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Tutkimuksessa tarkasteltiin liikunnan aineenopettajaopiskelijoiden vuorovaikutustaitojen 
kehittymistä heidän opintoihinsa kuuluvan tunne- ja vuorovaikutustaitokurssin aikana sekä 
kerättiin kokemuksia vuorovaikutustaitomittarin käytöstä oppimisen arvioinnissa. 
Tutkimukseen osallistuivat Jyväskylän yliopiston yhden vuosikurssin liikuntapedagogiikan 
pääaineopiskelijat (N=46). Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, oppivatko liikunnan 
aineenopettajaopiskelijat kurssin aikana Gordonin vuorovaikutusteoriaan perustuvia tunne- 
ja vuorovaikutustaitoja, eli minäviestejä, aktiivista kuuntelua, toimijuuden antamista sekä 
ongelmanratkaisumenetelmiä. 
 
Tutkimuksessa käytettiin Talvion vuorovaikutustaitomittaria, jolla mitattiin opiskelijoiden 
vuorovaikutustaidot ennen kurssia ja sen jälkeen. Opiskelijoiden vastaukset analysoitiin 
määrällisen sisällönanalyysin avulla luokittelemalla vastauksissa esiintyneet 
vuorovaikutustaidot sekä vuorovaikutuksen kompastuskivet. Alku- ja loppumittauksissa 
saatuja tuloksia verrattiin toisiinsa t-testin ja ristiintaulukoinnin avulla. Opiskelijoiden 
tuottamia vastauksia on kuvattu myös laadullisesti.  
 
Liikunnan aineenopettajaopiskelijat oppivat tunne- ja vuorovaikutustaitoja 
vuorovaikutuskurssin aikana. Mittarissa saatujen kokonaistulosten keskiarvojen ero alku- 
ja loppumittauksen välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä sekä naisilla että miehillä. 
Naisilla taitojen taso oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi sekä alku- että 
loppumittauksessa, mutta verrattaessa kurssin aikana tapahtunutta oppimista ei naisten ja 
miesten välillä havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa. Erityisesti opiskelijat kehittivät 
taitojaan ongelmaan tarttuvan minäviestin käyttämisessä, jossa tulostaan paransi 40, 59 ja 
73 % vastaajista riippuen ongelmaan tarttumista mittaavasta tehtävästä. Myönteisten 
minäviestien käyttämisessä tulostaan paransi 33 % vastaajista ja muiden minäviestien 
käyttämisessä 39 % vastaajista. Kuuntelun taitojen osalta tulostaan paransi 22 % 
vastaajista. Myös vuorovaikutuksen kompastuskivien käyttäminen väheni 25 % 
mittauskertojen välillä. Toimijuuden antaminen oli erittäin yleistä jo ensimmäisellä 
mittauskerralla, eikä tutkimus tuonut esille muutoksia sen osalta.  
 
Tutkimuksessa käytetty Talvion vuorovaikutustaitomittari tuo uuden työkalun 
vuorovaikutustaitojen mittaamiseen koskien suurta tutkimusjoukkoa. Tutkimuksessa 
saatiin sekä laadullista että määrällistä tietoa siitä, miten liikunnan 
aineenopettajaopiskelijat toimivat vuorovaikutustilanteissa, ja tätä tietoa voidaan käyttää 
hyödyksi vuorovaikutustaito-opetuksen kehittämisessä. Mittarin käyttämisestä saadut 
kokemukset tukevat puolestaan vuorovaikutustaitomittarin kehitystyötä. 
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1 JOHDANTO 

 

Suomalaisten nuorten kouluviihtyvyys on todettu kansainvälisissä vertailuissa varsin 

alhaiseksi, eikä tilanne ole vuonna 2006 kerätyn aineiston mukaan merkittävästi parantunut 

(Haapasalo, Kannas, Kämppi, Villberg, Tynjälä & Välimaa 2008, 8). Suomalaisten 

koululaisten oppimistulokset ovat kuitenkin OECD-maiden parhaimmistoa mm. vuosina 

2001, 2003 ja 2006 julkaistujen koulumenestystä mittaavien PISA-tutkimustulosten 

mukaan (Arinen & Karjalainen 2007). Ilmiö on herättänyt voimakasta keskustelua ja 

epäilyksiä koulujen liiallisesta suorituskeskeisyydestä oppilaiden hyvinvoinnin 

kustannuksella.  

 

Toisaalta myös opettajien keskuudessa esiintyy jaksamisongelmia, joiden syitä on useissa 

tutkimuksissa löydetty mm. opettajien työstä, työympäristöstä ja oppilaista sekä toisaalta 

opettajista itsestään: henkilökohtaisista kyvyistä, suhtautumisesta työhön, persoonallisuudesta 

ja terveydentilasta (Launis & Koli 2005). Almialan (2008, 6) tutkimuksen mukaan jopa joka 

viides vastavalmistunut opettaja vaihtaa alaa jo työuran alkuvaiheessa mm. työn 

haasteellisuuden ja riittämättömien työhönvaikuttamismahdollisuuksien takia. 

 

Yksi lähtökohta koko kouluyhteisön viihtyvyyden ja hyvinvoinnin parantamiselle on 

oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan välisen vuorovaikutuksen tarkastelu. 

Sosiaaliset suhteet sekä itsensätoteuttamisen mahdollisuudet ovat voimakkaasti yhteydessä 

oppilaiden yleiseen subjektiiviseen hyvinvointiin (Konu 2002, 63). Tunne- ja 

vuorovaikutustaitoja kehittävien ohjelmien on havaittu parantavan oppilaiden käyttäytymistä 

ja koulumenestystä sekä kehittävän positiivista asennetta itseä, toisia ja koulunkäyntiä 

kohtaan. Myös opettajien tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisestä on hyviä tuloksia: se 

on parantanut heidän empaattisuuttaan ja kykyään kohdata erilaisia vuorovaikutustilanteita. 

(Cohen 1999; Kuusela 2005; Salonen 2009, 73-74; Lintunen 2009a.)  

 

Vuorovaikutustutkimus on painottunut lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen 

sekä erilaisten ohjelmien vaikutusten tutkimiseen (Klemola 2003, 32; 2007; Kuusela 2005, 27–

28, 35). Aikuisten vuorovaikutustaitojen osaamista ja -oppimista käsittelevää tutkimusta on 

saatavilla kuitenkin vain rajoitetusti (Klemola, Heikinaro-Johansson, Lintunen & Rovio 2004; 

Klemola 2009, 16-17). Tutkimuksia löytyy lähinnä lääkärien ja hoitohenkilökunnan 



 
vuorovaikutustaitojen kehittämisestä (mm. Losh ym. 2005; Smith ym. 2007; Hoffman, Utley ja 

Ciccarone 2008).  

 

Suomessa liikunnan aineenopettajakoulutuksen yhteydessä tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

opetusta ja oppimista on tutkittu verrattain runsaasti. Tutkimukset ovat olleet tapaus- tai 

toimintatutkimuksia, joissa on selvitetty mm. vuorovaikutuskurssin opetussuunnitelmaa, 

sisältöjä ja opetusmenetelmiä (Klemola ym. 2004), opintojakson toteutusta sekä 

opiskelijoiden kokemuksia (Klemola 2003), opiskelijoiden kokemuksia vuorovaikutustaitojen 

käytöstä (Klemola & Heikinaro-Johansson 2006), opiskelijoiden kokemuksia 

vuorovaikutustaitojen oppimisesta ja taitojen käytöstä opetusharjoittelussa (Klemola 2009; 

Salonen 2009) sekä tutkijaopiskelijan kokemuksia kurssin aikana (Virta 2004). 

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään ensimmäisen vuosikurssin liikunnan 

aineenopettajaopiskelijoiden vuorovaikutustaitoja ennen heidän osallistumistaan tunne- ja 

vuorovaikutuskurssille ja sen jälkeen. Vuorovaikutustaitoja mitataan Markus Talvion 

kehittämän, erityisesti opettajille suunnatun, vuorovaikutustaitomittarin avulla. Mittari 

koostuu opettajan arkeen kuuluvien vuorovaikutustilanteiden kuvauksista ja vastaajia 

pyydetään kertomaan konkreettisesti, mitä he tekisivät tai sanoisivat kyseisissä 

vuorovaikutustilanteissa. Tutkimuksen keskeisimpänä tehtävänä on selvittää, onko kurssilla 

opetettavien taitojen käyttäminen lisääntynyt tai kehittynyt verrattaessa alku- ja 

loppumittausta toisiinsa. Samalla kerätään kokemuksia Talvion mittarin käytöstä. 

  

Tutkimuksessa käytettävä vuorovaikutustaitomittari tuo uuden näkökulman opiskelijoiden 

vuorovaikutuskäyttäytymisen tarkasteluun ja sen avulla voidaan selvittää 

vuorovaikutustaitojen oppimista myös määrällisesti. 
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2 VUOROVAIKUTUSTUTKIMUKSEN KÄSITTEET 

 

 

Vuorovaikutuksen ja siihen liittyvien taitojen alueella suoritetun tutkimuksen 

monitieteisyys, hajanaisuus sekä viime vuosina tapahtunut nopea lisääntyminen 

hankaloittivat tähän tutkimukseen liittyvien käsitteiden määrittelyä. Aloitin tämän 

tutkimuksen työstämisen vuonna 2004, ja palatessani tutkimuksen pariin vuonna 2009 

aihetta käsittelevä kirjallisuus oli lisääntynyt moninkertaiseksi. Esimerkiksi vuonna 2000 

haku PsycInfo -tietokannasta termillä social competence tuotti 2616 linkkiä eri tieteellisistä 

julkaisuista (Wilson & Sabee 2003, 3), ja vuonna 2009 sama haku tuotti jo 8485 linkkiä. 

 

Jo itse vuorovaikutustapahtuma voidaan määritellä eri tavoin riippuen esimerkiksi 

osallistujien määrästä, viestinnän muodosta (verbaalinen, nonverbaalinen, virtuaalinen) tai 

sen ajallisesta kestosta. Haasteellisin tehtävä on kuitenkin itse vuorovaikutustapahtumassa 

käytettävien taitojen määrittely. Tutkijoilla on erilaisia käsityksiä mm. siitä, millaista on 

hyvä vuorovaikutus ja mitkä ovat siinä tarvittavat ns. ydintaidot. 

 

 

2.1 Vuorovaikutus 

   

Sosiaalinen vuorovaikutus kuvaa ihmisten keskinäistä suhdetta ajallisesti etenevänä 

prosessina (Lahikainen & Pirttilä-Backman 2000, 11). Se on ihmistenvälinen jatkuva ja 

tilannesidonnainen tulkintaprosessi, jossa viestitään muille, yritetään vaikuttaa heihin, 

luodaan yhteyksiä ja saadaan palautetta omasta toiminnasta. Vuorovaikutustilanteissa 

ihminen tekee kaiken aikaa toisista ihmisistä havaintoja ja tulkintoja, jotka perustuvat 

saatuun verbaaliseen tai nonverbaaliseen viestintään. Vuoropuheen ja vuorokuuntelun 

lisäksi vuorovaikutukseen kuuluu erilaisia tekoja, kuten eleet ilmeet tai itsenäiset teot, 

esimerkiksi poistuminen, kannustaminen ja välinpitämättömyys. (Himberg & Jauhiainen 

1998, 81; Matikainen 2001, 19.)  

  

Vuorovaikutustilanteiden tarkastelun helpottamiseksi sosiaaliset kohtaamiset liitetään 

yleensä jonkinlaiseen tulkinnalliseen viitekehykseen. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteisen 

taloudellisen tai sosiaalisen vaihdon muoto, jossa molemmat osapuolet pyrkivät 

saavuttamaan menestystä ja minimoimaan menetyksiä (esim. raha, palvelut, tuotteet, 
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asema, kiintymys) tai sosiaaliset kohtaamiset, joissa yksilöt ovat tietyssä, esimerkiksi 

vanhemman, aikuisen tai lapsen, roolissa ja reagoivat roolinsa mukaisesti (Hargie 2006). 

Tässä tutkimuksessa painopiste on opettajan työhön liittyvissä vuorovaikutuskohtaamisissa 

joko oppilaiden, heidän vanhempiensa tai työtoverien kanssa. 

 

 

2.2 Tunne- ja vuorovaikutustaidot 

 

Tutkijat ovat käyttäneet lukemattomia sisällöllisesti toistensa kanssa päällekkäin meneviä 

käsitteitä tarkoittaessaan ihmistenvälisessä vuorovaikutuksessa käytettäviä kykyjä ja 

taitoja. Käytettyjä käsitteitä ovat mm. käytännöllinen älykkyys (Sternberg & Grigorenko 

2000), interpersoonalliset taidot (Gardner 1983), tunneäly (Bar-On 2000; Goleman 1995; 

Mayer & Salovey 1997), sosiaalinen kompetenssi (Topping, Bremner & Holmes 2000; 

Weare 2000; Himberg & Jauhiainen 1998), sosioemotionaaliset taidot (Klemola 2003; 

Cohen 1999; Elias 2003), sosiaaliset taidot (Kalliopuska 1995) ja vuorovaikutustaidot 

(Gordon 1974; 2004; 2006).  

 

Käytetyt käsitteet vaihtelevat usein tutkimussuuntauksen mukaan. Esimerkiksi älykkyyden 

tutkimus on jo pitkään luokitellut erilaisia älykkyyden lajeja, ja jo 1920-luvulla Thorndike 

käytti käsitettä sosiaalinen älykkyys abstraktisen ja mekaanisen älykkyyden rinnalla. 1980-

luvulla Gardner käytti puolestaan persoonallisen älykkyyden ja Sternberg käytännöllisen 

älykkyyden käsitettä. Käytännöllisen älykkyyden ns. hiljainen tieto viittaa 

tiedostamattomiin psyykkisiin prosesseihin, joiden avulla ihminen voi tiedostaa omaa 

toimintaa ohjaavia motiivejaan, hallita tunteitaan ja hoitaa menestyksellisesti 

ihmissuhteitaan. (Häärä 2004; Sternberg ym. 2000, 1). 

 

Bar-Onin (2000) määritelmä tunneälystä kattaa lähes kaiken, joka jää 

älykkyysosamäärämittausten ulkopuolelle. Myös Golemanin (1995) esittämät tunneälyn 

määritelmät sisältävät useita persoonallisuuteen liittyviä kykyjä ja ominaisuuksia. (Mayer, 

Salovay & Caruso 2000; Sternberg ym. 2000, 87-88.)  Mayerin ja Saloveyn (1997) 

määritelmä tunneälystä on rajatumpi. Se käsittää joukon tunnepitoisen tiedon havaitsemiseen 

ja ymmärtämiseen tarvittavia kognitiivisia kykyjä, joita ovat 1) tunteiden oikea tunnistaminen 

ja ilmaiseminen, 2) tunteiden käyttö ajattelun apuna, 3) tunnepitoisen tiedon analysoiminen ja 

ymmärtäminen ja 4) omien ja muiden ihmisten tunteiden säätely. He painottavat tunneälyn 
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olevan kyky, joka tulee erottaa persoonallisuuden piirteistä tai muista ominaisuuksista, 

joita on vaikea tai lähes mahdotonta muuttaa. Wearen käyttämät käsitteet sosiaalinen 

pätevyys (social competence) ja tunnelukutaito (emotional literacy) pohjautuvat myös 

tähän Mayerin ja Saloveyn tunneälyn määritelmään. (Sternberg ym. 2000, 89; Mayer, 

Salovay & Caruso 2000; Weare 2000, 68.) 

 

Käsitettä sosioemotionaaliset taidot on käytetty puolestaan mm. psykologian 

kirjallisuudessa, sosioemotionaalisen kehityksen yhteydessä sekä koulun 

sosioemotionaalista kasvatusta koskevassa nykykirjallisuudessa (esim. Cohen 1999; Elias 

ym.1997; Klemola 2003; Kuusela 2005). Käsitteenä sosioemotionaalisuus havainnollistaa 

hyvin tunteiden ja sosiaalisten taitojen kiinteää yhteyttä, mutta sen sisältö ei ole 

yksiselitteinen. 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; Siponen 2005, 11–12). 

 

Himbergin ja Jauhiaisen (1998, 74, 81-82) määritelmän mukaan sosiaalinen taitavuus 

muodostuu sekä sosiokognitiivisista että sosiaalisista taidoista. Sosiokognitiivisia taitoja 

ovat mm. kyky havainnoida ja tunnistaa niin omia kuin toisenkin ihmisen tunteita ja 

tavoitteita sekä kyky ennakoida oman ja toisen ihmisen toiminnan seurauksia. Sosiaalisia 

taitoja ovat puolestaan yhteistyötaidot, selkeä kommunikointi, empatiakyky sekä taito pitää 

jämäkästi puoliaan. Taitojen avulla yksilö pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä, 

neuvottelemaan, ratkomaan konflikteja ja toisaalta pitämään puoliaan. Taidot ovat selkeää 

viestintää, mutta myös toisista huolehtimista ja omien aggressioiden hallintaa.  

 

Kansainvälinen vuonna 1994 perustettu voittoa tavoittelemattoman Casel-organisaatio (the 

Collaborative for the Advancement of Social and Emotional Learning) pyrkii 

tutkimustiedon pohjalta edistämään lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

opetusta ja oppimista. Sen käyttämä käsite social and emotional learning (SEL) eli tunne- 

ja vuorovaikutusoppiminen tarkoittaa prosessia, jonka myötä omaksumme elämän 

hallinnalle keskeisiä taitoja, ja korostaa siten taitojen opittavissa olevaa luonnetta. Näitä 

taitoja ovat tietoisuus itsestä ja toisista, myönteiset arvot ja asenteet, vastuullinen 

päätöksenteko sekä sosiaaliset vuorovaikutustaidot. (Payton ym. 2000; Casel 2007.)  
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Tähän tutkimukseen osallistuvien liikunnanopettajaopiskelijoiden suorittama tunne- ja 

vuorovaikutuskurssi pohjautuu yhdysvaltalaisen psykologin Thomas Gordonin 

vuorovaikutusteoriaan, jossa keskeisiä vuorovaikutustaitoja (social interaction skills) ovat 

selkeä itseilmaisu, aktiivinen kuuntelu ja ongelmanratkaisumenetelmät. Alla oleva kaavio 

(Kuvio 1) havainnollistaa tunne- ja vuorovaikutustaito-oppimisen eri osa-alueita Caselin 

luokittelun mukaan. Gordonin opettamat taidot on esitetty puhekuplissa yksi, kaksi ja neljä. 

 

MitMitää sissisäältyy tunneltyy tunne-- ja ja 
vuorovaikutusoppimiseen?vuorovaikutusoppimiseen?

Tunne- ja 
vuorovai-

kutusoppi-
minen

Itsetuntemus

Tietoisuus 
sosiaalisista 

suhteista

Ryhmätaidot

Vastuullinen 
päätöksente

ko

Itse-
säätely

Myönteisten
vuorovaikutussuhteiden

muodostaminen, toimiminen
ryhmässä, ristiriitojen ratkaisu

Eettisten ja rakentavien
valintojen teko

Tunteiden ja
käyttäytymisen

säätely

Ymmärryksen ja 
empatian osoittaminen

Omien tunteiden, arvojen, 
vahvuuksien ja rajoitusten

tunnistaminen

2. Eläytyvä
kuuntelu

1. Selkeä omien
tunteiden ja ajatusten
ilmaisu (esim. 
minäviestit)

3. Ryhmätaidot

4. Ongelmanratkaisu, 
vastuunotto, yhteistyö
(esim. molemmat 
voittavat –menetelmä)

 

 

 

KUVIO 1 Tunne- ja vuorovaikutusoppimiseen liittyvät taidot (Lintunen 2009b) 

 

 

Erilaisten taitojen kehittymisen tutkiminen vaatii pitkän ajan, jopa kymmenen vuoden 

tutkimusprosessin (Ericsson 1996, 10). Motoristen taitojen kehittymisestä on tehty jo 

pitkään tutkimuksia, mutta sosiaalisten taitojen kehittymisestä tutkimustietoa on vasta 

vähän. Voi olla, että osittain tämän vuoksi käytetyt käsitteet ovat vielä vaihtelevia. Useat 

tutkijat ovat myös arvioineet, ettei selkeää, ymmärrettävää ja laajasti hyväksyttyä 

vuorovaikutustaitojen määritelmää tulla ehkä koskaan edes löytämään. Sosiaalinen 
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vuorovaikutus on niin dynaaminen, monitasoinen ja monimuuttujainen prosessi, että edes 

sen pienen osa-alueen ymmärtäminen voi olla vaikeasti saavutettavissa. (Cohen 1999; 

Segrin & Giverts 2003; Hargie 2009.)  

 

 

2.3 Tämän tutkimuksen käsitteet  

 

Tässä tutkimuksessa käytän käsitettä tunne- ja vuorovaikutustaidot, jota mm. Klemola 

(2009), Virta (2004) ja Salonen (2009) ovat myös tutkimuksissaan käyttäneet.  

Tunnetaidoilla tarkoitan Himbergin ja Jauhiaisen (1998, 74) määritelmän mukaisia 

sosiokognitiivisia taitoja eli henkilökohtaisia kykyjä tunnistaa, nimetä ja pohtia tunteita.  

Vuorovaikutustaidot tai sosiaaliset taidot katson puolestaan kyvyksi tulla toimeen ihmisten 

kanssa, ilmaista itseään ja ymmärtää toisia. Vuorovaikutustaitoja ovat mm. kuuntelun 

taidot, selkeä itseilmaisu ja ongelmanratkaisutaidot.  

 

Käsitteen valintaa tukee ymmärrykseni tunne- ja vuorovaikutustaitojen välisestä 

erottamattomasta suhteesta.  Taidot ja pätevyys voidaan käsittää hierarkiana, jonka osat 

rakentuvat toistensa päälle. Hierarkian pohjalla ovat usein omiin tunteisiin liittyvät taidot 

(tunnetaidot, sosiokognitiiviset taidot) ja niiden päälle rakentuvat toisten ihmisten kanssa 

toimeen tulemiseen tarvittavat taidot (vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot). Esimerkiksi 

Gardnerin persoonallisen älykkyyden mallissa omiin tunteisiin liittyvät taidot, esim. 

itsefeflektio ja realistinen minäkuva, ovat intrapersoonallisia taitoja ja toisten kanssa 

vuorovaikutuksessa tarvittavat sosiaaliset taidot interpersoonallisia taitoja. (Virta 2004, 17–

18, Weare 2000, 61.)  

 

Gordon (1974; 2004; 2006) puhuu yksinkertaisesti vuorovaikutustaidoista (social 

interaction skills), mutta itse halusin käsitteen myötä tuoda esille tunteiden merkittävää 

roolia vuorovaikutustapahtumassa. Myös Gordonin vuorovaikutusmallin käyttäminen ja 

vuorovaikutustilanteissa toimiminen edellyttävät riittäviä tunnetaitoja. Esimerkiksi 

minäviestin muodostamisessa on tärkeää tunnistaa oma tunnetila ja siihen johtaneet syyt.  
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2.4 Vuorovaikutustutkimuksen eri suuntaukset 

 

Lintunen (2006) on kuvannut vuorovaikutustutkimuksen kenttää kaavion avulla (Kuvio 2). 

Oppimisen ja opettamisen kenttää hallitsee sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys ja se on 

saanut vaikutteita kolmelta eri suunnalta: tunneälytutkimuksesta, psykoterapian 

menetelmistä sekä sosiaalipsykologian tutkimuksesta.  

 

 

Tunneälytutkimus

Tunne- ja vuorovaikutusoppiminen
(social and emotional learning)

Sosiokonstruktivismi

Yhteisöllinen oppiminen

Oppilaskeskeiset, toiminnalliset ja vuorovaikutteiset opetus- ja 
oppimismenetelmät

Psykoterapia ja 
siinä käytetyt 
menetelmät  

Sosiaalipsykologia

Ryhmädynamiikka

 
 

KUVIO 2 Tunne- ja vuorovaikutusoppimiseen vaikuttaneet suuntaukset (Lintunen 2006) 

 

 

Psykologiaan pohjautuva tunneälytutkimus on keskittynyt lähinnä yksilötaitojen, kuten 

tunteiden ilmaisun ja säätelyn tutkimiseen sekä keskeisten tunnetaitokäsitteiden 

määrittelyyn. Se tuottaa pääasiassa psykologisiin ja biologisiin prosesseihin keskittyvää 

perustutkimusta, jossa tarkastelun painopiste on yksilön psyykkisissä prosesseissa, kuten 

ajattelussa, tunteissa ja havainnoissa. Näitä tutkitaan luonnontieteistä omaksutuilla, 

määrällisiä empiirisiä hypoteeseja testaavilla menetelmillä. (Lintunen 2009c.) 
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Sosiaalipsykologian tutkimus painottuu puolestaan sosiaalisen järjestyksen, sosiaalisten 

roolien ja toiminnan historiallis-sosiaaliseen kontekstiin. Tutkimuskohteina ovat 

esimerkiksi toimintaprosessit, merkitykset ja kielellinen vuorovaikutus. Sosiaalipsykologia 

on tuonut tunne- ja vuorovaikutusoppimisen toteuttamiseen ja tutkimukseen erilaisia 

teorioita ja malleja mm. ryhmän toiminnasta, jossa ongelmanratkaisu-, vastuunotto- ja 

yhteistyötaidot ovat keskeisiä. (Lintunen 2009c.) Soveltavaa ja käytäntöön suuntautuvaa 

sosiaalipsykologista ryhmätutkimusta ei ole tehty vielä paljon, mutta esimerkiksi 

liikunnanopetukseen ja valmennukseen liittyvää tutkimusta on löydettävissä (Kuusela 

2001; 2005; Rovio 2002, Siljamäki 2002). 

 

Tämän tutkimuksen kannalta merkittävin lähtökohta on psykoterapian tutkimuksessa ja 

siinä vaikuttaneiden Carl Rogersin ja erityisesti hänen oppipoikanaan ja työtoverinaan 

toimineen Thomas Gordonin tuomissa vaikutteissa. Rogers kiinnitti huomiota henkilöiden 

välisen ihmissuhteen laatuun ja tutki sekä psykoterapeutin ja asiakkaan että opettajan ja 

oppilaan välistä kommunikointia. Rogersin ajattelun lähtökohtana oli luottamus ihmisen 

omiin mahdollisuuksiin muutoksessa ja oppimisessa. (Rogers 1986; Rogers 1980, 115.) 

Psykoterapian menetelmistä on sovellettu tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetukseen 

useita käytännön työkaluja, kuten aktiivinen kuuntelu ja selkeä itseilmaisu. 

 

 

2.5 Gordonin vuorovaikutusteoria  

 

Yhdessä tutkijaryhmänsä kanssa Rogers ja Gordon havaitsivat asiakkaan kykyihin 

luottavan asenteen ja kuunteluntaidon opettamisen avulla saavutettavan positiivisia ja 

pysyviä muutoksia asiakkaan elämässä (Gordon 2009). Gordon (1918–2002) kehitti 

vuorovaikutusta tukevia kursseja nuorille, vanhemmille, opettajille ja johtajille jo 1960-

luvulta lähtien ja häntä pidetään vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaito-opetuksen 

pioneerina (Adams 1999, 10; Charles 2005, 33). Vaikka hänen perustamansa Gordon 

Training International on yksi suurimpia ihmissuhdekoulutusta järjestäviä organisaatioita, 

koulutuksen toteutusta on tutkittu vain vähän (Klemola 2009, 34). 
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2.5.1 Käyttäytymisen ikkuna 

 

Gordonin vuorovaikutusteorian mukaan toimiva vuorovaikutussuhde ei perustu ainoastaan 

yksittäisiin taitoihin, vaan kokonaisvaltaisempaan näkemykseen esimerkiksi opettajan ja 

oppilaan välisen vuorovaikutussuhteen laadusta (Gordon 2006, 23, 47). Hän kehitti 

vuorovaikutustilannetta kuvaavan mallin, niin sanotun käyttäytymisen ikkunan, jonka 

avulla hänen esittelemänsä keskeiset vuorovaikutustaidot eli kuuntelun taidot, selkeä 

itseilmaisu minäviestein ja ongelmanratkaisutaidot liitetään erilaisiin kanssakäymisen 

tilanteisiin. Käyttäytymisen ikkuna (Kuvio 3) toimii eräänlaisena karttana erilaisten 

vuorovaikutustilanteiden tunnistamiseksi ja toimimiseksi tilanteen vaatimalla tavalla 

(Gordon 2006, 47-53; 1979, 22-36; 1974, 19-42). 

 

 

Käyttäytyminen Taidot

Oppilaalla on 
ongelma tai  
ratkaistava asia

Ongelmaton 
yhteistyön alue

Opettajalla on 
ongelma tai 
ratkaistava asia

Hyväksymisraja

Ei-hyväksyttävä

Hyväksyttävä
• Auttamistaidot

• Aktiivinen kuuntelu

• Itseilmaisu minäviestein

• Kuuntelu

• Myönteisyys

• Ongelmaan tarttuva 
minäviesti

• Ongelman-
ratkaisumenetelmät

 
 
KUVIO 3  Gordonin (2006, 48-68; 1974, 19-79) Käyttäytymisen ikkuna ja eri tilanteissa käytettävät 

vuorovaikutustaidot 
 

 

Hänen mukaansa ihminen katsoo ikkunan läpi muiden ihmisten käyttäytymistä, johon hän 

suhtautuu joko hyväksyen tai hyväksymättä. Hyväksymisraja jakaa henkilön, esimerkiksi 

opettajan, havaitseman käyttäytymisen kahteen lohkoon ikkunassa. Hyväksymisrajan 

paikka käyttäytymisen ikkunassa on liikkuva, koska siihen vaikuttavat opettajan oma 
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olotila, toimiva toinen ihminen sekä ympäristö, jossa käyttäytyminen tapahtuu. Opettaja 

saattaa hyväksyä salibandyn pelaamisen salissa, mutta taas luokkahuoneessa tämä 

käyttäytyminen ei ole hänen kannaltaan hyväksyttävää. Toisena päivänä opettaja saattaa 

puolestaan hyväksyä suurtakin meteliä ja toisena päivänä taas ei. (Gordon 2006, 46-56; 

Klemola 2009, 34-36.) 

 

Käyttäytymisen ikkunan avulla opettajan on helpompi tunnistaa ja ratkaista ongelmia, joita 

vuorovaikutuksessa väistämättä syntyy. Ikkunan alempi osa, ei-hyväksyttävän 

käyttäytymisen alueella tapahtuva toisen ihmisen toiminta, luo opettajalle ongelman. 

Tällöin opettaja voi käyttää ongelmaan tarttuvaa minäviestiä ja 

ongelmanratkaisumenetelmiä. Joskus oppilas puolestaan käyttäytyy tavalla, joka ei häiritse 

opettajan toimintaa tai aiheuta hänelle ongelmaa, mutta viestittää oppilaan omasta pahasta 

olosta estäen hänen omaa työskentelyään. Silloin oppilaalla on ongelma, ja opettaja 

tarvitsee auttamistaitoja, erityisesti eläytyvän kuuntelun käyttöä. (Gordon 2006, 63-68; 

Klemola 2009, 35.)  

 

Käyttäytymisen ikkunan keskiosa on ongelmatonta yhteistyön aluetta, jossa oppilaan 

käyttäytyminen ei aiheuta opettajalle ongelmaa, eikä myöskään oppilaalla itsellään ole 

ongelmaa. Tällä alueella yhteistyötä voi edistää selkeän viestinnän perustaitojen eli 

myönteisyyden, kuuntelun ja itseilmaisun avulla. Myönteisten viestien lähettäminen tukee 

oppimis-opetustapahtumaa. (Gordon 1974, 41-42; Klemola 2009, 35-36) 

 

 

2.5.2 Kuuntelun taidot 

 

Kuuntelu on yksi tärkeimmistä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tarvittavista 

taidoista. Kuuntelemalla, unohtamalla hetkeksi itsensä ja keskittymällä vain puhujaan, 

ihminen voi osoittaa empatiaa, kunnioitusta ja aitoutta häntä kohtaan. (Lintunen & Kuusela 

2009.) Kuunteleminen kutsuu ihmisen puhumaan siitä, mikä häntä vaivaa, se laukaisee 

tunteita ja saa aikaan helpotuksen tunteita. Se jättää vastuun sille ihmiselle, jonka ongelma 

on ja tukee häntä omien tunteidensa selvittämisessä. Se kertoo halukkuudesta auttaa ja 

siitä, että kuuntelija hyväksyy hänet sellaisena kuin hän on. (Gordon 2006, 90–114.) 
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Gordon esittelee neljä erilaista kuuntelun tapaa, jotka ovat passiivinen kuuntelu, toimivat 

vastaanottoilmaukset, ovenavaajien käyttö sekä aktiivinen kuuntelu. Passiivisen kuuntelun 

käyttäminen esimerkiksi neuvomisen, lohduttelun tms. sijaan voi viestittää tehokkaasti 

hyväksynnästä ja rohkaista henkilöä kertomaan lisää. Toimivien vastaanottoilmausten eli 

sanattomien eleiden tai sanallisten ilmausten (esim. ”Hmm”, ”Ahaa”) avulla on 

mahdollista vahvistaa henkilölle, että häntä todella kuunnellaan ja että hänestä ollaan 

kiinnostuneita. (Gordon 2006, 91-92; Gordon 1974, 60-79.) 

 

Eläytyvällä tai aktiivisella kuuntelulla tarkoitetaan puhujan sisältämän tunnekokemuksen 

kuulemista ja lähettämistä omin sanoin takaisin viestin lähettäjälle joko vahvistettavaksi tai 

korjattavaksi. Kuulijan tulee asettua kuunneltavan asemaan ja yrittää saada käsitys hänen 

tunteistaan ja ajatuksistaan.  Tämän avulla kuunneltava saa tunteen, että hänen tunteensa ja 

ajatuksensa todella hyväksytään. Eläytyvän kuuntelun avulla varmistuu lisäksi, että 

kuuntelija on todella ymmärtänyt kuulemansa oikein, ja mahdolliset väärinkäsitykset 

tulevat selvitetyiksi. Myös eläytyvän kuuntelun yhteydessä kehonkielen käytöllä on suuri 

merkitys.  (Gordon 2006, 94–114; Adams 1999, 61–62, 247–248; Lintunen & Kuusela 

2009.) 

 

Eläytyvä kuuntelu auttaa viestin lähettäjää selventämään omia tunteitaan ja ajatuksiaan 

sekä ratkomaan ongelmiaan itsenäisesti. Usein esim. oppilaat eivät kerro suoraan heitä 

vaivaavasta ongelmasta, vaan he aloittavat ns. esittelyongelmalla tai -kysymyksellä. Vasta 

eläytyvän kuuntelun myötä paljastuu heidän todellinen ongelmansa, esim. pelko tulevasta 

kokeesta. Aktiivisen kuuntelun myötä myös ongelman ratkaiseminen helpottuu ja oppilas 

keksii usein itse ratkaisun ongelmaansa. Samalla opettajan ja oppilaan välinen suhde 

kehittyy läheisemmäksi ja merkityksellisemmäksi. Oppilaat, joita opettajat kuuntelevat, 

kokevat itsensä arvokkaiksi ja tärkeiksi. (Gordon 2006, 112–113; Lintunen & Kuusela 

2009.)  

 

 

2.5.3 Selkeä itseilmaisu minäviestein  

 

Omien tunteiden, tarpeiden ja ajatusten pukeminen sanoiksi on usein vaikeaa. Ihmiset 

turvautuvat usein toiminnankieleen, esimerkiksi murjottamiseen, paiskomiseen, 

välttelemiseen jne. Tällöin toisten ihmisten on kuitenkin hyvin vaikeaa yrittää tulkita 
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toiminnan sanomaa ja syitä sen taustalla. Väärinkäsityksiä on vaikea välttää. (Gordon 

2006, 96-98; Lintunen & Kuusela 2009.) 

 

Minäviestien käyttäminen on oivallinen käytännön työkalu selkeään itseilmaisuun. Niiden 

avulla kuvataan puhujan sisäistä todellisuutta: tunteita, ajatuksia, toiveita ja tarpeita. Ne 

eivät sisällä arviointeja tai tulkintaa toisista, ja ne herättävät kuulijoissa yleensä 

ymmärrystä, hyväksyntää ja yhteistyöhalukkuutta. Minäviestit voidaan karkeasti jakaa 

ongelmaan tarttuviin, myönteisiin ja selittäviin minäviesteihin. (Lintunen & Kuusela 2009; 

Gordon 2006, 183-190.) 

 

 

Ongelmaan tarttuva minäviesti 

 

Ongelmaan tarttuvan minäviestin käyttö on tehokasta tilanteissa, joissa toisen henkilön 

käytös tai toiminta aiheuttaa toiselle ongelman. Jos esimerkiksi oppilas metelöi jatkuvasti 

tunnilla ja häiritsee opettajan opetusta, opettajalla on ongelma. Opettaja voisi käskeä 

oppilasta olemaan hiljaa, mutta usein tällaisella käskemisellä ja määräämisellä ei ole 

toivottua vaikutusta. Oppilas voi kokea opettajan määräilyn uhkaavana, ja kokee tarvetta 

puolustautumiselle. Oppilaat kokevat helposti tulevansa arvostelluiksi ihmisinä, vaikka 

oikeasti vain oppilaan käytös on ei-hyväksyttävää. (Gordon 2004, 174–178; Gordon 2006, 

171–174.) 

 

Gordonin mukaan opettajien tulisi pyrkiä vaikuttamaan oppilaisiin heidän 

kontrolloimisensa sijaan (Charles 2005, 33). Minäviestin avulla opettaja voi pitää huolta 

omista tarpeistaan, esimerkiksi työrauhasta, uhkailematta tai nolaamatta oppilasta. 

Ongelmaan tarttuvassa minäviestissä on yleensä kolme osaa: 

1. Ongelmallisen tilanteen kuvaus: ”Nyt puhut niin kovaäänisesti,” 

2. Tilanteen vaikutukset kyseiseen henkilöön: ”etten pysty keskittymään omaan 

opetukseeni” 

3. Tilanteen aiheuttamat tunteet: ”ja se tuntuu todella turhauttavalta”. 

 

Minäviestin avulla kuulija kokee, että hänen käytöksestään huolimatta häntä kunnioitetaan 

ja hänelle annetaan mahdollisuus ymmärtää tilanne myös opettajan kannalta. Minäviesti 
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antaa kuulijalle mahdollisuuden ratkaisun oivaltamiselle ja suorittamiselle. (Lintunen & 

Kuusela 2009; Gordon 2006, 179-190.) 

 

 

Myönteiset ja selittävät minäviestit 

 

Ongelmaan tarttuvan minäviestin tapaan myös myönteiset ja selittävät minäviestit voivat 

sisältää kolme osaa tai joitakin niistä: tapahtuman kuvauksen, sen vaikutukset sekä sen 

aiheuttamat tunteet henkilössä, esim. ”Minua ilahduttaa (tunne), koska olette tukeneet 

toisianne opinnoissa lukuvuoden aikana (tapahtuma), ja minulle on jäänyt enemmän aikaa 

keskittyä opetukseen (vaikutukset). Myönteinen palaute ja erityisesti myönteiset 

minäviestit kertovat vilpittömästi puhujasta ja hänen tunteistaan viestin vastaanottajaa 

kohtaan luokittelematta tai arvioimatta häntä. (Lintunen & Kuusela 2009.) Gordonin 

mukaan (2006, 121–122; 2004, 198-201) minäviestien käyttöä tulisi suosia esimerkiksi 

kehumisen sijaan, joka voidaan kokea leimaavana ilmaisuna, esim. ”Oletpa sinä kiltti tyttö, 

kun siivosit luokan!”. Oppilas voi kokea paineita tämän ”kiltin tytön” maineen 

säilyttämiselle. Kehumisen sijaan opettaja olisi voinut käyttää myönteistä minäviestiä, 

esim. ”Minusta tuntuu todella hyvältä, kun siivosit luokan ja pääsemme etenemään 

opetuksessa.” 

 

Selittävät minäviestin käyttäminen auttaa kuulijoita tuntemaan puhujan paremmin ja 

ymmärtämään hänen elämäänsä liittyviä asioita. Selittävän minäviestin avulla on helpompi 

pitää huolta omista tarpeistaan ja säilyttää riittävä jämäkkyys esimerkiksi kieltäydyttäessä 

jostakin tehtävästä: ”Olen hyvin otettu halutessanne minut mukaan tutkimushankkeeseen, 

mutta valitettavasti minun täytyy kieltäytyä. Opetustyöltäni minulta ei yksinkertaisesti riitä 

aikaa ylimääräisiin tehtäviin.” (Gordon 1974, 141, 310-313.) 

 

Kuuselan (2005, 99-101) tutkimuksessa minäviestien käyttämisellä havaittiin olevan 

lukuisia myönteisiä vaikutuksia: oppilaiden hyökkäävä käyttäytyminen ja itsensä 

puolusteleminen vähenivät, ja heissä heräsi aitoja syyllisyydentunteita. Minäviestien avulla 

oppilaat ymmärtävät paremmin oman käyttäytymisensä aiheuttamia seurauksia, kokevat 

niistä vastuuta ja haluavat yleensä korjata tilanteen. Oppilas saa itse mahdollisuuden 

muuttaa käyttäytymistä rakentavammaksi valmiiden ohjeiden antamisen sijaan. (Lintunen 

& Kuusela 2005.) 
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2.5.4 Ristiriitojen ratkaisumenetelmät 

 

Ristiriidat ovat luonnollinen osa inhimillistä vuorovaikutusta. On yleistä, että esimerkiksi 

opettajat joutuvat tilanteisiin, joissa heidän minäviestinsä eivät toimi. Näissä tilanteissa 

ongelma voidaan pyrkiä ratkaisemaan muokkaamalla ympäristöä (esim. opetustilaa), 

järjestelemällä ajankäyttöä tai käyttämällä Molemmat voittavat -menetelmää. Gordon jakaa 

ristiriidat kahteen eri luokkaan: yhteenottoon, jossa osapuolten käyttäytyminen estää toisen 

tarpeita täyttymästä sekä yhteenottoon, jossa osapuolten välillä vallitsee arvoristiriita. 

Seuraavaksi tarkastelemme ristiriitatilanteita, joissa toinen osapuoli ei kykene täyttämään 

tarpeitaan ja joissa Molemmat voittavat -menetelmän käyttäminen on havaittu tehokkaaksi 

ratkaisukeinoksi. (Gordon 2006, 231-232; Gordon 1974, 181.) 

 

 

Molemmat voittavat -menetelmä 

 

Konflikteissa on kyse molemman osapuolen tarpeista eli ongelma kuuluu molemmille. Se 

mitä toinen tekee (tai jättää tekemättä), vaikeuttaa toisen elämää ja tarpeiden täyttymistä, 

esim. opettaja joutuu jäämään tunnin jälkeen siivoamaan oppilaiden jättämiä sotkuja. 

Oppilaalla voi puolestaan olla kiire tapaamaan ystäväänsä heti tunnin päätyttyä, eikä hän 

ehdi jäämään siivoamaan sotkujaan. Oppilas saattaa ymmärtää opettajaa opettajan 

lähettämän minäviestin myötä:” Minulla ei ole voimia ja aikaa jäädä siivoamaan luokkaa 

jäljiltänne jokaisen tunnin jälkeen, ja se tuntuu turhauttavalta”, mutta hänelle saattaa silti 

olla tärkeämpää päästä ystävänsä luo. (Gordon 2006, 232-233.) 

 

Molemmat voittavat- tai Kaikki voittavat -menetelmän tarkoituksena on ratkaista ristiriita 

siten, että kaikki osapuolet saavat tarpeensa tyydytetyksi, eikä kenenkään tarvitse hävitä. 

Menetelmä ei edellytä vallankäyttöä ja sen tavoitteena on molemminpuolisen 

kunnioituksen, luottamuksen ja kiintymyksen säilyttäminen ja vahvistaminen. (Gordon 

2006, 279.) 

 

Ensimmäisenä arvoristiriita tulee tunnistaa ja sanoa ääneen käyttämällä ongelmaan 

tarttuvaa minäviestiä. Sen jälkeen edetään kuuden eri vaiheen mukaisesti: 

1. Ongelman määrittely tarpeina (esim. siistimpi luokka tunnin loputtua, tunnilta 

pääseminen ajoissa) 
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2. Aivoriihi erilaisista ratkaisumalleista (esim. nimetyt järjestäjäoppilaat, jotka jäävät 

vuorollaan siivoamaan luokkaa, tunnin lopettaminen aikaisemmin, sotkemisen 

välttäminen eri keinoin jne.) 

3. Ratkaisuvaihtoehtojen arviointi (molempien tarpeiden tulee täyttyä) 

4. Ratkaisun valinta 

5. Suunnitelman tekeminen 

6. Suunnitelman toteutumisen seuranta (Lintunen & Kuusela 2009; Gordon 2006, 

279-285.) 

 

Molemmat voittavat -menetelmä on prosessi, jossa tarvitaan paljon osapuolten välistä 

vuorovaikutusta. Aktiivinen kuuntelu ja minäviestien käyttäminen ovat tärkeitä prosessissa 

tarvittavia taitoja. Menetelmän myötä ristiriidat voidaan nähdä luonnollisina ja terveinä, 

eikä pelkästään osapuolten elämää tuhoavina tapahtumina. Parhaimmillaan menetelmän 

käyttäminen rohkaisee luoviin ratkaisuihin ja auttaa vahvistamaan osapuolten välistä 

suhdetta. (Lintunen & Kuusela 2009; Gordon 2006, 283-284.)  

 

 

Arvoristiriidoissa toimiminen 

 

Kun osapuolten arvokäsitykset eroavat voimakkaasti, ongelman ratkaiseminen saattaa 

osoittautua mahdottomaksi Molemmat voittavat – menetelmän avulla. Tällaisia ristiriitoja 

aiheuttavat yleensä tilanteet, jotka koskettavat tärkeitä mielipiteitä, arvoja, mieltymyksiä, 

elämäntyyliä, ihanteita tai vakaumusta. Arvoristiriidan tunnistaa yleensä siitä, että 

esimerkiksi opettajan on vaikeaa keksiä oppilaan ei-hyväksyttävän käyttäytymisen 

konkreettisia vaikutuksia opettajaan itseensä. Tarveristiriidassa toisen käyttäytymisellä on 

negatiivinen vaikutus, esim. oppilaan aiheuttama sotku. Arvoristiriidassa olevat ihmiset 

katsovat maailmaa eri tavoin. (Gordon 2006, 354-357; Adams 1999, 194–202.) 

 

Arvoja koskevassa ristiriidassa toinen osapuoli, esim. oppilas, haluaa harvoin ryhtyä 

ongelmanratkaisuun opettajan kanssa, ja samasta syystä hän ei noteeraa opettajan 

lähettämää minäviestiä: hän ei usko, että opettaja todella kärsii jostakin todellisesta hänen 

käytöksensä aiheuttamasta haitasta tai menetyksestä. Opettajalla on kuitenkin oikeus ja 

myös velvollisuus operoida arvojen, mielipiteiden ja henkilökohtaisten vakaumusten 

alueella (Gordon 2006, 354). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan 
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keskeisenä tavoitteena, että ”oppilas oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja 

tunnistamaan oikean ja väärän” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 38).   

 

Arvoristiriitoja voidaan käsitellä rakentavasti eri tavoin. Voimme pyrkiä muuttamaan 

toisen käytöstä toimimalla tehokkaina neuvonantajina, jolloin on kuitenkin tärkeää kuulla 

myös oppilaiden osoittama todennäköinen ”vastustus”, ilmaista hyväksyntää sitä kohtaan 

ja jättää vastuu loppukädessä oppilaalle. Voimme myös näyttää esimerkkiä käytöksestä, 

jota haluamme edistää. Mallioppimisen toteutuminen edellyttää hyvien ja avointen 

vuorovaikutussuhteiden ylläpitämistä sekä koko koulussa toteutettavia yhdenmukaisia 

toimintaperiaatteita. (Gordon 2006, 364, 366–375.) 

 

Kolmas tapa on omien ajatuksien ja arvojen tarkastelu tai ristiriitojen kanssa elämiseen 

opetteleminen. On tärkeää oppia tunnistamaan omat arvonsa ja osata olla tyrkyttämättä 

niitä muille. Asenteen muutos, toisen hyväksyminen tai toisen sisimmän ymmärtäminen 

edes vähän paremmin ja niiden kautta tapahtuva itsensä kehittäminen voivat merkittävästi 

muuttaa suhdetta toiseen ihmiseen. Opettajat, jotka haluavat kuunnella oppilaitaan ja 

asettua heidän asemaansa, ovat huomanneet vaikuttuneensa heidän arvoistaan ja 

vakaumuksestaan esimerkiksi luonnonsuojelua tai kansalaisoikeuksia kohtaan. Opettaja voi 

oppia myös oppilailta. (Gordon 2006, 375-382.) 

 

 

2.5.5 Vuorovaikutuksen kompastuskivet 

 

Gordonin (1974, 46-55; 2006, 114-125) mukaan useimmat opettajat kykenevät 

havaitsemaan ja aistimaan oppilaiden tuntemuksia ja ongelmia, mutta heidän ongelmanaan 

on kyvyttömyys reagoida niihin toimivalla ja tehokkaalla tavalla. Gordon käyttää nimitystä 

vuorovaikutuksen kompastuskivet (roadblocks to communication) niistä 

vuorovaikutuksessa usein käytetystä tavoista, jotka osoittautuvat yleensä tehottomiksi ja 

aiheuttavat väärinkäsityksiä. Gordon jakaa kompastuskivet kahteentoista luokkaan, joita 

ovat: 

 

1. Määrääminen, käskeminen, ohjaaminen 

2. Varoittelu, uhkailu 

3. Moralisointi, saarnaus 
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4. Neuvominen, ratkaisujen antaminen, ehdottelu 

5. Opettaminen, luennointi 

6. Tuomitseminen, arvosteleminen, erimielisyys, syyttely 

7. Nimittely, luokittelu, nolaaminen 

8. Tulkitseminen, analysointi, johtopäätöksien tekeminen 

9. Kehuminen, yhtä mieltä oleminen 

10.  Rauhoittelu, lohduttelu, myötäily 

11. Kyseleminen, urkkiminen, kuulusteleminen 

12. Vetäytyminen, puheenaiheen vaihtaminen, piikittely, leikiksi lyöminen 

 

Tällainen kompastuskiviä sisältävä viestintä koetaan helposti ei-hyväksyvänä, 

arvostelevana, leimaavana tai määräilevänä, ja se heikentää osapuolten välistä 

kommunikointia. Toisen ihmisen hyväksyminen sellaisena kuin hän on, on tärkeää 

kehitettäessä suhdetta, jossa toinen ihminen voi kasvaa, kehittyä, oppia ratkaisemaan 

ongelmia, saada enemmän aikaan ja olla luovempi. Hyväksyvä kieli vapauttaa henkilön 

kertomaan tunteistaan ja ongelmistaan. Sen toteuttaminen mahdollistuu ja helpottuu 

Gordonin opettamia vuorovaikutustaitoja käyttämällä. (Gordon 2006, 85-89.) 
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3 VUOROVAIKUTUSTAITOJEN OPPIMINEN JA OPETTAMINEN 

 

3.1 Vuorovaikutustilanteissa tarvittavia taitoja on mahdollista oppia 

 

Mayerin ja Saloveyn tunneälymääritelmän mukaiset taidot ja kyvyt ovat pääosin 

synnynnäisiä tai ne omaksutaan lapsuudessa, mutta yleisen käsityksen mukaan niitä 

voidaan kuitenkin kehittää ja opettaa myös myöhemmin (Lintunen 2006; Saarni 2000). 

Tunneälyyn liittyvissä taidoissa on havaittu suuria muutoksia elämänkokemuksen ja 

oppimisen myötä, ja esimerkiksi tunneälykkäiden vanhempien on havaittu toimivan hyvinä 

roolimalleina lapsilleen ja kykenevän käsittelemään paremmin lastensa tunnereaktioita 

(Shanwal & Kaur 2008). 

 

Tunteiden kokemiseen ei voida pakottaa, eikä niitä voida suunnitelmallisesti tuottaa, mutta 

niiden monipuolisuus ja hallinta kuuluvat kehittyneeseen aikuisuuteen (Isokorpi & 

Viitanen 2001, 134-135). Tunteiden säätelyä pidetään tärkeimpänä tekijänä sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa, koska se vaikuttaa suoraan käyttäytymiseen ja tunteiden ilmaisuun. 

Mitä tiedostavaisempia ja tasapainoisempia olemme suhteessa omaan tunnemaailmaamme, 

sitä helpompi meidän on kohdata omia ja toisten ihmisten tunteita sekä ympäristöstä 

nousevia tilanteita. Tunteiden säätelyä voidaan harjoittaa kognitiivisten, psykologisten, 

behavioraalisten ja ilmaisullisten prosessien avulla. Se vaatii harjoittelua yhtä lailla kuin 

jonkin urheilulajin sisältämien taitojen oppiminen. (Lintunen 2006; Saarinen & Kokkonen 

2003, 21-23, 26-27.) 

 

Gordonin vuorovaikutusteorian sisältämät kommunikaatiotaidot eli selkeä itseilmaisu, 

kuuntelun taidot sekä ongelmanratkaisumenetelmät vaativat samalla tavalla harjoitusta. Ne 

ovat käytännön työkaluja, joiden avulla avoimuuden, rehellisyyden ja molemmin puolisen 

kunnioituksen periaatteet mahdollistuvat toimijoiden välisessä vuorovaikutussuhteessa. 

(Gordon 2006, 23-24, 46-47.) 

 

 

3.2 Miksi vuorovaikutustaitoja tulisi opettaa oppilaille? 

 

Tutkimuksissa on havaittu useita vuorovaikutusosaamisen myönteisiä vaikutuksia sekä niiden 

kasvava osaamisen tarve tulevaisuudessa. Jokisen (2000, 74-75) tutkimuksessa koulutuksen ja 
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opetustyön tulevaisuuden näkymistä useimmat opetusalan ammattilaiset korostivat, että 

oppilailta odotetaan jatkossa yhä enemmän yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Koulussa 

käytetään yhä enemmän toiminnallisia ja oppilasjohtoisia työmuotoja, kuten 

yhteistoiminnallista oppimista ja projektityöskentelyä, joiden onnistuminen vaatii sekä 

oppilailta että opettajilta tunne- ja vuorovaikutustaitojen hallintaa (Kuusela 2005, 20).   

 

Vuorovaikutustaitoja kehittävien ohjelmien toteutuksesta on niukasti tietoa, mutta niillä on 

huomattu olevan lukuisia myönteisiä vaikutuksia oppilaisiin. Niiden myötä oppilaiden 

käyttäytyminen on parantunut, asenteet ovat muuttuneet myönteisemmiksi itseä, toisia ja 

koulua kohtaan ja koulusuoritukset ovat parantuneet. Lisäksi ohjelmien myötä käytöshäiriöt, 

masentuneisuus ja päihteiden käyttö ovat vähentyneet, eikä positiivisten vaikutusten ei ole 

havaittu vähenevän ajan kuluessa. On merkittävää, että ohjelmien positiivinen vaikutus 

koulusuorituksiin oli lähes kaksi kertaa suurempi kuin mitä luokkakokoa pienentämällä 

saatiin aikaan. (Lintunen 2009a, Casel 2009.)  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2004, 38-39) sisältyy myös useita 

vuorovaikutustaitoihin liittyviä tavoitteita ja sisältöjä. Keskeisiä kaikkien oppiaineiden 

yhteydessä opetettavia sisältöjä ovat mm. tunteiden tunnistaminen ja käsittely, toisten 

huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä sekä erilaiset 

yhteistoimintatavat. Tavoitteena on myös, että oppilas oppii ilmaisemaan itseään 

monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsemaan muiden viestintää. Terveystiedon 

arviointikriteereissä (ks. kuvaus arvosanalle 8, s. 202) on lisäksi mainittu tunteisiin ja 

vuorovaikutukseen liittyviä taitoja, tosin hyvin tiedollisella tasolla.  

 

 

3.3 Miksi vuorovaikutustaitoja tulisi opettaa opettajille? 

 

Opettajien vuorovaikutustaitojen kehittämisen on havaittu parantavan heidän 

empaattisuuttaan ja kykyään kohdata rakentavasti erilaisia vuorovaikutustilanteita. Hyvät 

vuorovaikutussuhteet oppilaiden kanssa auttavat opettajaa toimimaan tehokkaammin ja 

myös oppimistulokset paranevat. (Lintunen 2009a; Cohen 1999; Gordon 2006, 22).  

Toimiva vuorovaikutus oppilaiden kanssa ja siinä tapahtuvat onnistumisen elämykset ovat 

myös opettajan työn keskeisiä voimavaroja, joiden ansiosta työ koetaan mielekkäänä ja sitä 

jaksetaan tehdä (Kiviniemi 2000, 75). 
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Konun & Gråsten-Salosen tutkimuksen (2004, 13) mukaan opettajat eivät ole oppilaiden 

mukaan riittävän kiinnostuneita siitä, mitä heille kuuluu. Samanlaisia tuloksia on saatu 

kouluterveyskyselyssä (Kouluterveyskysely 2008), jonka mukaan yli kolmannes vastaajista 

ei koe tulevansa kuulluksi koulussa. Kuuselan tutkimuskatsauksesta (2005, 21-24) käy 

ilmi, ettei opettajilla ole valmiuksia huomioida sosiaalisia tavoitteita opetuksessaan. He 

eivät koe hallitsevansa haluamallaan tavalla opetuksen vuorovaikutuksellista puolta eli he 

eivät esimerkiksi tiedä, miten selvitellä oppilaiden välisiä konflikteja, miten kohdata 

luontevasti toiset ihmiset ja miten toimia opetustilanteissa joustavasti. Opettajan työssään 

kohtaamiin ongelmatilanteisiin liittyy yleensä kokemus siitä, ettei hän ole kyennyt 

hoitamaan asiaa niin kuin olisi halunnut ja niin kuin hänen olisi pitänyt (Haikonen 1999, 

94-95).  

 

Myös Kiviniemen (2000, 150-151) tutkimuksen mukaan opettajat kokevat yhä enemmän 

työssään oppilaiden kanssa tilanteita, jotka aiheuttavat voimattomuuden tunnetta. Mäkisen ja 

Ruotsalaisen pro gradu –tutkielma (2002) tuo esille erityisesti liikunnanopettajan työn monia 

haastavia vuorovaikutus- ja ongelmatilanteita sekä tarpeen löytää keinoja niistä 

selviytymiseksi. Tutkimukseen osallistuvien liikunnanopettajien mukaan työ on ensisijaisesti 

ihmissuhdetyötä, jonka tulisi heijastua opettamis-oppimistapahtumaan. Puutteelliset 

taustatiedot oppilaista, oppilaiden erilaisuus ja yllättävät tilanteet aiheuttivat opettajille 

kuitenkin vaikeuksia. Myös vastuun antaminen oppilaille voi tuntua kokemattomasta 

liikunnanopettajasta oudolta, eivätkä opettajat kokeneet saaneensa ohjausta tällaiseen 

ajatteluun.  

 

Kaukon (2005, 43) pro gradu -tutkimukseen osallistuneet opettajat kokivat, ettei 

liikunnanopettajakoulutus yksinään ollut antanut heille riittäviä valmiuksia oppilaiden 

sosioemotionaalisen kasvun tukemiseen. Myös Salosen (2009, 77-78) ja Klemolan (2003, 

81, 125) tutkimuksissa liikunnanopettajaopiskelijat toivoivat opintoihin sisältyvän enemmän 

koulutusta vuorovaikutustaidoista ja ongelmatilanteiden kohtaamisesta. Opiskelijat näkivät 

vuorovaikutuksen muodostuvan taidoista, joita heidän on tietoisesti mahdollista kehittää 

(Salonen 2009, 78). 

 

Toimivan vuorovaikutuksen toteutuminen koulussa on todettu keskeiseksi tekijäksi myös 

nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä (Veijola 2005, 75-76). Peruskoululaisten suhde 

opettajaan parantui tutkimusprojektin aikana mm. sekä opettajien saaman lisäkoulutuksen 
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että opettajien työmuotoa ja oppilaita kohtaan suuntautuvan yleisen kiinnostuksen ansiosta. 

Takalan (1992, 33, 37) tutkimuksessa oppilaan ja opettajan välisen vuorovaikutuksen 

vaikeuksien havaittiin olevan yksi syy koulukielteisyyteen. 

 

Oppilaiden kohtaamisen lisäksi myös kouluyhteisöön kuuluvien oppilaiden vanhempien, 

muun henkilökunnan ja koulun ulkopuolisten verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö vaatii 

onnistuakseen vuorovaikutusta tukevia taitoja (Niemi 1999). Jokisen (2000, 76-77) 

tutkimuksen mukaan tulevaisuudessa opettajien odotetaan toimivan yhteistyössä paitsi 

oppilaiden, kollegojen ja vanhempien myös muiden viranomaisten, kolmannen sektorin ja 

elinkeinoelämän edustajien sekä kunnallisten päättäjien kanssa. Opettajien odotetaan 

tekevän yhteistyötä enemmän koulujen ulkopuolella ja ottavan osaa yhteisön yhteisten 

asioiden hoitoon.  

 

 

3.4 Miksi liikuntatunnit sopivat hyvin vuorovaikutustaitojen opettamiseen? 

 

Liikunta on luonteeltaan toiminnallinen oppiaine, jonka avulla oppilaita on helppo motivoida 

sekä erilaisiin oppimistehtäviin että oma-aloitteisuuteen. Liikuntatunnit tarjoavat runsaasti 

aitoja tilanteita, joita voi käyttää vuorovaikutustaitojen opetustilanteina ja joissa näitä taitoja 

voi harjoitella turvallisessa ympäristössä. Lisäksi liikunnan konkreettisuus ja 

tulossuuntautuneisuus helpottavat oppilasta tiedon konstruoinnissa. (Laakso & Numminen 

2001, 20-21; Lintunen & Kuusela 2009; McHugh 1995)  

 

Tiettävästi Suomessa ei ole käytössä liikunnanopetukseen integroituja sosioemotionaalista 

kehittymistä tukevia ohjelmia, vaikka Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (2004) 

liikunnanopetukselle on asetettu sosioemotionaalisia tavoitteita (Kuusela 2005, 28-30). 

Liikuntakasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

kehitystä ja hyvinvointia sekä ohjata liikunnalliseen elämäntapaan. Liikunnan opetuksessa 

tulee korostaa yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, reilua peliä ja turvallisuutta. (Peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteet 2004, 248.) 
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3.5 Tutkimuksia tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisesta ja opettamisesta 

 

 

3.5.1 Lapsille ja nuorille suunnatut vuorovaikutustaito-ohjelmat 

 

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana erityisesti Yhdysvalloissa on kehitetty ja 

käytetty kouluissa erilaisia SEL-ohjelmia (social and emotional learning), jotka keskittyvät 

kehittämään oppilaiden tietoisuutta itsestään ja toisista, myönteisiä arvoja ja asenteita, 

vastuullista päätöksentekoa, viestintätaitoja ja sosiaalisia taitoja (Kuusela 2005, 25; Cohen 

1999). Useimmat erilaisia ohjelmia ja opetusta käsittelevät tutkimukset ovat olleet 

määrällisiä interventioiden vaikutusten arviointitutkimuksia, ja lisäksi niissä on keskitytty 

lähinnä vastuunoton kehittämiseen. Ne on toteutettu yleensä perusopetuksen alimmilla 

luokilla ja ne ovat olleet kestoltaan lyhyitä. (Lintunen 2006; Kuusela 2005, 34-35.) Yksi 

syy tunne- ja vuorovaikutusoppimista käsittelevän tutkimustiedon vähäisyyteen onkin 

aihepiirin haasteellisuus: toimivan vuorovaikutuksen kehittymiseen ja sen tutkimiseen 

kuluu paljon aikaa (Lintunen 2009a). 

 

Kuuselan (2005) tutkimuksessa tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisesta, 

oppimisesta ja käyttämisestä 8.luokkalaisten tyttöjen liikuntatunneilla opetus- ja 

oppimistapahtumaa arvioitiin suhteellisen pitkän ajanjakson eli vuoden ajan. Yksittäisten 

taitojen määrän lisääntymisen sijaan tutkimuksessa keskityttiin tunneilla syntyviin 

vuorovaikutusprosesseihin. Kurssilla opetetut taidot tarjosivat oppilaille mahdollisuuksia 

vastuunottoon liikuntatunneilla ja auttoivat osoittamaan hyväksyntää, kunnioittamista, 

luottamusta ja aitoa välittämistä. Tutkijaopettajan avuttomuus ongelmatilanteissa väheni ja 

taito hallita opetustilanteita lisääntyi eläytyvän kuuntelun, minäviestien ja ekosysteemisten 

menetelmien käytön myötä. 

  

Siposen (2005) pro gradu –tutkielmassa tarkasteltiin seitsemän kuukauden mittaisen 

tunnetaitoprojektin vaikutuksia viidennen luokan oppilaiden tunneälyyn, tunnetaitoihin ja 

ryhmän turvallisuuteen. Tietoa oppimisesta kerättiin haastattelujen, kyselyjen, 

tutkijaopettajan muistiinpanojen sekä Bar-Onin ja Parkerin (2000) kehittämän 

tunneälytestin avulla. Tutkimuksessa huomattiin, että tunnetaitojen oppiminen vaatii paljon 

aikaa ja että siihen vaikuttavia tekijöitä on paljon. Muun muassa murrosiän aiheuttaman 
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kriittisyyden ja epävarmuuden arveltiin näkyvän kevään kielteisemmissä itsearvioinneissa 

ja oppilaiden vaihtelevissa asenteissa tunnetaitoprojektia kohtaan.  

 

 

3.5.2 Aikuisille suunnatut vuorovaikutustaito-ohjelmat  

 

Aikuisten osalta vuorovaikutustaitojen oppimiseen ja opettamiseen liittyvää tutkimusta on 

olemassa vain niukasti (Klemola 2007). Vaikka tutkimusten mukaan tunneälyyn liittyviä 

taitoja voidaan kehittää (Shanwal & Kaur 2008; Saarni 2000), aikuisten – opettajien, 

vanhempien ja puolisoiden – tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja tutkimiseen on 

kiinnitetty vain vähän huomiota. Kuuselan (2005, 34-35) mukaan esimerkiksi kouluissa 

toteutetuissa aihepiiriin liittyvissä tutkimuksissa opettajan tunne- ja 

vuorovaikutuskäyttäytymisen kehittäminen ja sen vaikutusten kuvaaminen on usein jätetty 

kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Myös itse olen tutkimukseni aikana tehnyt hakuja tietokannoista ARTO, Eric, JYKDOK, 

PsycInfo ja EBSCOhost hakusanoilla sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot, 

sosioemotionaaliset taidot, tunnetaidot, interpersoonalliset taidot, sosioemotionaalinen 

pätevyys ja niiden englanninkielisillä vastineilla, ja vaikka tutkimuksia löytyy runsaasti, ne 

käsittelevät lähes poikkeuksetta joko lasten ja nuorten tai sitten erilaisista sairauksista ja 

kehityshäiriöistä kärsivien henkilöiden vuorovaikutustaitoja ja niiden oppimista. 

Poikkeuksina hakutuloksista nousivat esiin useat lääkärien ja hoitohenkilökunnan 

vuorovaikutustaitojen kehittämistä käsittelevät tutkimukset sekä muutamat 

opettajiin ja opettajaopiskelijoihin liittyvät tutkimukset.  

 

Klemolan tutkimuskatsauksessaan (2007) esittelemät ja itse löytämäni laadulliset ja 

määrälliset tutkimukset tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta eri ammattiryhmille 

kertovat vuorovaikutustaitojen opettamisen tarpeellisuudesta ja toimivuudesta. Rasku-

Puttosen (1995) tutkimuksessa vuorovaikutukseen keskittyvä opintojakso koettiin tärkeänä ja 

opettajan ammattiin keskeisesti liittyvänä. Rehtoreille suoritetun intervention (Smith & 

Montello 1992) myötä havaittiin puolestaan, että jo lyhyen 12-tunnin mittaisen 

koulutusjakson aikana voidaan saavuttaa huomattavia tuloksia vuorovaikutustaitojen 

oppimisessa. 
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Lääketieteen opiskelijoilla on toteuttu monia laadullisia ja määrällisiä tutkimuksia. 

Esimerkiksi Kennedyn tutkimuksessa (2001) havaittiin tarve kehittää opiskelijoiden 

empatiakykyä sekä kykyä käsitellä eettisesti haastavia vuorovaikutustilanteita. Yedidian ym. 

(2003) tutkimuksessa kehitettiin ja kokeiltiin vuorovaikutustaitojen opetusta sisältävää 

lääketieteen koulutusohjelmaa kolmessa eri yliopistossa ja havaittiin ohjelman toimivuus ja 

tilastollisesti merkitsevät oppimistulokset. Sairaanhoitajaopiskelijoiden vuorovaikutustaitojen 

opetusta tutkittaessa (Jones 2007) havaittiin toisaalta opiskelijoiden vaikeus siirtää oppimansa 

”hyvä” vuorovaikutus oikeisiin vuorovaikutustilanteisiin potilaiden kanssa, joissa sitä 

vaikeuttivat työpaikan vaatimukset mm. ajankäytön suhteen.  

 

Liikunnan aineenopettajakoulukseen liittyvät tutkimukset ovat olleet laadullisia tapaus- ja 

toimintatutkimuksia. Klemola ym. (2004) selvittivät liikunnan aineenopettajakoulutukseen 

liittyvän vuorovaikutuskurssin opetussuunnitelmaa, sisältöjä ja opetusmenetelmiä, 

opintojakson toteutusta sekä opiskelijoiden ja tutkijaopettajan kokemuksia. Tutkimuksessa 

kurssille osallistuneet opiskelijat pitivät kurssin sisältöä ja opetusmenetelmiä tärkeinä, 

hyödyllisinä ja monipuolisina, ja kurssin opetussuunnitelma havaittiin toimivaksi 

kokonaisuudeksi. Tutkijat totesivat tarpeen itsearviointi-, vertaispalaute- ja 

havainnointilomakkeiden kehittämiselle. 

 

Klemolan (2009) tutkimuksen tavoitteena oli kehittää vuorovaikutustaitojen opetusta 

liikunnan aineenopettajakoulutuksessa ja selvittää opiskelijoiden kokemuksista 

vuorovaikutustaitojen käytöstä ja oppimisesta. Opiskelijoiden kokemukset 

vuorovaikutustaitoja kehittävästä opintojaksosta olivat myönteiset ja tutkimuksen mukaan 

suurin osa liikunnanopettajaopiskelijoista käytti oppimiaan vuorovaikutustaitoja myös 

opetusharjoittelun liikuntatunneillaan. Puolella oppilaista kielteinen kokemus haastavissa 

vuorovaikutustilanteissa muuttui myönteiseksi, kun he käyttivät tilanteessa oppimiaan 

vuorovaikutustaitoja. 

 

Salonen vertaili pro gradu –tutkielmassaan rinnakkain opiskelijoiden ja heitä ohjaavien 

opettajien kokemuksia vuorovaikutustaitojen käytöstä päättöharjoittelun aikana. Opiskelijat 

kokivat vuorovaikutuskoulutuksen lisänneen heidän tietoisuuttaan vuorovaikutustaidoista ja -

tilanteista, ja he kokivat myös kehittyneensä niissä. Ohjaavat opettajat toivoivat opiskelijoille 

lisää koulutusta ongelmatilanteisiin liittyen, haastavan oppilaan kohtaamisesta sekä 

oppilaan käyttäytymisen tulkinnasta, ymmärtämisestä ja sen osoittamisesta oppilaalle.  
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Virta kuvasi laadullisessa pro gradu – tutkielmassaan (2004) vuorovaikutustaitokurssin 

aikana ilmenneitä kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan. Kokemusten perusteella 

vaikuttaisi, että tunne- ja vuorovaikutustaitoja on mahdollista oppia kurssin aikana. Niiden 

oppiminen on kuitenkin pitkäkestoinen ja monitasoinen prosessi, johon vaikuttavat muun 

muassa ryhmässä koettu turvallisuuden tunne sekä erilaiset oppijan omiin arvoihin ja 

aitouden kokemiseen liittyvät tekijät.  

 

 

3.5.3 Kuuntelun taitojen opettaminen ja oppiminen 

 

Yksittäisten vuorovaikutustaitojen opettamisesta ja oppimisesta on löydettävissä 

tutkimustietoa lähinnä aktiivisen kuuntelun osalta. Aktiivisen kuuntelun käyttämisen ja 

opettamisen toimivuus ja hyödyllisyys on havaittu useissa tutkimuksissa. Kuusela (2005, 

88-98) havaitsi, että liikunnanopettajan käyttämällä eläytyvällä kuuntelulla oli lukuisia 

positiivisia vaikutuksia sekä oppilaiden käyttäytymiseen että ohjaajan rooliin.  Kun 

opettaja keskittyi kuuntelemaan oppilaitaan valmiiden vaihtoehtojen tarjoamisen sijaan, 

oppilaat rohkaistuivat kertomaan omia mielipiteitään ja ehdotuksiaan. Kuuntelun myötä 

ilmapiiri tunneilla muuttui avoimemmaksi ja oppilaiden motivaatio parani myös heille 

vaikeampia tehtäviä kohtaan. Opettajan kontrollointi ja tarve valmiiden ratkaisujen 

tarjoamiselle väheni ja vastuu siirtyi enemmän oppilaille itselleen.  

 

Klemolan & Heikinaro-Johanssonin tutkimuksen (2006) liikunnanopettajaopiskelijat 

kokivat kuuntelun ja kuullun tarkistamisen helpottaneen työskentelyä oppilaiden kanssa 

päättöharjoittelun aikana. Opiskelijoiden mukaan eläytyvän kuuntelun tietoinen ja 

aktiivinen harjoittelu oli tärkeää erityisesti opettaja-oppilas -suhteen kannalta. Oppilaan 

tunteen ääneen sanominen ja sen hyväksyminen, esim. ”Sua vähän pelottaa tää 

laskeminen”, rohkaisivat oppilasta ja madalsivat hänen osallistumiskynnystään..  

 

Kokeellisissa tutkimuksissa on havaittu, että kuuntelun taitoja on mahdollista oppia jo 

lyhyessä ajassa. Rautalinkon & Lisperin (2004) tutkimuksessa aktiivisen kuuntelun taitoja 

opetettiin 16 tunnin mittaisen koulutusjakson ajan vakuutusyhtiön työntekijöille. Koeryhmän 

eli koulutettujen työntekijöiden havaittiin käyttävän enemmän aktiivista kuuntelua kuin 

kontrolliryhmän, ja lisäksi heidän havaittiin siirtäneen oppimansa autenttisiin tilanteisiin 

myöhemmin suoritetuissa mittauksissa. Tutkimuksessa aktiivisen kuuntelun tehokkaampi 
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käyttäminen ei kuitenkaan johtanut siihen, että keskustelun toinen osapuoli olisi tuonut 

keskusteluun enemmän informaatiota.  

 

Opettajaopiskelijoiden (McNaughton ym. 2007) interventio sisälsi yhteensä vain kaksi ja 

puoli tuntia aktiivisen kuuntelun opetusta ja harjoittelua. Koeryhmän opiskelijoiden havaittiin 

parantaneen suoritustaan tilastollisesti merkitsevästi arvioimalla heidän aktiivisen kuuntelun 

taitojaan ennen interventiota ja sen jälkeen. Kontrolliryhmän suorituksissa ei puolestaan 

tapahtunut muutosta. Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat pitivät taitojen oppimista 

hyödyllisenä, ja myös alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten vanhemmat kokivat aktiivisen 

kuuntelun käyttämisen myönteisenä.   
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4 VUOROVAIKUTUSTAITOJEN ARVIOINTI JA MITTAAMINEN 

 

 

4.1 Miten tunne- ja vuorovaikutustaitoja arvioidaan? 

 

Sosiaalisten taitojen tutkimus on suuntautunut pääasiassa kolmeen merkittävään, edelleen 

spesifimpiin yhteyksiin jakautuvaan näkökulmaan: terapeuttiseen, kulttuurienväliseen ja 

opetukselliseen. Tutkijat ovat enemmän kiinnostuneita sosiaalisten taitojen arvioinnista 

tietyissä yhteyksissä (esim. terveydenhuolto, avioliitto, koulutus, yritysmaailma) kuin 

yleisten teorioiden ja arviointimenetelmien kehittämisestä. (Spitzberg 2003, 101.)  

 

Tunne- ja vuorovaikutusopetukselle voidaan antaa yleisiä ohjeita (esim. Elias 2003), 

tehokkaille kasvatusohjelmille voidaan määritellä kriteerejä (esim. Graczyk ym. 2000), 

niitä voidaan luokitella (Topping, Holmes & Bremner 2000) ja kullekin ikäluokalle 

voidaan asettaa sosioemotionaalisia oppimistavoitteita. Vuorovaikutustaitojen mittaamisessa 

voidaan käyttää myös erilaisia mittareita, joissa arviointi toteutetaan havainnoinnin, 

käyttäytymisen luokittelun, haastattelutekniikoiden, itsearviointien tai 

roolileikkimenetelmien avulla. Eri arviointimenetelmät eroavat merkittävästi toisistaan 

riippuen esim. arvioinnin kohteesta, arvioinnin suorittajasta ja menetelmän 

yleistettävyydestä sekä siitä, miten suora tai epäsuora mittauksen ja mitattavien välinen 

yhteys on. (Siponen 2005, 49; Spitzberg 2003) 

 

Erityisesti tunneälytutkijat ovat olleet kiinnostuneita mittausmenetelmien kehittämisestä. 

Mayer, Salovey ja Caruso ovat kehittäneet tunneälytestin (Mayer-Salovey-Caruso 

Emotional Intelligence Test eli MSCEIT), jossa on erilaisia tunteisiin liittyviä tehtäviä 

(Mayer ym. 2000) ja Bar-Onilla (2000) on itsearviointiin perustuva tunneälytesti (Bar-On 

Emotional Quotient Inventory eli EQ-i), josta on sekä aikuisten että nuorten versio. 

Sosiaalisten taitojen tunnistamista ja taitojen kehittymisen seuraamista varten on olemassa 

myös lukuisia tarkistuslistoja ja arviointiasteikkoja, esim. Merrellin lapsille suunnattu 

sosiaalisten taitojen skaala (Social Skills Behavior Scale) sekä valmiita mittareita, kuten 

Greshamin & Elliotin Social Skills Rating System (SSRS), joka perustuu lapselta itseltään, 

vanhemmilta ja opettajilta kerättävään aineistoon (Kauppila 2005, 161-164). 
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4.2 Vuorovaikutustaitomittareiden käyttämiseen liittyviä ongelmia ja rajoituksia 

 

Sosiaalista älykkyyden mittaamisesta on aikaisemmin enimmäkseen luovuttu, koska 

tulokset korreloivat vahvasti tavallisten älykkyystestien kanssa. Mittaamisen hankaluutta 

lisää tutkijoiden keskuudessa vallitsevat eriävät käsitykset taitavan sosiaalisen 

vuorovaikutuksen määritelmästä. Esimerkiksi Golemanin mukaan mittareiden tulisi mitata 

myös nonverbaalisia kykyjä, joita ovat esimerkiksi synkronia, emotionaalinen 

virittäytyminen, sosiaalinen intuitio ja empaattinen huolenpito, ja joita mitataan erityisillä 

menetelmillä, kuten PONS-testillä (Profile of Nonverbal Sensivity) tai Ekmanin 

mikroilmeitä havainnoivalla testillä. PONS-testissä ihmisiä pyydetään arvaamaan kahden 

sekunnin näytteen perusteella, mistä tunteista nauhalla on kyse. Ekmanin testissä 

testattavat voitaisiin laittaa simuloituihin sosiaalisiin tilanteisiin tai ainakin ottaa huomioon 

muiden ihmisten arviot testattavan sosiaalisista kyvyistä. (Goleman 2007, 344.) 

 

Bar-Onin kehittämää tunneälytestiä on kritisoitu puolestaan siitä, ettei sen perusteella 

voida tehdä päätelmiä siitä, toimiiko testattava vastauksiensa mukaisesti myös käytännössä 

(Sternberg ym. 2000, 88-89).  Myös tässä tutkimuksessa käytettävä mittari rajoittuu 

mittaamaan vuorovaikutustaitojen tiedollista osaamista ja kykyä soveltaa niitä erilaisissa 

tilanteissa. Tutkimuksessa ei voida varmuudella osoittaa, että vastaajat todella 

käyttäytyisivät kuvailemallaan tavalla käytännön tilanteissa. 

 

Mittareiden tuloksiin vaikuttavat voimakkaasti myös ne yhteydet, joissa niitä käytetään. 

Yhteydet vaihtelevat mm. kulttuurin, ajan, tilanteen, paikan, ihmissuhteen ja tarkoituksen 

mukaan. Jo kulttuuri yksinään sisältää useita käyttäytymismalleja, uskomuksia, arvoja ja 

kielellisiä ilmauksia, jotka ovat ajallisesti suhteellisen pysyviä kulttuuriryhmän sisällä. 

Tietyt taidot ovat yleensä tärkeitä vain yhteisöissä, joissa niistä on yhteinen näkemys. 

Tämä näkemys itsessään on usein paljon monimutkaisempi kuin itse taito. (Spitzberg 2003, 

96.) 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 

  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, oppivatko liikunnan aineenopettajaopiskelijat 

käyttämään tunne- ja vuorovaikutustaitoja, eli minäviestejä, kuuntelua, toimijuuden 

jakamista sekä ongelmanratkaisumenetelmiä, heidän suorittamansa vuorovaikutuskurssin 

aikana. Oppimista mitattiin Talvion vuorovaikutustaitomittarilla, jossa vastaajia pyydetään 

kertomaan, miten he menettelisivät mittarissa esitetyissä esimerkkitilanteissa. 

Tutkimuksessa kerättiin samalla kokemuksia Talvion mittarin toimivuudesta 

vuorovaikutustaitojen sekä niiden oppimisen arvioinnissa. 

 

 

Tutkimusongelmat: 

 

1. Esiintyykö vastauksissa 

a) myönteisiä minäviestejä, 

b) ongelmaan tarttuvia minäviestejä, 

c) muita minäviestejä, 

d) toimijuuden antamista, 

e) kuuntelua tai 

f) vuorovaikutuksen kompastuskiviä? 

 

- Onko tunne- ja vuorovaikutustaitojen tai kompastuskivien esiintymisessä eroja 

verrattaessa alku- ja loppumittausta toisiinsa? 

- Eroavatko naisten ja miesten oppimisen tulokset toisistaan? 

 

 

2. Lisäksi tutkimuksessa kuvaillaan liikunnan aineenopettajaopiskelijoiden tuottamia 

vastauksia 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

6.1 Tutkimukseen osallistujat ja aineiston kerääminen 

 

Tutkimukseen osallistuivat kaikki keväällä 2008 Tunne- ja vuorovaikutustaidot 

opetuksessa ja ohjauksessa -kurssin suorittaneet ensimmäisen vuosikurssin 

liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijat, joita oli yhteensä 46. Opiskelijat täyttivät 

vuorovaikutustaitomittarin kaksi kertaa, ennen kurssia ja sen jälkeen. Opiskelijoista 41 (89 

%) täytti sekä alku- että loppukyselyn, ja näiden 41 opiskelijan vastaukset huomioitiin 

tulosten tilastollisissa analyyseissä. Kaikkien tutkimukseen osallistujien (N = 46) 

vastaukset huomioitiin kuitenkin aineiston laadullisessa kuvauksessa. Ensimmäisen mittaus 

suoritettiin kurssin aloituskerran yhteydessä vuoden 2008 helmikuussa, ja loppukysely 

tehtiin kurssin viimeisellä kokoontumiskerralla kaksi ja puoli kuukautta myöhemmin, 

toukokuussa 2008.  

 

 

6.2 Tutkimusinterventio 

 

Tutkimukseen osallistuneiden liikunnan aineenopettajaopiskelijoiden suorittama Tunne- ja 

vuorovaikutustaidot opetuksessa ja ohjauksessa -kurssi toteutettiin kahden ja puolen 

kuukauden aikana keväällä 2008. Kurssi sisälsi yhteensä 24 tuntia harjoituksia 12 

opetuskerran aikana, ja opetus toteutettiin neljässä noin 10 hengen opetusryhmässä saman 

opettajan johdolla. Kurssilla harjoiteltavia taitoja olivat Gordonin vuorovaikutusteoriaan 

perustuvat taidot eli eläytyvä kuuntelu, selkeä itseilmaisu, tunteiden nimeäminen ja säätely, 

ongelmanratkaisutaidot sekä ekosysteemiset menetelmät. Opetuskerroilla käytetyt 

opetusmenetelmät olivat pääasiassa kokemuksellisia ja yhteistoiminnallisia, esimerkiksi 

rooliharjoituksia tai ryhmän yhteistyöharjoituksia. Harjoituskerrat sisälsivät yleensä lyhyen 

teoriaosuuden, jota seurasivat käytännön harjoitukset sekä niiden jälkeinen yhteinen 

keskustelu. (J. Virta, henkilökohtainen tiedonanto 27.10.2009; Liikunta- ja terveystieteiden 

tiedekunnan liikunta- ja terveystieteiden opinto-opas 2007-2008/2008-2009 2007.)  
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6.3 Tutkimusmittari 

 

Tutkimuksessa käytettiin Markus Talvion kehittämää, erityisesti opettajille suunnattua 

vuorovaikutustaitomittaria eli Mitä sanoisit tai tekisit?  -lomaketta (Talvio, Lonka,  

Komulainen, & Lintunen 2010). Mittarissa kuvaillaan seitsemän erilaista opettajan työhön 

liittyvää vuorovaikutustilannetta, joihin vastaajia pyydetään reagoimaan. Heitä pyydetään 

kirjoittamaan, mitä he sanoisivat tai miten he toimisivat kuvailluissa tilanteissa. 

Vuorovaikutustilanteet käsittelevät myönteisen palautteen antamista, yhteydenottoa 

oppilaan kotiin, oppilaiden välisen riitelyn selvittämistä, oppilaan huolen kuuntelemista, 

oppilaan tai työtoverin häiritsevään käyttäytymiseen puuttumista sekä rajan asettamista. 

 

 

6.4 Aineiston analysointi  

 

Aineistoa analysoitiin määrällisellä sisällönanalyysillä luokittelemalla vastauksissa 

esiintyvät Gordonin vuorovaikutusteorian mukaiset taidot sekä vuorovaikutuksen 

kompastuskivet ja merkitsemällä niiden esiintymisfrekvenssit. Varsinaisia 

vuorovaikutustaitoja kuvaavia luokkia oli yhteensä viisi: myönteinen minäviesti, 

ongelmaan tarttuva minäviesti, muu minäviesti, toimijuuden antaminen sekä kuuntelu. 

Toimijuuden antamista lukuun ottamatta nämä taidot jaoteltiin edelleen kolmeen luokkaan 

0p., 1p. tai 2p. riippuen taidon hallitsemisen tasosta. Kaikille kompastuskivityypeille 

muodostettiin omat luokkansa sekä yksi luokka, johon kirjattiin vastauksessa esiintyneiden 

kaikkien kompastuskivien summa. Yksittäisten taitojen tarkastelun lisäksi jokaiselle 

vastaukselle annettiin vielä kokonaispistemäärä asteikolla 0-2 pistettä. Tämä holistinen 

pisteytys kuvaa vastauksen laatua kokonaisuudessaan huomioiden muun muassa ilmaisun 

selkeyden ja mahdolliset vuorovaikutuksen kompastuskivet. 

 

Kaikki vastaukset luokiteltiin ja tiedot syötettiin SPSS-tilastonkäsittelyohjelmaan. Kaikissa 

mittarin seitsemässä tehtävässä saadut holistisen luokan pisteet laskettiin yhteen jokaisen 

vastaajan osalta, jolloin saatiin koko mittarin kattava kokonaistulos. Näiden 

kokonaistulosten keskiarvojen eron tilastollista merkitsevyyttä alku- ja loppumittauksen 

välillä testattiin kahden riippuvan otoksen t-testillä sekä kaikkien vastaajien että erikseen 

miesten ja naisten osalta. Riippumattomien otosten t-testillä selvitettiin, eroavatko naisten 

ja miesten eri mittauskerroilla saavuttamat oppimistulokset tai niissä tapahtuneet 
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muutokset toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Kaikkiin seitsemään tehtävään annettuja 

vastauksia tarkasteltiin lisäksi ristiintaulukoinnin ja kappakertoimen avulla. 

 

 

6.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen reliabiliteettiä voidaan määritellä monella tavalla. Esimerkiksi jos kaksi 

arvioijaa päätyy samanlaiseen tulokseen, voidaan tulosta pitää reliaabelina (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2004, 216). Tutkimuksessa käytetyn Talvion vuorovaikutusmittarin 

luotettavuutta on tarkasteltu Talvion parhaillaan työstämän väitöskirjatutkimuksen 

yhteydessä. Taitojen arvioinnin yhdenmukaisuutta kahden eri arvioitsijan välillä mitattiin 

kyseisessä tarkastelussa kappakertoimen avulla. Kappakertoimen arvot voivat olla 

negatiivisia tai positiivisia ja ne vaihtelevat välillä -1 ja +1. Kun arvioinnit ovat täysin 

yhdenmukaiset, kappa saa arvon 1 eli mitä lähempänä saatu arvo on lukua yksi, sen 

luotettavampaa arviointi on ollut. (Metsämuuronen 2005, 352). Tähän tutkimukseen 

otettiin mukaan vain tarkastelussa luotettavimmin arvioitaviksi havaitut taidot, joiden 

arvioinnin voidaan siis olettaa olevan riittävän luotettavaa myös tässä tutkimuksessa. Näitä 

taitoja olivat myönteiset minäviestit (kappa=0.81), ongelmaan tarttuvat minäviestit 

(kappa=0.86), muut minäviestit (kappa=0.79), kuuntelun taidot (kappa=0.71) ja 

toimijuuden antaminen (kappa=0.77). Myös holistisen arvion kappakerroin oli 

tarkastelussa hyvä (0,71).  Kompastuskivien arvioinnin yhdenpitävyys jäi tarkastelussa 

kohtalaiseksi (kappa=0,51).   
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7 TULOKSET 

 

7.1 Kokonaistulos 

 

Kokonaistulos kertoo vastaajan osaamisesta kaikkien mittarin tehtävien osalta. Kun 

vastaajan kaikki mittarin seitsemään tehtävään annetut vastaukset oli pisteytetty asteikolla 

0-2 pistettä (holistinen luokka), kokonaistulos saatiin laskemalla nämä pisteet yhteen, 

jolloin tulokseksi saatiin 0-14 pistettä. Kokonaistulosten keskiarvo oli selvästi parempi 

toisella mittauskerralla sekä miehillä että naisilla (Taulukko 1). Verrattaessa alku- ja 

loppumittauksessa saatujen kokonaistulosten keskiarvoja ero oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevä (p<.005) sekä miehillä että naisilla. 

 

 

TAULUKKO 1. Kokonaistulosten keskiarvojen ero mittauskerran mukaan  

   

 

 

Naisilla taitojen taso oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi sekä alku- että 

loppumittauksessa (Taulukko 2). Mittauskertojen välillä tapahtuneissa muutoksissa eli 

oppimistuloksissa ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää eroa sukupuolten välillä. 

Oppimistulos laskettiin vähentämällä loppumittauksessa saatu kokonaistulos 

alkumittauksessa saadusta kokonaistuloksesta jokaisen vastaajan kohdalla.  

 

 

 

 

 

  Alkumittaus Loppumittaus   

 
N ka kh ka Kh t-arvo p-arvo 

Naiset 24 5,79 1,72 8,54 
 
1,50 

 
-7,029 .000 

 
Miehet 17 4,41 1,50 6,47 2,07 -3,485 .003 

Naiset ja 
miehet 41 5,22 1,75 7,68 2,02 -7,351 .000 
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TAULUKKO 2  Alku- ja loppumittauksen sekä oppimistulosten keskiarvojen ero sukupuolen mukaan 

 

 

 

N ka kh t-arvo p-arvo 

Alkumittaus Naiset 24 5,79 1,72 
-2,665 
 
 

.011 
 
 

Miehet 17 4,41 1,50 

Loppumittaus Naiset 24 8,54 1,50 
-3,722 
 
 

.001 
 
 

Miehet 17 6,47 2,07 

Oppiminen Naiset 24 2,75 1,92 
-1,016 
 
 

.316 
 
 

Miehet 17 2,06 2,44 

 

 

7.2 Myönteiset minäviestit 

  

Minäviestien käyttämistä arvioitiin antamalla vastaukselle pisteet 0p. = ei esiinny 

minäviestiä, 1p. = kuvattu pelkästään tunne tai 2p. = kuvattu sekä käyttäytyminen että siitä 

aiheutuva tunne. Myönteisten minäviestien osaamista mittasi kysymys yksi, joka käsitteli 

myönteisen palautteen antamista oppilasryhmälle.  

 

Omien tunteiden ilmaiseminen oli opiskelijoille luontevaa jo alkumittauksessa, jossa lähes 

puolet vastaajista (48 %) käytti minäviestiä vähintään yhden pisteen arvoisesti. 

Useimmissa vastauksissa ryhmälle kerrottiin, että heitä on mukava opettaa tai heitä 

kiitettiin hyvin tehdystä työstä, esim. ”Olette olleet hieno ryhmä opettaa. Jatkakaa samalla 

lailla.” ”Kiitos, olette reipas ryhmä, jatkakaa samaan malliin.”  Tunne oli lähes aina 

ilmaistu passiivissa, esim. ”Olette olleet hieno ryhmä opettaa.”, mikä katsottiin 

analysoitaessa tunteen ilmaisuksi tarkoittaen samaa kuin ”Minusta teitä on ollut hienoa 

opettaa.” Myös kiittäminen, esim. ”Kiittäisin ryhmää hyvin tehdystä työstä.”, katsottiin 

tunteen ilmaisuksi (vrt. ”olen kiitollinen”). 

 

Toisaalta oma tunne saatettiin ilmaista hyvinkin selkeästi: ”Olen ylpeä teistä. Jatkakaa 

samaan malliin. Tuollaisella asenteella pääsee vielä pitkälle.”  Vastauksille tyypillisiä 

ilmaisuja olivat kannustaminen ja ennustaminen. Kehumista esiintyi molemmilla 
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mittauskerroilla puolessa vastauksista (50 %): ”Kannustan ja kehun hyvin tehdystä 

työstä.” ”Olette todella hyvä ryhmä.” 

 

 

TAULUKKO 3. Vastausten (n=40) jakautuminen myönteisen minäviestin taidon mukaan. 

 

  Loppumittaus    

  
 

Ei esiinny 
minäviestiä (0p.) 

Kuvattu pelkkä 
tunne 
 (1p.) 
 

2-osainen 
minäviesti (2p.) 

Yhteensä 

Alku-
mittaus 

Ei esiinny 
minäviestiä 
(0p.) 

10 
25,0 % 

6 
15,0 % 

5 
12,5 % 

21 
52,5 % 

 

Kuvattu 
pelkkä tunne 
(1p.) 
 

2 
5,0 % 

1 
2,5 % 

2 
5,0 % 

5 
12,5 % 

 
2-osainen 
minäviesti 
(2p.) 

1 
2,5 % 

3 
7,5 % 

10 
25 % 

14 
35 % 

Yht.  
13 

32,5 % 
10 

25,0 % 
17 

42,5 % 
40 

100 % 

Khiin neliö-testi ei ollut mahdollinen, koska viidessä solussa (55,6 %) tapausten määrä oli <5. 
Kappa=0.27, p=.01 
 

 

Kappakertoimen pieni arvo (kappa=0.27) kertoo mittauskertojen tuloksien 

yhdenmukaisuuden olevan heikko, eli niissä oli tapahtunut muutoksia. Pääasiassa 

muutokset näkyivät tulosten parantumisena, eli loppumittauksessa yksi ja kaksi pistettä 

saaneiden vastausten määrä kasvoi ja toisaalta nolla pistettä saaneiden vastausten määrä 

väheni. Kaikkiaan kolmannes (33 %) vastaajista sai loppumittauksessa paremmat pisteet 

kuin alkumittauksessa. Joissakin vastauksissa lisääntyi omien tunteiden ilmaiseminen, eli 

pistemäärä nousi nollasta yhteen (15 %) ja osassa pistemäärä taas nousi suoraan nollasta 

kahteen (13 %) tai yhdestä kahteen (5 %), jolloin vastaus sisälsi myös positiivisen 

toiminnan kuvauksen tai siitä aiheutuneet seuraukset, esim. ”Tuntuu hyvältä, kun ette 

myöhästele tunneilta, teette läksyt, olette innokkaasti mukana ja saatte hyviä 

koenumeroita. Tämä lisää motivaatiota opettamiseen.” 
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Tulos pysyi samana noin puolella vastaajista (53 %) ja se heikkeni kuuden vastaajan (15 

%) kohdalla. Lähes puolet (48 %) samassa tuloksessa pysyneistä olivat tosin niitä, jotka 

saivat jo ensimmäisellä mittauskerralla täydet 2 pistettä, eivätkä olisi siten voineet enää 

parantaa tulostaan toisessa mittauksessa. Toinen samassa tuloksessa pysyneistä 

muodostuva ryhmä (48 %) olivat niitä, jotka saivat 0 pistettä molemmissa mittauksissa. 0 

pistettä saaneet vastaukset sisälsivät yleensä esimerkiksi kehumista ilman käyttäytymisen 

kuvausta, esim. ”Maltilliset kehut ja jatkaisin vain normaalisti.”   

 

  

7.3 Ongelmaan tarttuvat minäviestit 

 

Ongelmaan tarttumista arvioitiin myönteisten minäviestien tavoin asteikolla 0, 1 tai 2 

pistettä: 0p.= ei kuvata ongelmaa lainkaan, 1p.= kuvataan ongelma neutraalisti, mutta ei 

liitetä viestiin omaa tunnetta tai seurauksia ja 2p.= ongelmaan tarttuva minäviesti, jossa 

kuvataan ongelma ja sen aiheuttamat tunteet tai seuraukset. Ongelmaan tarttumista 

mittasivat tehtävät kaksi, viisi ja kuusi, jotka käsittelivät yhteydenottoa kotiin, oppilaan 

häiritsevään käyttäytymiseen puuttumista sekä työtoverin häiritsevään käyttäytymiseen 

puuttumista.  

 

 

7.3.1 Yhteydenotto kotiin  

 

Otettaessa yhteyttä vanhempien kotiin oppilaan häiritsevän käytöksen takia etenkin 

ensimmäisen mittauskerran vastauksissa käyttäytymisen ja ongelman kuvaaminen oli 

epämääräistä, esim. ”Teidän lapsenne on käyttäytynyt tunneillani hieman kyseenalaisella 

tavalla.”  Vastauksissa erittäin yleisesti esiintyviä vuorovaikutuksen kompastuskiviä olivat 

pyynnöt ja toiveet, eli vanhemmille tarjottiin valmiita ratkaisuja ongelmiin: ”Voisitteko 

jutella lapsenne kanssa, jotta asiaan saataisiin muutos.”   

 

Toisella mittauskerralla vastauksissa tapahtui parannusta 16 vastaajan kohdalla (40 %). 

Omien tunteiden, esim. huolen, kertominen minäviestillä oli yleisempää monessa 

vastauksessa: ”Olen huolissani pojastanne, sillä hänen toimintansa koulussa on mennyt 

huonompaan suuntaan.” tai ”Haluaisin keskustella tyttärenne koulunkäynnistä ja osoittaa 

huoleni sitä kohtaan.” Toinen useissa vastauksissa havaittava parannus oli käyttäytymisen 
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ja sen aiheuttamien seurauksien selkeämpi kuvaaminen, esim. ”Lapsenne on myöhästynyt 

tällä viikolla kolme kertaa ja kun jouduin takavarikoimaan hänen soittimensa hän kirosi ja 

haukkui minua. Nämä asiat ovat häirinneet oppitunnin kulkua, mikä turhauttaa minua ja 

uskoakseni myös muita oppilaita.”  

 

 

TAULUKKO 4. Vastausten (n=40) jakautuminen ongelmaan tarttumisen taidon mukaan 

 

  Loppumittaus    

  
 

Ei minäviestiä, 
ei kuvattu 
käyttäytymistä 
(0p.) 

Kuvattu 
ongelma 
neutraalisti  
(1p.) 
 

Ongelmaan 
tarttuva 
minäviesti 
(2p.) 
 

Yhteensä 

Alku-
mittaus 

Ei minäviestiä, 
ei kuvattu 
käyttäytymistä 
(0p.) 

3 
7,5 % 

6 
15,0 % 

2 
5,0 % 

11 
27,5 % 

 

Kuvattu 
ongelma 
neutraalisti 
(1p.) 
 

1 
2,5 % 

17 
42,5 

8 
20,0 % 

26 
65,0 % 

 

Ongelmaan 
tarttuva 
minäviesti 
(2p.) 
 

0 
0,0 % 

2 
5,0 % 

1 
2,5 % 

3 
7,5 % 

Yhteensä  
4 

10,0 % 
25 

62,5 % 
11 

27,5 % 
40 

100,0 % 

Khiin neliö-testi ei ollut mahdollinen, koska kuudessa solussa (66,7 %) tapausten määrä oli <5. 
Kappa=0,13 
 

 

Kappan pieni arvo (kappa=0.13) osoittaa, että eri mittauskerroilla saadut tulokset eroavat 

toisistaan. Tulokset olivat pääasiassa parantuneet. Alkumittauksen nollan pisteen 

vastaukset olivat vähentyneet 28 prosentista 10 prosenttiin. Yhden pisteen vastausten 

määrä pysyi lähes samassa, mutta kahden pisteen arvoiset vastaukset lisääntyivät selvästi 8 

prosentista 28 prosenttiin. Tulostaan paransi yhteensä 40 % vastaajista, 50 % vastaajista 

pysyi samassa tuloksessa ja 8 % vastaajista heikensi tulostaan.  
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Myös kompastuskivien osalta tapahtui muutoksia. Pyyntöjen ja toiveiden määrä väheni 

selvästi verrattaessa alkumittauksessa niitä sisältäneiden vastauksien määrää (58 %) 

loppumittauksen määrään (33 %).  

 

7.3.2 Oppilaan häiritsevään käyttäytymiseen puuttuminen  

 

Kehittyminen ongelmaan tarttumisen taidoissa ja minäviesteissä oli suurinta oppilaan 

häiritsevään käyttäytymiseen, eli kännykän käyttämiseen, puututtaessa. Toisella 

mittauskerralla yli puolet (54 %) vastaajista osasi muodostaa ongelmaan tarttuvan 

minäviestin (2p.), kun ensimmäisen mittauskerran vastauksissa niitä ei esiintynyt lainkaan. 

Loppumittauksen vastauksissa opiskelijat mm. perustelivat paremmin, miksi he eivät halua 

kännyköitä käytettävän tunnilla. He vetosivat koulun sääntöihin, tasapuoliseen kohteluun 

sekä kännykän aiheuttamiin häiriöihin tunnilla. Ensimmäisessä seuraavista 

esimerkkivastauksista on ymmärretty myös keskeinen ongelmaan tarttuvan minäviestin 

käyttämisen tavoite. 

 

”Käytös aiheuttaa opettajalle ongelman, kun tunti häiriintyy. Opettajana ilmaisisin 

käytöksestä aiheutuvat tunteeni ja konkreettiset seuraukset. Pyrkimyksenä olisi, että 

oppilas tuntisi vastuuta käytöksestään.” 

 

”Olen iloinen, kun olette ajoissa tunnilla ja teette aina läksynne. Pääsemme etenemään 

hyvin tunneilla ja ehdimme käydä kaikki asiat läpi.” 

 

Toisaalta vastauksissa esiintyi paljon vuorovaikutuksen kompastuskiviä, kuten 

vaatimuksia, uhkailuja sekä vallankäyttöä. Molemmilla mittauskerroilla noin puolessa 

vastauksista ongelmaan tarjottiin valmiita ratkaisuja, joita olivat pääasiassa pyynnöt ja 

vaatimukset, esim. ”Pyydän oppilasta sulkemaan puhelimen ja laittamaan sen pois.” 

Kännykän takavarikointi ilman perusteluja tai pyyntöjä luokiteltiin vallankäytöksi, ja sen 

esiintyminen alkumittauksen vastauksissa (61 %) oli huomattavasti suurempaa kuin 

loppumittauksen vastauksissa (34 %). Uhkailu puolestaan oli yhtä tavallista molemmilla 

mittauskerroilla (15 %), esim. ”Laitapa kännykkä pois tai joudun takavarikoimaan sen!” 
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TAULUKKO 5. Vastausten jakautuminen ongelmaan tarttumisen taidon mukaan Oppilaan häiritsevään 

käyttäytymiseen puuttuminen -tehtävässä 

 

  Loppumittaus    

  
 

Ei minäviestiä, 
ei kuvattu 
käyttäytymistä 
(0p.) 

Kuvattu 
ongelma 
neutraalisti  
(1p.) 

Ongelmaan 
tarttuva 
minäviesti 
(2p.) 

Yhteensä 

Alku-
mittaus 

Ei minäviestiä, 
ei kuvattu 
käyttäytymistä 
(0p.) 

16 
39 % 

2 
4,9 % 

19 
46,3 % 

37 
90,2 % 

 

Kuvattu 
ongelma 
neutraalisti 
(1p.) 
 

1 
2,4 % 

0 
0,0 % 

3 
7,3 % 

4 
9,8 % 

 

Ongelmaan 
tarttuva 
minäviesti 
(2p.) 
 

0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

Yhteensä  
17 

41,5 % 
2 

4,9 % 
22 

53,7 % 
41 

100,0 % 

Khiin neliö-testi ei ollut mahdollinen, koska neljässä solussa (66,7 %) tapausten määrä oli <5. 
Kappakerrointa ei voitu laskea, koska tapausten lukumäärä oli 0 useissa soluissa. 
 

 

Jopa 59 % vastaajista paransi tulostaan ongelmaan tarttumisen taidoissa. Erityisesti 

siirtymistä tapahtui 0 pistettä saaneiden vastaajien ryhmästä 2 pistettä saaneiden ryhmään. 

Vain yhden vastaajan tulos heikkeni ja kaikki samassa tuloksessa pysyneet vastaajat saivat 

molemmilla mittauskerroilla nolla pistettä. Nolla pistettä saaneet vastaukset sisälsivät 

pääasiassa pelkkiä kieltoa tai määräyksiä, esim. ”Ensin kiellän, tai jos toistuu, takavarikoin 

kännykän tunnin ajaksi.” 

 

 

7.3.3 Työverin häiritsevään käyttäytymiseen puuttuminen  

 

Puututtaessa työtoverin häiritsevään käyttäytymiseen, eli soittimen lainaamiseen ilman 

lupaa, muutokset olivat samantapaisia kuin puututtaessa oppilaan häiritsevään 

käyttäytymiseen. Ensimmäisellä kerralla vastauksissa esiintyi pääasiassa pyyntöjä sekä 
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toiveita (78 %). Toisella mittauskerralla niiden määrä oli vain jonkin verran pienempi (61 

%), mutta häiritsevän käyttäytymisen ja sen aiheuttamien seurauksien kuvaaminen oli 

huomattavasti yleisempää. Seuraavat esimerkit ovat saman opiskelijan vastauksia eri 

mittauskerroilta ja kuvaavat hyvin tätä muutosta. 

 

Alkumittaus: ”Pyytäisin aina tavaroita lainatessa kysymään lupaa. Jos ongelma vielä 

toistuu, niin sitten ankarampi keskustelu.” 

Loppumittaus: ”En pääse aloittamaan tuntejani ajoissa, koska lainaat DVD-soitintani 

pyytämättä lupaani ja se aiheuttaa minulle ongelmia.” 

 

 

TAULUKKO 6. Vastausten jakautuminen ongelmaan tarttumisen taidon mukaan Työtoverin häiritsevään 

käytökseen puuttuminen -tehtävässä  

 

  Loppumittaus    

  
 

Ei minäviestiä, 
ei kuvattu 
käyttäytymistä 
(0p.) 

Kuvattu 
ongelma 
neutraalisti  
(1p.) 
 

Ongelmaan 
tarttuva 
minäviesti 
(2p.) 
 

Yhteensä 

Alku-
mittaus 

Ei minäviestiä, 
ei kuvattu 
käyttäytymistä 
(0p.) 

1 
2,4 % 

0 
0,0 % 

15 
36,6 % 

16 
39,0 % 

 

Kuvattu 
ongelma 
neutraalisti 
(1p.) 
 

2 
4,9 % 

0 
0,0 % 

15 
36,6 % 

17 
41,5 % 

 

Ongelmaan 
tarttuva 
minäviesti 
(2p.) 
 

0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

8 
19,5 % 

8 
19,5 % 

 

Yhteensä  
3 

7,3 % 
0 

0,0 % 
38 

92,7 % 
41 

100,0 % 

Khiin neliö-testi ei ollut mahdollinen, koska kuudessa solussa (75,0 %) tapausten määrä oli <5. 
Kappakerrointa ei voitu laskea, koska tapausten lukumäärä oli 0 useissa soluissa. 
 

Toisella mittauskerralla jopa 92,7 % vastaajista käytti ongelmaan tarttuvaa minäviestiä 

(2p.), kun ensimmäisellä mittauskerralla sitä käytti vain 19,5 % vastaajista. Kaikkiaan 

tulostaan paransi jopa 73 % vastaajista. 37 % vastaajista paransi tulostaan suoraan 

nollatuloksesta kahteen pisteeseen ja sama määrä (37 %) paransi tulostaan pelkän 
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ongelman kuvaamisesta (1p.) myös sen aiheuttamien seurauksien tai tunteiden 

kuvaamiseen (2p.).  

 

 

7.4 Muut minäviestit 

 

Muissa minäviesteissä luokittelu oli 0p. = ei esiinny minäviestiä, 1p.= kuvattu omia 

ajatuksia, tunteita, tarpeita jne. 2p.= kerrottu ajatuksien, tunteiden tai tarpeiden taustalla 

olevat syyt tai seuraukset. Muita minäviestejä esiintyi ainoastaan vastauksissa 

kysymykseen seitsemän, jossa vastaajaa pyydettiin reagoimaan pyyntöön osallistua 

työryhmään. Useimmiten minäviestit olivat kantaa ottavia minäviestejä, joissa tehtävästä 

kieltäydyttiin perustelemalla se kiireillä ja muilla työtehtävillä. Vastauksissa oma kanta 

ilmaistiin pääasiassa selkeästi molemmilla mittauskerroilla, mutta toisella mittauskerralla 

syyt perusteltiin paremmin, esim. ”Kerron, että olen jo sitoutunut moneen muuhun 

työryhmään, eikä aikani enää riitä tähän. Kerron kuitenkin miten tärkeänä asiaa pidän.” 

 

TAULUKKO 7. Vastausten jakautuminen minäviestin taidon mukaan Rajan asettaminen -tehtävässä. 

  Loppumittaus    

  
 

Ei esiinny 
minäviestiä 
(0p.) 

Kuvattu pelkkä 
tunne, tarpeet, 
ajatukset tms. 
(1p.) 
 

2-osainen 
minäviesti (2p.) 

Yhteensä 

Alku-
mittaus 

Ei esiinny 
minäviestiä 
(0p.) 

0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

4 
9,8 % 

4 
9,8 % 

 

Kuvattu pelkkä 
tunne, tarpeet, 
ajatukset tms. 
(1p.) 
 

0 
0,0 % 

4 
9,8 % 

12 
29,3 % 

16 
39 % 

 
2-osainen 
minäviesti (2p.) 

0 
0,0 % 

5 
12,2 % 

16 
39,0 % 

21 
51,2 % 

Yhteensä  
0 

0,0 % 
9 

22,0 % 
32 

78,0 % 
41 

100,0 % 

Khiin neliö-testi ei ollut mahdollinen, koska kuudessa solussa (75,0 %) tapausten määrä oli <5. 
Kappakerrointa ei voitu laskea, koska tapausten lukumäärä oli 0 useissa soluissa. 
 



47 
Neljää vastaajaa lukuun ottamatta kaikki vastaajat (90 %) ilmaisivat oman kantansa, 

ajatuksensa tai tunteensa vähintään yhden pisteen arvoisesti jo ensimmäisellä 

mittauskerralla. Selkein muutos tehtävässä oli 2-osaisten minäviestien määrän kasvu 

alkumittauksen 51 prosentista loppumittauksen 78 prosenttiin. Kaikkiaan tulostaan paransi 

39 % vastaajista: pieni osa siirtymästä tapahtui suoraan nollatuloksesta kahteen pisteeseen 

(10 %), mutta suurimmaksi osaksi muutokset olivat yhden pisteen arvoisen vastauksen 

täydentymistä kahden pisteen arvoiseksi vastaukseksi (29,3 %). Siirtymistä tapahtui myös 

hieman toiseen suuntaan eli viisi vastaajaa (12 %) sai toisella mittauskerralla yhden pisteen 

ensimmäisen mittauskerran kahden pisteen sijaan. 

 

 

7.5 Toimijuuden antaminen 

 

Toimijuuden antaminen tarkoittaa sitä, että henkilö pyrkii toimimaan, suunnittelemaan tai 

ratkaisemaan ongelmia yhdessä sen henkilön kanssa, jonka kanssa on ollut 

vuorovaikutuksessa. Toimijuuden antamista mittasi kysymys kolme, jossa vastaajien 

tehtävänä oli oppilaiden välisen riidan selvittäminen. Taito luokiteltiin kahteen luokkaan: 

0p.=opettaja ei kutsu henkilöä, jonka kanssa on vuorovaikutuksessa, mukaan toimimaan ja 

1p.=opettaja kutsuu henkilön, jonka kanssa on vuorovaikutuksessa, mukaan toimimaan.  

 

Toimijuuden antaminen oli vastaajille luontevaa molemmilla mittauskerroilla, eikä 

mittauskertojen välillä ollut suuria muutoksia. Suurin osa vastaajista (88 %) antoi 

toimijuuden oppilaille molemmilla mittauskerroilla. Kaksi vastaajista paransi tulostaan (5 

%), mutta toisaalta kaksi vastaajaa (5 %) heikensi tulostaan eli ei jakanut toimijuutta enää 

toisessa mittauksessa. Yleensä vastaajat kutsuivat oppilaat keskustelemaan kanssaan yksi 

kerrallaan tai molemmat oppilaat yhtä aikaa: ”Keskustelen molempien oppilaiden kanssa.” 

”Pyydän molempia kertomaan omat versionsa tapahtuneesta” ”Keskustelen molempien 

oppilaiden kanssa ensin yksitellen ja sitten yhdessä”. Usein mainittiin myös pyrkimys 

löytää yhdessä ratkaisu ongelmaan: ”Haluaisin puuttua tilanteeseen muiden tietämättä ja 

pyrkiä keskustelevaan ilmapiiriin, jossa oppilaat toisivat esille syitä ja yhdessä sitten 

mietittäisiin parannusehdotuksia.” 
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TAULUKKO 8. Vastausten jakautuminen toimijuuden antamisen taidon mukaan. 

 

  Loppumittaus   

  
 

Ei anneta 
toimijuutta 
(0p.) 

Annetaan 
toimijuus (1p.) 
 

Yhteensä 

Alku-
mittaus 

Ei anneta 
toimijuutta 
(0p.) 

0 
0,0 % 

2 
5,1 % 

2 
5,1 % 

 
Annetaan 
toimijuus (1p.) 
 

2 
5,1 % 

35 
89,7 % 

37 
94,9 % 

Yhteensä  
0 

0,0 % 
37 

94,9 % 
39 

100,0 % 

Khiin neliö-testi ei ollut mahdollinen, koska kolmessa solussa (75,0 %) tapausten määrä oli <5. 
Kappakerrointa ei voitu laskea, koska tapausten lukumäärä oli 0 osassa soluja. 
 

Vastauksissa pyrittiin pääasiassa luomaan keskusteluyhteys oppilaiden kanssa ja 

selvittämään yhdessä tapahtumiin johtaneita syitä, mutta joissakin vastauksista esiintyi 

myös vuorovaikutuksen kompastuskiviä. 40 % vastauksista sisälsi kompastuskiviä 

ensimmäisellä mittauskerralla, ja toisella kerralla niitä sisälsi 28 % vastauksista. Yleisin 

kompastuskivi oli valmiiden ratkaisujen tarjoaminen (pyynnöt ja vaatimukset): 

”Oppilaiden tulisi pyytää anteeksi toisiltaan ja pyrkiä olemaan huomioimatta toisten 

ärsyttämistä” ”Anteeksipyyntö molemmilta”. Myös uhkailua ja leikinlaskua esiintyi 

joissakin vastauksissa: ”Uhkailisin, että mikäli sama toistuu, siitä tulee vakavia 

seurauksia.” ”Kyllä tuo osoittaa todellista toverihenkisyyttä, kun välitätte toisistanne niin 

paljon, että ihan kähmitte toisianne.”  

 

 

7.6 Kuuntelun taidot 

 

Kuuntelusta annettiin pisteitä seuraavan luokittelun mukaisesti: 0p = ei esiinny kuuntelua, 

1p. = annetaan oppilaalle puheenvuoro, kysytään kysymyksiä ja 2p. = käytetään aktiivista 

kuuntelua. Kuuntelun taitoja käytettiin tehtävässä kolme Oppilaiden välisen riidan 

selvittäminen ja tehtävässä neljä Oppilaan huolen kuunteleminen. Oppilaiden välisen riidan 

selvittämistä käsittelevien vastausten luotettava analysointi osoittautui kuitenkin 

mahdottomaksi kuuntelun taitojen osalta. Vastauksissa käytettyjen ilmaisujen, kuten 

”Keskustelen molempien oppilaiden kanssa.” tai ”Selvittäisin asian oppilaiden kanssa 
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yksitellen.”, perusteella oli mahdotonta päätellä keskustelun luonnetta ja sitä, 

kuunnellaanko oppilasta oikeasti vai esitetäänkö vain kysymyksiä. Tämän vuoksi 

kuuntelun taitojen tasoa tarkastellaan pelkästään tehtävän neljä Oppilaan huolen 

kuunteleminen osalta. 

  

Oppilaan tullessa kysymään, onko tuleva koe vaikea, vain viidessä vastauksessa (12 %) 

kuunneltiin oppilasta, eikä aktiivista kuuntelua (2p.) esiintynyt lainkaan. Yleensä yhden 

pisteen arvoinen vastaus sisälsi kysymyksiä. ”Kysyisin, onko oppilaalla epäselvyyksiä 

joissakin asioissa.” ”Kysyn oppilaalta hänen tuntemuksiaan, ovatko asiat hänen 

mielestään vaikeita. Kysyn tarvetta tukiopetukseen tai asioiden kertaamiseen.” Pääasiassa 

vastaukset sisälsivät kuitenkin vain lohduttelua (70 %) tai neuvomista (37 %): ”Tulet 

varmasti pärjäämään kokeessa, kun luotat vain itseesi ja kykyihisi. Turha jännitys pois! 

Hienosti se menee!” ”Jos luet kokeeseen huolellisesti ja teet tehtävät hyvin kotona, saat 

varmasti hyvän numeron.” 

 

TAULUKKO 9. Vastausten jakautuminen kuuntelun taitojen mukaan Oppilaan huolen kuunteleminen - 

tehtävässä. 

 

  Loppumittaus    

  
 

Ei esiinny 
kuuntelua 
 (0p.) 

Kuuntelu, 
esitetään 
kysymyksiä 
(1p.) 
 

Aktiivinen 
kuuntelu 
(2p.) 
 

Yhteensä 

Alku-
mittaus 

Ei esiinny 
kuuntelua 
 (0p.) 

30 
73,2 % 

4 
9,8 % 

2 
4,9 % 

36 
87,8 % 

 

Kuuntelu, 
esitetään 
kysymyksiä 
(1p.) 

1 
2,4 % 

1 
2,4 % 

3 
7,3 % 

5 
12,2 % 

 

Aktiivinen 
kuuntelu 
(2p.) 
 

0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

0 
0,0 % 

Yhteensä  
31 

75,6 % 
5 

12,2 % 
5 

12,2 % 
41 

100,0 % 

Khiin neliö-testi ei ollut mahdollinen, koska tapausten määrä oli  <5 yli 20 % soluista. 
Kappakerrointa ei voitu laskea, koska tapausten lukumäärä oli 0 useissa soluissa. 
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Toisella mittauskerralla kuuntelun määrä vastauksissa kaksinkertaistui 12 prosentista 24 

prosenttiin, tosin silti tulostaan parantaneiden osuus oli vain 22 % vastaajista. Aktiivista 

kuuntelua esiintyi yhteensä viidessä vastauksessa (12 %), esim. ”Sua selvästi huolestuttaa 

tuleva koe. Tuntuuko susta ettet osaa asioita?” 1 tai 2 pistettä saaneiden vastausten määrä 

(24 %) jäi kuitenkin pieneksi myös loppumittauksessa verrattaessa niiden vastausten 

määrään, joissa kuuntelua ei esiintynyt ollenkaan (76 %).   

 

 

7.7 Vuorovaikutuksen kompastuskivet 

 

Vastauksissa esiintyneet vuorovaikutuksen kompastuskivet jaettiin aineiston perusteella 

syntyneisiin yhdeksään eri luokkaan (Taulukko 7). Kompastuskiviä esiintyi hieman 

vähemmän loppumittauksessa: kaikkien kompastuskivien kokonaismäärä oli 18 % 

pienempi kuin alkumittauksessa. Yleisimmin esiintyneitä kompastuskiviä olivat valmiita 

ratkaisuja tarjoavat viestit, kuten pyyntöjen ja vaatimusten esittäminen, vallankäyttö, 

neuvominen, uhkailu ja kieltäminen. Myös aliarvioivat viestit, kuten lohduttelu ja 

kehuminen, olivat vastauksissa yleisesti käytettyjä.  

 

TAULUKKO 10. Vastauksissa esiintyneet vuorovaikutuksen kompastuskivet. 

 

Kompastuskiviluokka Alkumittaus  

(fr) 

Loppumittaus 

(fr) 

Muutos  

(%) 

Pyynnöt/vaatimukset 85 64 -25 % 

Lohduttelu 29 28 -3 % 

Vallankäyttö (puhelimen 
takavarikointi, rankaiseminen tms.) 

25 16 -36 % 

Neuvominen/opettaminen 25 19 -24 % 

Kehuminen 21 20 -5 % 

Kysely/urkkiminen 12 16 +33 % 

Uhkailu/varoittelu 11 10 -9 % 

Kieltäminen 9 4 -56 % 

Leikinlasku/piikittely 4 5 +25 % 

Yhteensä 221 182 -18 % 
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Selvästi yleisin kompastuskivi molemmilla mittauskerroilla oli pyyntöjen ja vaatimusten 

esittäminen. Esimerkiksi soittaessaan oppilaan kotiin vastaajat pyysivät vanhempia 

keskustelemaan oppilaan kanssa, puuttuessaan oppilaan tai työtoverin häiritsevään 

käyttäytymiseen he esittävät vaatimuksia ja myös oppilaiden välistä riitaa selvitettäessä 

oppilailta saatettiin vaatia esimerkiksi anteeksipyyntöjä. Pyyntöjen ja vaatimusten määrä 

väheni selvästi loppumittauksessa (-25 %), ja useimmiten ne olivat korvautuneet opitulla 

taidolla, esimerkiksi ongelmaan tarttuvalla minäviestillä. Myös muiden valmiita ratkaisuja 

sisältävien kompastuskivien määrä oli vähentynyt loppumittauksessa. 

 

Lohduttelu oli toiseksi yleisin kompastuskivi, vaikka sitä esiintyi ainoastaan tehtävässä 

Oppilaan huolen kuunteleminen. Lohduttelun määrä oli yhtä suuri molemmissa 

mittauksissa. Myös toista aliarvioivaa ja usein leimaavaa kompastuskiveä eli kehumista 

esiintyi lähes yhtä paljon molemmilla mittauskerroilla. Tosin kehumista esiintyi vain 

tehtävässä Kiitoksen antaminen, jossa toimitaan ns. vuorovaikutuksen ongelmattomalla 

alueella ja jolla kompastuskivien käyttäminen ei ole Gordonin mukaan niin haitallista kuin 

yleensä (Gordon 2006, 82-83). Kyselyä ja urkkimista käsittävän kompastuskiviluokan 

tuloksiin tulee myös suhtautua varauksella, sillä raja huolestuneen kysymisen ja 

urkkimisen välillä oli vaikea määritellä. Epäsuoria viestejä eli leikinlaskua esiintyi vain 

vähän molemmilla mittauskerroilla. 
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8 POHDINTA 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, oppivatko liikunnan aineenopettajaopiskelijat 

heidän opintoihinsa kuuluvan tunne- ja vuorovaikutuskurssin aikana Gordonin 

vuorovaikutusteoriaan perustuvia tunne- ja vuorovaikutustaitoja, eli minäviestejä, aktiivista 

kuuntelua, toimijuuden antamista sekä ongelmanratkaisumenetelmiä. Samalla kerättiin 

kokemuksia vuorovaikutustaitomittarin toimivuudesta vuorovaikutustaitojen ja niiden 

oppimisen arvioinnissa. 

 

Tulosten perusteella liikunnan aineenopettajaopiskelijat oppivat tunne- ja 

vuorovaikutustaitoja vuorovaikutuskurssin aikana. Mittarissa saatujen kokonaistulosten 

keskiarvojen ero alku- ja loppumittauksen välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä sekä 

miehillä että naisilla. Parannusta tapahtui lähes kaikissa mitatuissa taidoissa eli myönteisen 

minäviestin, ongelmaan tarttuvan minäviestin, muiden minäviestien ja kuuntelun 

käyttämisessä, ja myös kompastuskivien määrä oli loppumittauksessa 25 % alkumittausta 

pienempi. Erityisesti opiskelijat kehittivät taitojaan ongelmaan tarttuvan minäviestin 

käyttämisessä, jonka osalta tulostaan paransi 40, 59 ja 73 % vastaajista riippuen ongelmaan 

tarttumista mittaavasta tehtävästä. Myönteisten minäviestien käyttämisessä tulostaan 

paransi kolmannes (33 %) vastaajista ja muiden minäviestien käyttäminen kehittyi vielä 

useamman vastaajan (39 %) kohdalla. Kuuntelun taitojen osalta tulostaan parantaneiden 

määrä oli alhaisempi (22 %). Toimijuuden antaminen oli niin yleistä jo alkumittauksessa, 

ettei tutkimuksessa havaittu suuria muutoksia mittauskertojen välillä. 

 

Tutkimuksen mukaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja voidaan siis oppia jo lyhyenkin 

vuorovaikutuskurssin aikana. Tutkimustulosten perusteella vuorovaikutustaidoista 

helpoimmin opittavia taitoja ovat minäviestit ja vaikeimpia kuuntelun taidot. 

Samansuuntaisia havaintoja saatiin myös Salosen (2009) tutkimuksessa, jossa liikunnan 

aineenopettajaopiskelijat pitivät minäviestejä helpoimpina kurssilla opetettavista taidoista 

ja kuuntelun taitoja puolestaan vaikeimpina.  
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8.1 Naisten ja miesten väliset erot 

 

Tutkittaessa naisten (n=24) ja miesten (n=17) välisiä eroja, tuloksiin on suhtauduttava 

varauksella pienen otoskoon takia. Tärkein tässä tutkimuksessa saavutettu tulos on 

varmasti se, että molemmat sukupuolet oppivat taitoja lähes yhtä paljon kurssin aikana. 

Naisten kokonaistulosten keskiarvo oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi miehiä 

parempi molemmilla mittauskerroilla. Mittaustulosten perusteella vaikuttaisi, että ainakin 

tähän tutkimukseen osallistuneiden naisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen taso olisi 

miehiä korkeampi. Myös oppimistulosten keskiarvo oli naisilla hieman miehiä parempi, 

tosin ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.  

 

Lähes kaikkiin aikaisemmin suoritettuihin tutkimuksiin tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

oppimisesta (mm. Klemola 2003; 2009; Salonen 2009; Rautalinko & Lisperi 2004; Yedidia 

ym. 2003) on osallistunut sekä miehiä että naisia, mutta sukupuolten välisiä eroja ei ole 

käsitelty niissä tarkemmin. Tunneälytutkimuksen alueella miesten ja naisten välisiä eroja 

on kuitenkin selvitetty. Tutkimukset ovat antaneet ristiriitaista tietoa naisten ja miesten 

välisistä eroista kokonaistunneälyssä, mutta erillisten tunnetaitojen osalta tulokset ovat 

olleet yhdensuuntaisia. Naisten vahvuuksia on löydetty empatian, sosiaalisen sujuvuuden 

sekä tunteiden ilmaisun ja säätelyn alueelta, jotka ovat keskeisiä tässä tutkimuksessa 

mitattavia taitoja. Toisaalta monissa tekijöissä ei ole havaittu eroja sukupuolten välillä ja 

miesten on havaittu esimerkiksi kykenevän muuttamaan helpommin joitakin tapojaan ja 

omaksumaan uusia asioita nopeammin vaihtuvissa elämäntilanteissa. (Kokkonen & 

Saarinen 2003, 126-127.) 

 

Vaikka miesten ja naisten välillä on varmasti eroja tunne- ja vuorovaikutustaitojen suhteen, 

sitä on paljon myös eri yksilöiden välillä. Vaikuttaisikin siltä, että tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen oppimisen tutkimuksessa näkökulma on pyritty pitämään hyvin 

kokonaisvaltaisena. Biologiset ja kulttuurin tuottamat erot ovat toki taustalla, mutta 

lähtökohtana pidetään kykyä uusiutua ja oppia uusia käyttäytymismalleja tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen alueella sukupuolesta tai muista lähtökohdista huolimatta. 

Sukupuolten välisten erojen tarkastelu on kuitenkin mielenkiintoinen näkökulma tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen oppimisessa ja toivottavasti myös siitä saadaan enemmän tietoa 

tulevaisuudessa. 
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8.2 Minäviestit 

 

Positiivisen palautteen antaminen ja myös omien tunteiden ilmaiseminen oli opiskelijoille 

luontevaa annettaessa kiitosta opetusryhmälle. Myös Salosen (2009, 52-53) tutkimuksessa 

ohjaavat opettajat pitivät luontevuutta ja avoimuutta liikunnan aineenopettajaopiskelijoiden 

vuorovaikutuksellisia vahvuuksia. Gordonin (2006, 85) mukaan minäviestien avulla 

opettaja voi osoittaa aidosti hyväksyntää oppilaita kohtaan, ja sillä on monia positiivisia 

vaikutuksia oppilaiden kehittymiseen ja kasvamiseen.  

 

Opiskelijoiden kehittyminen oli merkittävintä ongelmaan tarttuvan minäviestin 

käyttämisessä, mikä oli tuskin sattumaa, sillä tulokset olivat samanlaisia kaikissa sitä 

mittaavissa kolmessa tehtävässä. Syitä tähän kehitykseen voi olla monia. Oppilaiden ja 

työtoverien kanssa kohdattavat ristiriitatilanteet ovat yleisesti opetustyössä kohdattavia 

vuorovaikutustilanteita, joista opiskelijoilla on mahdollisesti jo käytännön kokemusta 

opettajan roolissa. Esimerkiksi Klemolan (2009, 54) tutkimuksen 

liikunnanopettajaopiskelijoiden opetusharjoitteluissaan yleisimmin kohtaamat haasteelliset 

vuorovaikutustilanteet käsittelivät nimenomaan oppilaan häiritsevää käytöstä ja siihen 

puuttumista. Yksi mahdollisuus onkin, että opiskelijat ovat kaivanneet apua juuri niihin ja 

ongelmaan tarttuva minäviesti tarjosi siihen toimivan työkalun. 

 

Muita minäviestejä esiintyi tehtävässä Rajan asettaminen, jossa opiskelijat ilmaisivat 

selvästi oman kantansa, tilanteensa tai toiveensa kummallakin mittauskerralla. Vastausten 

analysointia hankaloitti kuitenkin osaltaan tehtävänannon epäselvyys. Tehtävän tavoitteena 

oli mitata vastaajien kykyä kieltäytyä ystävällisesti, mutta jämäkästi ylimääräisistä 

työtehtävistä. Loppujen lopuksi tehtävä mittasi kuitenkin enemmän vastaajien joustavuutta 

kuin jämäkkyyttä, sillä useat vastaajat ilmaisivat voivansa liittyä työryhmään lukuisista 

muista tehtävistään huolimatta. Myöntävät vastaukset eivät kerro, osaisivatko opiskelijat 

kieltäytyä jämäkästi ja miten he sen tekisivät. 

 

Vaikka tehtävä ei siten mitannutkaan varsinaista kieltäytymisen ilmaisemista, voidaan 

tämänkin tehtävän perusteella havaita kehittymistä minäviestien käyttämisessä. Toisella 

mittauskerralla vastaajat perustelivat kantansa ja toiveensa selkeämmin ja omien tunteiden 

ilmaisua esiintyi myös myönteisten minäviestien muodossa, esim. ”Arvostan, että minua 

pyydetään osallistumaan työryhmään.”  
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8.3 Kuuntelun taidot ja toimijuuden antaminen 

 

Mittarissa saatujen tulosten perusteella vuorovaikutustaidoista kuuntelun taidot olivat 

opiskelijoilla heikoimmat, eikä niissä tapahtunut suurta muutosta kurssin aikana. Vaikka 

tehtävän nimi oli Oppilaan huolen kuunteleminen, vain todella pieni osa vastaajista 

kuunteli oppilasta tai kysyi tarkemmin oppilasta huolestuttavasta asiasta. Kuuntelun 

taitojen heikko taso, ja siinä tapahtuneet vähäiset muutokset kurssin aikana ovat 

ristiriidassa useiden aikaisempien kuuntelun opettamista käsittelevien tutkimusten kanssa. 

Klemolan (2009, 54-55) tutkimuksessa liikunnan aineenopettajaopiskelijat kertoivat 

käyttäneensä juuri kuuntelun taitoa eniten opetustunneillaan päättöharjoitteluvuoden 

aikana. Kokeellisissa tutkimuksissa (Lisperi & Rautalinko 2004; McNaughton ym. 2007) 

on myös havaittu, että aktiivisen kuuntelun oppiminen on mahdollista jo hyvinkin lyhyen 

opetusjakson aikana. 

 

Salosen (2009) tutkimuksessa ohjaavat opettajat mainitsivat ”kiireen” ja opettamiseen 

keskittymisen olevan syitä kuuntelun unohtumiselle, mutta tässä tutkimuksessa näitä 

häiriötekijöitä ei ollut. Siitäkin huolimatta vastaajille – ja tuleville opettajille – kuuntelua 

tyypillisempää oli lohduttaminen, neuvominen ja valmiiden ratkaisujen tarjoaminen. Olisi 

mielenkiintoista tutkia, onko tämä piirre erityisesti opettajille tyypillinen vai olisivatko 

tulokset samanlaisia muiden alojen opiskelijoita tai ammattilaisia tutkittaessa. 

 

Toisella mittauskerralla vastaajat täyttivät myös kyselyn, joka mittasi 

vuorovaikutustaitojen osaamista tiedollisella tasolla. Tuossa kyselyssä suurin osa 

vastaajista osasi selittää ja havainnollistaa aktiivisen kuuntelun esimerkin avulla, joten 

kyse oli tuskin tiedon puutteesta. Periaatteessa on mahdollista, etteivät vastaajat 

yksinkertaisesti ymmärtäneet tai osanneet soveltaa aktiivisen kuuntelun taitoa mittarin 

tehtävässä, mikä tosin vaikuttaa kummalliselta otettaessa huomioon tehtävän nimi 

Oppilaan huolen kuuntelu. Yksi mahdollisuus on myös se, ettei aktiivisen kuuntelun 

käyttäminen tuntunut opiskelijoista tehtävässä luontevalta. Joissakin tutkimuksissa 

(Klemola 2009, 55; Virta 2004, 55-56) aktiivisen kuuntelun käyttö on koettu kömpelönä ja 

epäluonnollisena.  

 

Kuuntelua ei käytetty juuri lainkaan muissakaan mittarin tehtävissä, vaikka se olisi moniin 

vuorovaikutustilanteisiin sopinut. Sitä esiintyi vain muutamassa vastauksessa koskien 
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tehtävää Oppilaiden välisen riidan selvittäminen, jossa vastaajat kertoivat esimerkiksi 

”kuuntelevansa oppilaiden versiot tapahtuneesta.” Tämä tehtävä osoitti kuuntelun olevan 

hyvin vaikeasti mitattavissa oleva taito. Vastausten perusteella oli mahdotonta sanoa, miten 

keskustelu käytännössä etenee: kuunnellaanko oppilaita aidosti vai käydäänkö se hyvin 

opettajajohtoisesti. Tämän vuoksi kuuntelun taitoja ei käsitelty tuon tehtävän yhteydessä.  

 

Riitelyn selvittämistä käsittelevässä tehtävässä yleisesti käytetty toimijuuden antaminen oli 

kuitenkin jo itsessään myönteinen tulos. Opiskelijat halusivat yleensä kuunnella molempia 

oppilaita ja selvittää asian yhdessä heidän kanssaan. He painottivat yhteisen keskustelun 

merkitystä ja sopuun pääsemistä. Yllättävää omasta mielestäni oli kuitenkin se, ettei 

kurssilla opetettavaa molemmat voittavat -menetelmää oltu käytetty tässä tehtävässä – tai 

muissakaan mittarin tehtävissä. Vaikka oppilaat otettiin mukaan keskusteluun ja asian 

selvittelyyn, vain muutamassa vastauksessa mainittiin yhteisen ja molempia osapuolia 

tyydyttävän ratkaisun etsiminen 

 

 

8.4 Kompastuskivet 

 

Vastaajien käyttämien kompastuskivien perusteella väite, jonka mukaan opettajat luulevat 

tietävänsä kaiken tai että heidän tulisi tietää kaikki, näyttäisi pitävän osittain paikkaansa. 

Useimmissa vuorovaikutustilanteissa vastaajat esittivät valmiita ratkaisuja, kuten pyyntöjä, 

vaatimuksia, uhkauksia tai kieltoja. Gordonin vuorovaikutusteorian mukaan olisi kuitenkin 

tärkeämpää kuunnella oppilasta ja antaa oppilaille tai muille toimijoille mahdollisuus 

vaikuttaa itse heitä koskeviin asioihin (Gordon 2006, 85-59). Kun opiskelijoille opetettiin 

kurssin aikana vaihtoehtoisia tapoja toimia vuorovaikutustilanteissa, esim. minäviestien ja 

kuuntelun taitoja, myös kompastuskivet vähenivät opiskelijoiden vastauksissa. 

 

Oppilaan häiritsevään käyttäytymiseen puuttumista käsittelevän tehtävän yhteydessä 

pohdin toisaalta sitä, missä menee raja oppilaan kuuntelemisen ja säännöistä 

neuvottelemisen kanssa. Monet vastaajista takavarikoivat oppilaan puhelimen vedoten 

esimerkiksi koulussa vallitseviin sääntöihin, joiden mukaan puhelimen käyttö on kiellettyä 

oppituntien aikana. Jos säännöt ovat selvät, saattaa tuntua turhalta ryhtyä perustelemaan 

asiaa oppilaalle ja neuvottelemaan asiasta hänen kanssaan. Joskus voi tuntua, että 

kännykän välitön takavarikointi on tehokkain keino säilyttää työrauha tunnilla. Toisaalta 
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on muistettava, että oppilasta ja hänen omaa harkintakykyään kunnioittavampi tapa 

ilmaista asia, esimerkiksi ongelmaan tarttuvan minäviestin käyttäminen, voi johtaa 

paremman vuorovaikutussuhteen kehittymiseen ja parempiin tuloksiin pitkällä aikavälillä.  

 

 

8.5 Tutkimuksen toteuttaminen  

 

Tutkimukseen osallistui liikunnan aineenopettajaopiskelijoiden vuosikurssin 2007 

opiskelijat kokonaisuudessaan (N=46), ja heistä 41 (89 %) osallistui molemmille 

mittauskerroille. Pelkästään toiselle mittauskerralle osallistuneiden viiden opiskelijan (11 

%) vastauksia ei sisällytetty määrällisiin analyyseihin, mutta ne huomioitiin aineiston 

laadullisessa kuvauksessa. Tuloksien voidaan siten katsoa edustavan varsin kattavasti 

liikunnan aineenopettajaopiskelijoiden vuorovaikutusosaamista ja -oppimista. 

 

Tutkimusaineisto kerättiin vuorovaikutuskurssiin kuuluvien oppituntien aikana ja 

opiskelijoille oli varattu noin puoli tuntia kyselyn täyttämistä varten. Pääasiassa aika riitti 

hyvin kyselyn täyttämiseen, ja kaikkiin mittarin kysymyksiin oli vastattu. Vastausten 

perusteella vaikuttaisi, että kysymykset oli ymmärretty ja vastaukset olivat siltä osin 

relevantteja. Joillakin kerroilla mittarin täyttäminen suoritettiin tosin opetuskerran lopuksi, 

mikä on saattanut vaikuttaa hieman vastaajien huolellisuuteen ja keskittymiseen mittarin 

täyttämisessä.  

 

 

8.6 Tutkimusmittari 

 

Luotettavin menetelmä vuorovaikutustaitojen oppimisen tarkasteluun olisi ollut suora 

observointi, mutta sen toteuttaminen luotettavasti aidossa ympäristössä on käytännössä 

mahdotonta etenkin lukumääräisesti suuren tutkimusjoukon osalta. Tähän tutkimukseen 

valittu Talvion vuorovaikutustaitomittari on lomakekysely, mutta perustuu tiedon 

soveltamiseen käytännön tilanteissa ja poikkeaa siinä mielessä tavallisesta tietoa 

mittaavasta kyselystä. Yksi tutkimukseen osallistujista kysyikin mittauksen yhteydessä, 

että tuleeko mittariin vastata niin kuin todellisessa tilanteessa oikeasti toimisi vain niin 

kuin kurssilla opetetun tiedon mukaan ”pitäisi” toimia. Vastaajia pyydettiin kuvailemaan, 

miten he rehellisesti omasta mielestään tilanteessa toimisivat. Siten vastaukset kuvaavat 
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luotettavammin vastaajien todellista toimintaa, eikä niissä tavoitella ns. ”oikeita” 

vastauksia tai ”hyvää” tulosta. Mittarin rajoituksena on tosin se, ettei se ota huomioon 

aitoon vuorovaikutustilanteeseen kuuluvia tunnereaktioita tms. tekijöitä.  

 

Mittarin käyttämiseen ja tulosten analysoimiseen liittyi kuitenkin myös ongelmia. Osassa 

mittarin tehtävistä vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä he ”sanoisivat” ja osassa 

puolestaan, miten he ”toimisivat” jossakin vuorovaikutustilanteessa. Kyselyssä olisi ehkä 

täytynyt olla tarkemmat ohjeet annettavan vastauksen muodosta kunkin tehtävän kohdalla, 

sillä annettujen vastausten erilaiset muodot vaikeuttivat tulosten analysointia. Osa 

vastaajista oli kirjoittanut vastauksensa repliikkimuodossa, esim. ”Kiitän teitä ahkerasta 

työskentelystä.”, mutta toisaalta osa oli vain kuvaillut omaa toimintaansa tilanteessa, esim. 

”Antaisin positiivista palautetta.”. Jälkimmäinen vastaus ei kerro siitä, miten tämä 

palautteenanto käytännössä tapahtuisi ja vastauksen luokittelu oli sen vuoksi vaikeaa.  

 

Mittarin luotettavuutta tämän tutkimuksen aineiston arvioinnissa olisi voinut vielä 

tarkastella mittaamalla kahden eri arvioitsijan välisen arvioinnin yhdenmukaisuutta 

kappakertoimen avulla. Tutkimuksessa päädyttiin kuitenkin luottamaan Talvion 

väitöskirjatutkimuksen yhteydessä suoritettuun mittarin luotettavuustarkasteluun, jossa 

tässä tutkimuksessa tarkasteltujen taitojen arviointi oli todettu luotettavuudeltaan hyväksi. 

Jotkin mittarin tehtävistä ohjasivat tiettyjen taitojen käyttämiseen, mutta tehtäville ei ollut 

kuitenkaan asetettu etukäteen mitään ns. hyvän ja huonon vastauksen kriteerejä holistista 

luokkaa lukuun ottamatta. Vastauksia ja niissä esiintyä vuorovaikutustaitoja tarkasteltiin 

avoimesti ilman ennakko-oletuksia ja myös sen vuoksi mittarin käyttäminen edellyttää 

arvioijalta Gordonin vuorovaikutusteorian perusteellista tuntemusta. Mittaria voidaan toki 

käyttää myös suppeammassa muodossa esimerkiksi käytännön opetustyössä, jolloin 

tuloksia arvioidaan ainoastaan holistista luokkaa varten määritellyn valmiin pisteytysmallin 

mukaan.      

 

 

8.7 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimushaasteet 

 

Tämän tutkimuksen avulla saatiin tietoa siitä, millaista liikunnan 

aineenopettajaopiskelijoiden käyttäytyminen olisi vuorovaikutustilanteissa ja millaisia 

muutoksia siinä tapahtui vuorovaikutuskurssin vaikutuksesta. Tutkimuksen mukaan tunne- 
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ja vuorovaikutustaitojen oppiminen on mahdollista jo lyhyen vuorovaikutuskurssin aikana, 

mikä tukee aikaisempia tutkimustuloksia vuorovaikutusopetuksen tehokkuudesta. 

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan käyttää hyödyksi mm. vuorovaikutusopetuksen ja 

sen sisältöjen kehittämisessä. Tutkimuksessa käytettyä Talvion vuorovaikutusmittaria 

voidaan myös kehittää edelleen tutkimuksessa saatujen kokemusten avulla. Siitä voidaan 

muokata esimerkiksi opettajille suunnattu käytännön työkalu heidän oman 

vuorovaikutusopetuksensa tarkasteluun.   

 

Tutkimuksen myötä syntyi myös uusia tutkimuskysymyksiä. Itseäni jäi askarruttamaan 

erityisesti kuuntelun vähäisyys sitä mittaavassa tehtävässä. Olisi mielenkiintoista 

haastatella vastaajia mittarissa annettujen vastausten pohjalta, ja selvittää tarkemmin 

esimerkiksi sitä, johtuiko aktiivisen kuuntelun heikko osaaminen tosiaan taidon puutteesta 

vai onko taustalla mahdollisesti muita syitä, esim. taidon käyttämiseen liittyvät 

ennakkoluulot tai asenteet. Jatkotutkimuksissa voitaisiin myös käyttää eri 

tutkimusmenetelmiä, esim. observointia, ja keskittyä siihen, miten pysyviä saadut tulokset 

ovat ja käyttävätkö opiskelijat näitä taitoja myös käytännön opetustyössä. Yksi kiinnostava 

tutkimusasetelma jatkuvuutta ajatellen olisi laadullinen tapaustutkimus, jossa seurattaisiin 

yhden henkilön vuorovaikutusosaamista ja siinä tapahtuvia muutoksia aina opintojen 

alkuvaiheesta työuran eri vaiheisiin: millaisia vaikutuksia erilaisilla koulutuksilla ja 

kokemuksilla on henkilön ajatuksiin hänen omista vuorovaikutustaidoistaan ja niiden 

kehittymisestä ja mitkä eri tekijät niihin vaikuttavat elämän eri vaiheissa? 

  

Talvion väitöskirjan valmistuessa tulee myös olemaan mielenkiintoista verrata tämän 

tutkimuksen liikunnan aineenopettajaopiskelijoiden vuorovaikutustaito-oppimisen tuloksia 

Talvion tutkimuksessa samalla mittarilla saatuihin tuloksiin. Yksi 

vuorovaikutustutkimuksen näkökulma voisi myös olla eri alojen opiskelijoiden tai eri 

ammattiryhmien väliset erot vuorovaikutuskäyttäytymisen suhteen. Talvion 

vuorovaikutusmittaria muokkaamalla voitaisiin tutkia suurtenkin ryhmien 

vuorovaikutuskäyttäytymistä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Vuorovaikutusmittarista 

voitaisiin kehittää myös erilaisia eri ammattiryhmille suunnattuja versioita niin 

tutkimuskäyttöön kuin käytännön opetustyötäkin varten. 
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LIITE 1 Vastausten luokittelu 

 
1. Koodi 

1,2,3…40 
 
2. Sukupuoli  

1 = mies 
2 = nainen 
 

3. Koulutustausta  
0 = ei ole käynyt aikaisemmin vuorovaikutuskursseja 
1 = on käynyt aikaisemmin vuorovaikutuskursseja 

 
4. Kysymysnumero 

1,2,3…7 
 

5. Kuuntelu  
0 = ei esiinny kuuntelua (valmis ratkaisu, lohduttelu tms.) 
1 = esitetään kysymyksiä, annetaan oppilaalle puheenvuoro 
2 = aktiivinen kuuntelu 
 

6. Toimijuuden antaminen 
0 = ei esiinny 

 1 = esiintyy 
 

7. Myönteinen minäviesti 
0 = ei esiinny 
1 = kerrotaan pelkästään tunteesta (olen ylpeä teistä, olen iloinen puolestanne ym.) mutta ei liitetä 
käyttäytymisen kuvausta tai vaikutuksia. 
2 = Liitetään tunteeseen mukaan käyttäytymisen kuvaus, myös leimaava käy tässä, koska 
käyttäytymistä ei ole ehkä haluttu toistaa sanasta sanaan vaan se on ”koottu” leimaavaksi ilmaisuksi  

 
8. Muu minäviesti 

0 = ei esiinny 
1 = ilmaistu selkeästi oma kanta, tunteet, toiveet tms., mutta ei kerrota tarkemmin syistä tai 
seurauksista (esim. ”Kieltäydyn ystävällisesti.”) 
2 = selvitetty myös oman kannan, tunteiden, toiveiden tms. taustalla olevat syyt ja perustelut (esim. 
”En voi valitettavasti osallistua työryhmään, koska minulla menee niin paljon aikaa muihin 
työtehtäviin, enkä ehtisi paneutua työryhmään tarpeeksi”)  

 
9. Ongelmaan tarttuva minäviesti 

0 = ei esiinny 
1= kuvataan ongelmaa neutraalisti (esim. ”Kerron, miten asia on.”), mutta ei liitetä omaa tunnetta tai 
vaikutuksia viestiin 
2= ongelmaan tarttuva minäviesti = kuvataan omaa tunnetta tai vaikutuksia asiaan. (Tässä 
oletuksena on, että ihmisen on pakko kertoa toiselle toisen ongelmallinen käyttäytymisen kuvaus 
vaikka se ei esiinny tekstissä, koska muuten viestiä ei toinen voi ymmärtää) 

 
10. En vertaile 

0 = ei esiinny 
1 = esiintyy 
 

11. Holistinen 
Pisteytys arviointiasteikon mukaan 0, 1 tai 2 pistettä  

 
12. Kompastuskivien kokonaismäärä (tarkempi erittely luokissa 13 - 22) 

Ilmoitetaan kappalemäärä, montako esiintyy vastauksessa (0,1,2 …) 
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 13. Opettaminen/neuvominen 

 - ”Sinun pitää lukea huolellisesti kokeeseen, niin pärjäät” 
 - ”Teidän pitäisi osata jo käyttäytyä kunnolla” 

0 = ei esiinny 
1 = esiintyy 

 
14. Kieltäminen 
 - ”Et saa lainata soitintani ilman lupaa” 

0 = ei esiinny 
1 = esiintyy 

 
15. Kehuminen 

- ”Olettepa te reipas ryhmä!” 
0 = ei esiinny 
1 = esiintyy 

 
16. Lohduttelu 

- ”Kun luet ahkerasti, pärjäät kyllä. Koe ei ole vaikea.”  
0 = ei esiinny 
1 = esiintyy 

 
17. Leikinlasku 

- ”Ainahan te käyttäydytte näin huonosti” (sarkasmi) 
0 = ei esiinny 
1 = esiintyy 

 
18. Pyynnöt/vaatimukset, myös valmiit ratkaisut 

- ”toivon, että keskustelette lapsenne kanssa” 
- ”vaadin oppilaita pyytämään toisiltaan anteeksi” 
- ”oppilaita rangaistaan sääntöjen mukaisesti” 
0 = ei esiinny 
1 = esiintyy 

 
19. Kysely/urkkiminen 
 - ”utelisin syitä käytökseen” 

0 = ei esiinny 
1 = esiintyy 

 
20. Uhkailu/varoittelu 

- ”Kertoisin, että seuraavasta kerrasta seuraisi vakavammat seuraukset”, ”varoittaisin 
seuraamuksista” 
0 = ei esiinny 
1 = esiintyy 
 

21. Vallankäyttö 
 - "otan puhelimen pois oppilaalta", "määrään oppilaan rehtorin puheille" jne. 

0 = ei esiinny 
1 = esiintyy 
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LIITE 2 Holistisen luokan pisteyttämisessä käytetty luokitteluasteikko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Kiitoksen antaminen 
 
0p. Vastauksessa ei esiinny lainkaan asioita joita esiintyy 1 ja 2 pisteen vastauksissa. 
 
1p. Opettajan spontaani kehuminen/myönteisyys (aito, ei suunniteltu, ei teeskentelevä). 
 
2p. Myönteinen minäviesti, jossa ilmenee oppilaitten positiivinen toiminta (voi olla kuvattu 
myös hieman leimaavasti/kokoavasti) ja sen opettajassa aiheuttamat positiiviset tuntemukset 
(esim. kertoo mitä ajattelee, tuntee, arvostaa). 

 
2. Yhteydenotto kotiin 

 
0p. Ei minäviestin osia. Aktiivisen ja eläytyvän kuuntelun puuttuminen. Kompastuskivien 
käyttö. Ei kerro mitään tapahtuneesta. 
 
1p. Ongelmista ja tapahtuneesta kertominen. Mahdollisesti lisäksi kompastuskivien käyttö esim. 
moralisointi, valmiit ratkaisut, määrääminen, neuvominen, kyseleminen, urkkiminen. 
 
2p. Syyttelemätön kuvaus kaikesta siitä, mitä on tapahtunut + tunteet/vaikutukset (vähintään 
kaksi osaa). Ehkä kuuntelu ja ratkaisun etsiminen. Ei vuorovaikutuksen kompastuskiviä. 

 
3. Oppilaiden keskinäisen riitelyn selvittäminen 
 
0p. Ei kuuntele. Oma vallan käyttö. Sinäviestit. Vuorovaikutuksen kompastuskiviä. 
 
1p. Kuuntelee, mutta puutteita 2p. vastaukseen nähden, ei esim. pyritä ratkaisuun. Esiintyy 
sinäviestejä tai kompastuskiviä esim määräyksiä, anteeksipyyntöjen vaatimisia tms. Tai, ei 
kuunnella lasten versioita mutta etsitään yhteinen ratkaisu. 
 
2p. Molempien osapuolten kuuntelu, oppilaita kannustetaan itse löytämään ratkaisut, opettaja ei 
anna niitä eikä myöskään tuomitse tai saarnaa (saa kertoa tosin järjestyssäännöistä faktat).  
vertaissovitteluun ohjaaminen ilman anteeksipyyntövaatimuksia tms. 

 
4. Oppilaan huolen kuunteleminen 
 
0p. Ei kuuntelua tai kysymyksiä. Vastauksessa kompastuskivien käyttö (esim. ratkaistaan, 
neuvominen, lohduttelu, kyseleminen, tukeminen, myötäily jne.)  
 
1p. Kysymyksiä, jonka jälkeen kuunteleminen. 
 
2p. Tunteen toteaminen, jonka avulla on mahdollista selvittää oppilaan todelliset tunteet ja niiden 
takana olevat ongelmat  
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5. Oppilaan häiritsevään käyttäytymiseen puuttuminen 
 
0p. Pelkkien vuorovaikutuksen kompastuskivien käyttö. Opettajan pyynnöt, vallankäyttö ja 
mahdollisesti rangaistusten langettaminen. Ei anna oppilaalle mahdollisuutta vaikuttaa 
tilanteeseen puuttumisen jälkeen. 
 
1p. Mnäviestin lähettäminen, mitä seuraa vuorovaikutuksen kompastuskivi/-ä. 
 
2p. Ongelmaan tarttuva minäviesti, johon kuuluu kaikki osat. (käyttäytymisen syyttelemätön 
kuvaus, sen aiheuttamat konkreettiset vaikutukset ja tunne). (Tämän jälkeen mahdollisesti 
aktiivinen kuuntelu, jonka seurauksena oppilas mahdollisesti pystyy auttamaan opettajaa tämän 
ongelmassa.)   

 

 
6. Työtoverin häiritsevää käyttäytymiseen puuttuminen 

0p. Pelkkien vuorovaikutuksen kompastuskivien käyttö. Ehdotuksia, pyyntöjä jne. 
 
1p. Minäviesti + vuorovaikutuksen kompastuskivi/-ä (ehdotuksia, pyyntöjä jne). 
 
2p. Minäviesti, josta puuttuvat ehdottelu pyynnöt jne. Voi olla avoin kysymys: mitä asialle 
pitäisi tehdä, mutta ei esim. Voisitko laittaa lapun kun lainaat soitinta? 
 

 
7.  Rajan asettaminen, jämäkkyys 
 
0p. Kieltäytyminen suoralta kädeltä epäystävällisesti. Asian kiertely ja kaartelu, eli ei selvää 
kannanottoa. Vuorovaikutuksen kompastuskivien käyttö. Ei kieltäydy lainkaan tai 
kieltäytyminen ilman perusteluita. Ei tarjoa apua toisen etsimiseen.  
 
1p. Kieltäytyminen tai neuvottelu mahdollisesta osallistumisesta sovittaessa sopivasta 
työmäärästä. Selittävä minäviesti+ vuorovaikutuksen kompastuskivi/ -ä (esim suora ehdotus siitä 
kuka voisi olla tilalla tai kertoo että voi ehkä joskus tai tietyin ehdoin osallistua).Aletaan 
ratkaista rehtorin ongelmaa. Ei jämäkkää. 
 
2p. Minäviesti, jossa tulee ilmi uuteen ryhmään sitoutumisesta mahdollisesti aiheutuvat 
ongelmat. Mahdollinen ongelmaanratkaisu yhdessä. Eläytyvä kuuntelu, jonka jälkeen molempien 
osapuolien tarpeiden tyydyttäminen, eli ongelmaan. kumpaakin tyydyttävän ratkaisun 
löytäminen (molemmat voittavat –menetelmä).  Selittävä minäviesti=perustelee, miksei voi 
osallistua, ei ala ratkaista ongelmaa. 
 


