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Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin luokanopettajaksi ja erityisopettajaksi opiske-

levien ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tunneälyä ja sen arviointia. Tavoit-

teena oli selvittää kansainvälisesti käytetyn tunneälymittarin (TEIQue) toimi-

vuutta Suomessa sekä tutkia onko opettajaopiskelijoiden iällä, sukupuolella tai 

kognitiivisella älykkyydellä yhteyttä tunneälyyn. Tutkimuksen aineisto (n=297) 

on kerätty osana OVET-hanketta Jyväskylän, Turun ja Itä-Suomen yliopistojen 

opettajaopiskelijoita. Tunneälyä mitattiin piirreteoreettisen tunneälyyn perustu-

valla TEIQue Short Form –itsearviointilomakkeella. Kognitiivista älykkyyttä mi-

tattiin matriisipäättelytestillä. Aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla käyttämällä 

faktorianalyysiä, yksisuuntaista varianssianalyysiä, t-testiä ja klusterianalyysiä. 

 Tutkimuksessa tunneälymittari muodosti neljä faktoria (elämän-

myönteisyys, läheisyys ihmissuhteessa, sosioemotionaaliset taidot ja jämäk-

kyys), jotka poikkesivat sisällöltään melko selvästi aiempien tutkimusten fakto-

rirakenteesta. Nuorimmat vastaajat (18-19-vuotiaat) ilmaisivat alhaisempaa elä-

mänmyönteisyyttä kuin hieman vanhemmat vastaajat (20-22-vuotiaat). Lisäksi 

nuorimmat vastaajat ilmaisivat alhaisempaa jämäkkyyttä kuin vanhemmat vas-

taajat (20-22 -vuotiaat sekä  23-vuotiaat ja sitä vanhemmat). Sukupuolierot tun-

neälyssä olivat vähäisiä. Tutkimuksen tulosten mukaan miehet ilmaisivat korke-

ampaa jämäkkyyttä kuin naiset. Kognitiivisen älykkyyden osalta korkeimmat 

pisteet saaneet vastaajat ilmaisivat alhaisempaa mukautumiskykyä kuin alhai-

semmat pisteet saaneet. Aineistossa havaittiin kolme tunneälyprofiililtaan eri-

laista ryhmää (keskiarvoa korkeamman tunneälyn ryhmä, keskiarvoryhmä ja 

keskiarvoa matalamman tunneälyn ryhmä). Kokonaisuudessaan tutkimustulok-

set viittaavat siihen, että opettajaksi opiskelevilla on korkea tunneäly. 
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1 JOHDANTO 

Opettajan työ on ihmissuhdeammatti, jonka keskiössä on vuorovaikutuksessa 

toimiminen. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) oppimiskäsityksen mu-

kaan oppiminen koulussa tapahtuu vuorovaikutuksessa yhdessä oppilaiden, 

opettajien ja muiden aikuisten, sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen 

kanssa. Luukkainen (2000) toteaa opettajan työn sisältävän sekä pedagogisen että 

didaktisen puolen, sillä opettajan tulee opetettavien sisältöjen lisäksi kyetä tar-

joamaan oppilaille empaattista, keskustelevaa ja ohjaavaa opetusta. Opettajan 

työhön sisältyy niin oppilaiden kuin tilanteidenkin tunnetilojen lukemista mah-

dollisimman hyvin, sekä opettajan omien tunteiden tunnistamista ja hallitse-

mista. Oppiminen toteutuukin parhaiten silloin, kun opettaja on luonut luokkaan 

oppivan ja turvallisen ympäristön, jossa opetettavan ja opettajan välillä on läm-

minhenkinen yhteys. Koska tunneäly on kykyä havaita tunteita itsessä ja muissa, 

voidaan tunneälytaidot nähdä opettajalle hyvinkin hyödyllisinä. Lisäksi tun-

neälykkään ihmisen ajatellaan toimivan älykkäästi sosiaalisissa tilanteissa ja ole-

van kykenevä lukemaan ja tulkitsemaan viestejä sanattomasta vuorovaikutuk-

sesta (Thi Lam & Kirby, 2002).  

Älykkyystutkimukset ovat saaneet alkunsa tutkijoiden kiinnostuksesta 

yksilöiden eroihin henkisissä ominaisuuksissa (Haslam, 2007). Älykkyyden ja 

tunneälyn tutkimiseen ei ole olemassa yksiselitteistä lähestymistapaa ja älyk-

kyyttä on pyritty määrittelemään useiden tutkijoiden toimesta jo 1800- ja 1900 

lukujen vaihteesta lähtien. Lukuisten tutkimusten myötä on päädytty ainakin nä-

ennäisesti konsensukseen siitä, mitä pidetään älykkyytenä länsimaisessa yhteis-

kunnassa. Yleisesti länsimaisissa yhteiskunnissa älykkyys ymmärretään kogni-

tiivisina kykyinä, eli yksilön kykynä nähdä yhtäläisyyksiä erilaisten asioiden vä-

lillä, sekä kykynä ryhmitellä samanlaisia asioita yhteen (Silventoinen, & Jokela, 

2011). Kognitiivisen älykkyyden ajatellaan myös olevan kykyä käsitellä moni-

mutkaista informaatiota, ymmärtää syyseuraus-suhteita sekä kykyä hahmottaa 

abstrakteja käsitteitä ja ratkaista ongelmia opittua tietoa soveltaen. Tunneäly taas 

määritellään kykynä tunnistaa, käsitellä ja hallita tunteita niin itsessä kuin 
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muissa (ks. esim. Goleman & Boyatzis, 2001; Mayer & Salovey, 1997). Tunneäly-

tutkimuksissa älykkyyttä lähestytään sosioemotionaalisen kompetenssin näkö-

kulmasta ja sen avulla voidaan tutkia, mitkä ihmisen persoonalliset ja psykologi-

set ominaisuudet erottavat kognitiiviselta älykkyydeltä saman tasoiset ihmiset 

toisistaan.  

Tässä tutkimuksessa halutaan selvittää kansainvälisen tunneälymittarin 

(TEIQue) toimivuutta suomalaisessa aineistossa. Tutkimuksessa tarkastellaan 

sitä, miten opettajaopiskelijat arvioivat itsessään tunneälyn piirteitä ja sitä, onko 

vastaajajoukosta mahdollista ryhmitellä tunneälyltään erilaisia vastaajia. Lisäksi 

tutkimuksessa selvitetään, onko opettajaopiskelijan iällä, sukupuolella tai kogni-

tiivisella älykkyydellä yhteyttä tunneälyyn. 
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2 ÄLYKKYYS 

Älykkyys on kiehtonut ihmistä jo vuosisatoja. Tässä tutkimuksessa älykkyyttä 

tarkastellaan tunneälyn ja kognitiivisen älykkyyden näkökulmasta. Älykkyys 

voidaan yleisesti ajatella yksilön henkiseksi kyvyksi, joka ilmenee kykynä aja-

tella, suunnitella, ratkaista ongelmia, ajatella abstraktisti ja ymmärtää monimut-

kaisia ideoita sekä oppia nopeasti ja kokemuksista (Deary, Spinath & Bates, 

2006). Älykkyyden ajatellaan heijastuvan yksilön laajempana ja syvällisempänä 

kykynä ymmärtää ja tulkita ympäristöä sekä kykynä selviytyä ja selvittää, miten 

milloinkin olisi hyvä toimia.  Kognitiivinen älykkyys voidaan ajatella kykynä rat-

kaista uusia ongelmia itsenäisesti aiemmin opittuun tietoon pohjautuen, kun taas 

tunneälyä kuvataan yleisesti kykynä havaita tunteita itsessä ja muissa.  

Älykkyyden tutkiminen on kiehtonut useita tutkijoita. Tutkimuk-

sissa on haluttu selvittää erityisesti, mitkä tekijät selittävät älykkyyttä sekä tutkia 

älykkyyden vaikutusta ihmisen elämässä menestymiseen. Älykkyystutkimukset 

ovat osoittaneet, että älykkyydellä ja sen periytyvyydellä on yhteys ja älykkyy-

dellä on geneettinen komponentti (Deary ym. 2006). Tutkimukset ovat myös 

osoittaneet kognitiivisen älykkyyden ennustavan akateemista ja ammatillista 

suoriutumista (Denis, & Gilbert, 2012). Lisäksi kognitiivisen älykkyyden on ha-

vaittu ennustavan arkielämässä pärjäämistä enemmän kuin muiden yksilön omi-

naisuuksien, kuten persoonallisuuden (Fernández-Berrocal & Checa, 2016).  

Toisaalta viimeaikaisissa tutkimuksissa on osoitettu yhteys yksilön 

kognitiivisten kykyjen, emotionaalisen älykkyyden ja psyykkisen hyvinvoinnin 

välillä (Amdurer ym. 2014). Tutkimukset ovat osoittaneet korkean tunneälyn en-

nustavan yksilön kykyä olla hyvä johtaja ja pätevä ammatissaan. Korkean tun-

neälyn ihmisillä on havaittu korkeampaa tyytyväisyyttä omaan urakehitykseen, 

jonka lisäksi heillä on havaittu olevan korkeampi itsetunto, itsetuntemus ja tyy-

tyväisyys elämään (Carmeli ym. 2009). Tunneosaavien ihmisten on myös ha-

vaittu olevan ulospäinsuuntautuneita ja avoimia uusille kokemuksille sekä tun-

nollisia ja sovinnollisia (Cherniss, 2000). Vaikka tunneälystä onkin tutkimusten 
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mukaan hyötyä missä tahansa ammatissa, voidaan sen ajatella olevan hyvin 

olennainen osa vuorovaikutukseen painottuvaa opettajan ammattia. 

2.1 Tunneäly 

Tunteet ovat osa ihmisen sisäistä maailmaa ja käsitteenä tunne on vaikea määrit-

tää täsmällisesti, sillä tunteet ovat monisyisiä sekä abstrakteja (Nummenmaa, 

2004). Tunteiden yhteydessä puhutaan usein myös emootioista, joiden voidaan 

ajatella olevan tunteita hieman laajempi käsite. Juujärven ja Nummenmaan 

(2004) mukaan emootiot ovat monitasoisia ilmiöitä, jotka viriävät, kun ihmiset 

ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Emootiot heräävät usein ihmis-

ten välisissä vuorovaikutustilanteissa ja ne suuntaavat toimintaamme ja käyttäy-

tymistämme, sekä niiden ajatellaan vaikuttavan ihmisen hyvinvointiin ja toimin-

takykyyn. Nummenmaan (2010) mukaan tunteet ovat automaattisia aivojen ja 

kehon reaktioita, joilla on suuri vaikutus siihen, miten käyttäydymme ja miten 

tulkitsemme erilaisia kohtaamiamme tilanteita. Tunteet ohjaavat ihmisen toimin-

taa sosiaalisissa tilanteissa, ovat keskeinen osa ihmisyyttä ja vaikuttavat siihen, 

miten ihminen havaitsee ja tulkitsee ympäristönsä tapahtumia. Vaikka tunne ja 

emootio ovat hyvin samankaltaisia ja osittain samaa asiaa tarkoittavia termejä, 

nähdään emootio usein kokonaisvaltaisempana ilmiönä ja tunne emootion syn-

nyttävänä reaktiona. Ihmisten välillä on kautta aikojen huomattu olevan eroja 

siinä, millaisia tunteiden kokemiseen ja säätelyyn liittyviä taitoja heillä on.  

Sosiaalis-emotionaalisten kykyjen tutkimisella ”yleisestä” älykkyy-

destä erillisenä on pitkä historia (Matthews, Zeidner & Roberts, 2005). Merkittä-

vät nimet älykkyystutkimuksen alalta, kuten Thorndike, Wechler ja Guilford, to-

tesivat jo 1900-luvun alkupuolella, että ihmiset saattavat erota toisistaan ”intel-

lektuaalien” kykyjen lisäksi myös kyvyssä ymmärtää ja hallita ihmisiä ja toimia 

viisaasti ihmissuhteissa. Vaikka sosiaalisen ulottuvuuden sovittaminen tavan-

omaisiin älykkyyden muotoihin oli haastavaa, ei ajatusta sosiaalis-emotionaali-

sesta älykkyydestä hylätty kokonaan. Myöhemmin sitä kuvaamaan syntyi uusi 

käsite, tunneäly (Emotional Intelligence). Tunneälyn tutkimus mukailee Gardne-

rin (1983) moniälykkyysteorian persoonallista älykkyyttä, joka jakautuu inter- ja 
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intrapersoonallisiin alueisiin. Interpersoonallisella alueella tarkoitetaan yksilön 

kykyä ymmärtää muita ihmisiä sekä hänen valmiuksia tunnistaa ja vastata mui-

den ihmisten mielialoihin, temperamentteihin ja toiveisiin tilanteen vaatimalla 

tavalla. Intrapersoonallisella alueella taas tarkoitetaan yksilön kykyä ymmärtää 

itseään ja hänen tuntemustaan omista vahvuuksista, heikkouksista ja tarpeistaan.  

Tunneälyllä tarkoitetaan kykyä tunnistaa, käsitellä ja hallita tunteita 

niin itsessä kuin muissa (ks. esim. Goleman & Boyatzis, 2001; Mayer & Salovey, 

1997). Tunneälyn kehittymisestä on suhteellisen vähän tutkimusta. Iän vaiku-

tusta tunneälyn kehittymiseen on ollut haastavaa osoittaa tutkimuksiin perus-

taen, mutta tunneälyn oletetaan lisääntyvän jonkin verran iän myötä (Costa ym., 

2000). Kehitystä tunneälytaidoissa voidaan havaita esimerkiksi nuoruudesta ai-

kuisuuteen. Tutkimukset osoittavat myös, että tunneälyllä ja sukupuolella on yh-

teys niin, että naisilla ja miehillä on erilaisia tunneälyn vahvuusalueita. (Ahmad, 

Bangash & Khan, 2009; Brackett, Mayer & Warner, 2004; McKinley ym., 2004; 

Petrides & Furnham, 2000). Naisten on esimerkiksi havaittu ilmaisevan korke-

ampaa emotionaalisuutta ja miesten korkeampaa sosiaalisuutta ja itsekontrollia 

(Mikolajczak, Luminet, Leroy & Roy,2007; Petrides, 2009b). 

Tunneälyn käsitteen tutkimus ja tieteellinen kehittäminen on koettu 

haastavaksi, sillä käsitteen määrittelyssä ei ole päästy yhteisymmärrykseen 

(Matthews, Zeidner & Roberts, 2005). Nykyiset tunneälyn mallit ovat moninaisia, 

eikä niiden osalta olla päästy yksimielisyyteen siitä, mitkä kyvyt, kompetenssit 

ja taidot olisivat tunneälyn mittareita. Tunneälytutkimuksen voidaankin sanoa 

keskittyvän pääosin eri tunneälymallien eroavaisuuksien todentamiseen (Virta-

nen, 2013). Petrides ja Furnham (2001) ovat huomauttaneet tunneälyn tutkimisen 

olleen osittain ongelmallista, sillä tunneälyä mittaavat mittarit ovat mitanneet 

sekä kognitiivisia kykyjä että itsessä havaittuja piirteitä, joita molempia on kui-

tenkin arvioitu kokonaisuutena. Petrides ja Furnham ovatkin ehdottaneet tun-

neälyn erittelyä piirreteoreettisen tunneälyn (trait EI) ja kykypohjaisen tunneälyn 

(ability EI) välillä. Piirreteoreettinen tunneäly käsittää käyttäytymistaipumukset 

(behavioural dispositions) ja itsessä havaitut kyvyt (self-perceived abilities), kun 

taas kykypohjainen tunneäly käsittää yksilön todelliset kyvyt (actual abilities). 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään tunneälyä tämän jaottelun mukaisesti. 



 
 

9 

2.1.1 Kykypohjainen tunneäly 

1990-luvulla Salovey kollegoineen esittivät teoreettisen pohjan tunneäly-käsit-

teelle. Salovey ja Mayer (1990) määrittelivät tunneälyn sosiaaliseksi älykkyy-

deksi, jossa yhdistyy kyky tarkkailla ja eritellä omia ja muiden tunteita sekä kyky 

käyttää tätä informaatiota ohjaamaan omaa ajattelua ja toimintaa. He näkivät 

tunneälyn kykynä, joka voi johtaa henkilökohtaisen ja sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen muuttumiseen rikastuttavaksi kokemukseksi. Saloveyn ja Mayerin en-

simmäisessä tunneälymallissa (1990) tunneäly nähtiin sateenvarjokäsitteenä, 

joka kattoi kolme erillistä osaa-aluetta: tunteiden arvioinnin ja ilmaisun, tuntei-

den säätelyn sekä emotionaalisen tiedon hyödyntämisen ajattelussa ja toimin-

nassa. Myöhemmin (1997) he päivittivät tunneälymallinsa painottamaan tun-

neälyn kognitiivista perustaa. Tämä malli koostui pelkästään tunteisiin liittyvistä 

kyvyistä, kuten tunteiden tuntemisesta, arvioimisesta sekä ilmaisemisesta. 

 Kykypohjainen tunneäly (ability EI) tarkoittaa henkilön kognitiivista 

kykyä käsitellä tunteisiin liittyvää informaatiota (Hiroyuki, 2018). Sitä mitataan 

parhaiten arvioimalla yksilön suorituskykyä samalla tavoin kuin älykkyyden tes-

tauksessa, jossa yksilön kognitiivisten tehtävien suorittaminen arvioidaan tietyn 

aikarajan puitteissa. Mayer, Salovey ja Caruso (2000) painottavat, että kykyjä voi-

daan arvioida objektiivisin testein käyttämällä esimerkiksi oikein/väärin vas-

tauksia, jota hyödynnetään heidän kehittämässään tunnetussa Mayer-Salovey-

Caruso Emotional Intelligence -testissä (MSCEIT). Testi perustuu tunneälyn ne-

liportaiseen malliin. Siihen sisältyy testejä tunteiden havaitsemisesta, tunteiden 

tunnistamisesta, tunteiden ymmärtämisestä sekä tunteiden hallitsemisesta. Pe-

rusajatuksena on nämä tunneälyn osatekijät muodostavat mentaalisen sekvens-

sin, jossa myöhemmin opitut kyvyt ovat riippuvaisia aiemmin opituista kyvyistä. 

Aikuisena monimutkaisten korkeamman tason taitojen hallinta (esim. tunteiden 

hallitseminen) edellyttää yksinkertaisempien matalamman tason taitojen (esim. 

tunteiden havaitseminen) hallintaa. 

Mayerin, Saloveyn ja Caruson (2000) MSCEIT -mittari koostuu mo-

nivalintakysymyksistä, jossa vastaajien on esimerkiksi arvioitava erilaisten tun-

teiden esiintymistä tarinoissa ja ihmisten kasvoissa (tunteiden havaitseminen), 
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tunnistettava tunteita fyysistä tuntemuksista (tunnistaminen), löydettävä sopi-

vat termit ja käsitteet tunteille (ymmärtäminen) sekä arvioitava erilaisten strate-

gioiden toimivuutta tunteiden ohjaamiseksi (hallitseminen). Testin muuttujien 

oikeat vastaukset pisteytetään joko asiantuntijoiden toimesta tai oikea ratkaistu 

tehdään vastaajajoukon yleisen näkemyksen linjaisesti. 

Tunneälyn yhdistelmämallissa tunneälyä tarkastellaan yksilön ky-

kyjen sekä persoonallisten ominaisuuksien näkökulmasta siten, että tunneäly 

muodostuu yksilön persoonallisten piirteiden ja kykyjen yhdistelmänä. Yhdis-

telmämallit kuvaavat siis osittain tunneälyn kykymallia, mutta ne tarkastelevat 

myös yksilön persoonallisuusominaisuuksia. Mayer, Salovey ja Caruso (2000) 

halusivat erottaa puhtaat tunneälyn kykymallit (ability models) tunneälyn yh-

distelmämalleista (mixed models), sillä he eivät nähneet yksilön piirteiden vai-

kuttavan tunneälyyn samalla tavoin, kun yksilön kognitiivisten kykyjen. Tun-

neälyn yhdistelmämallit eroavat kykymallista myös siten, että niissä tunneälyn 

mittaaminen perustuu yksilön objektiivisen arvioinnin sijasta itsearviointiin. 

Mayerin ja Saloveyn tunneälymallia kuvataan kykypohjaiseksi tunneälymal-

liksi, kun taas Daniel Golemanin ja Reuven Bar-Onin tunneälymallit nähdään 

yhdistelmämalleina.  

Goleman näkemys tunneälystä on kenties tunnetuin, sillä sitä on ku-

vattu kaupallisesti menestyneessä kirjassa Emotional Intelligence (1995). Gole-

man (1998) määrittelee tunneälyn kyvyksi havaita tunteita itsessä ja muissa, sekä 

säädellä ja hallita tehokkaasti omia tunnetiloja ja ihmissuhteisiin liittyviä tun-

teita. Tunnetaidot ovat tunneälyyn perustuvia kykyjä, joiden ansiosta ihminen 

kykenee muun muassa suoriutumaan työssään paremmin. Golemanin tunneäly-

malli nähdäänkin suoritus- tai työtulosmallina, sillä se sisältää opittuja kykyjä, 

jotka myötävaikuttavat parempaan suoritukseen ja työtulokseen (Virtanen, 

2013). Golemanin ja Boyatzisin (2001) mukaan emotionaaliset kyvyt voidaan ja-

kaa niihin, jotka liittyvät tunteiden tiedostamiseen ja tunnistamiseen ja niihin, 

jotka liittyvät tunteiden säätelyyn ja hallintaan. Tämän lisäksi näitä kykyjä voi-

daan kohdistaa joko itseen tai muihin. Tunneäly voidaankin Golemanin mukaan 

jakaa neljään kykyyn: itsetietoisuuteen ja itsehallintaan sekä sosiaaliseen tietoi-

suuteen sekä ihmissuhteiden hallintaan. Näiden osa-alueiden arvioimiseksi 
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Boyatzis, Goleman ja Rhee (2000) ovat kehittäneet ECI (The Emotional Compe-

tence Inventory) – mittarin. Tässä mallissa vastaaja arvioi itseään viisiportaisella 

asteikolla useiden väittämien avulla.  

Bar-Onin tunneälyn malli yhdistää yksilön kykyjä sekä muita omi-

naisuuksia, joita ei nähdä varsinaisina kykyinä vaan ennemminkin piirteinä. Bar-

On (1997) kuvasi tunneälyä sellaista kykyjen, osaamisen ja taitojen kokonaisuu-

tena, jota tarvitaan elämässä selviytymiseen. Mallissa termiä “emootio” käyte-

tään korostamaan tunteisiin liittyvän älykkyyden eroavuutta kognitiivisesta 

älykkyydestä. Bar-Onin tunneälyn malli koostuu viidestä toisiinsa sidoksissa ole-

vasta emotionaalis-sosiaalisesta ulottuvuudesta: intrapersoonallisista taidoista 

(itsetuntemus, omien tunteiden tiedostaminen, vakuuttavuus, itsenäisyys ja it-

sensä toteuttaminen), interpersoonallisista taidoista (empaattisuus, sosiaalinen 

vastuu ja vuorovaikutustaidot), sopeutumiskyvystä (todellisuudentaju, jousta-

vuus ja ongelmanratkaisutaidot), paineensietokyvystä (stressin sieto ja impuls-

sien hallinta) sekä yleisestä hyvinvoinnista (optimismi ja onnellisuus). Bar-Onin 

emotionaaliseen älykkyyteen perustuva EQ-i (The Bar-On Emotional Quotient 

Inventor) –mittari perustuu yksilön itsearviointiin emotionaalisesti ja sosiaali-

sesti kompetentista käyttäytymisestä (Bar-On, 2004). Se koostuu lyhyistä väittä-

mistä, joiden perusteella vastaaja arvioi itseään viisiportaisen Likert-asteikon 

avulla. Vaikka Bar-Onin malli luokitellaankin yhdeksi tunneälyteorioista, hän 

välttää kutsumasta mallia tunneälyteoriaksi (Mayer, Salovey & Caruso, 2000) 

mutta katsoo että hänen mallinsa yhdessä perinteisten älykkyystestien kanssa 

luo kattavamman kuvan yksilön älykkyydestä. Bar-Onin mallia onkin myöhem-

min kuvailtu tunneälymallin sijasta laajemmaksi emotionaalis-sosiaalisen älyk-

kyyden malliksi (Virtanen, 2013). Alla oleva taulukko havainnollistaa näiden kol-

men mallin välisiä teoreettisia eroja (taulukko 1). 
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TAULUKKO 1. Tunneälymallien lähestymistavat Carusoa (2004) mukaillen.  
Malli Tunneälyn 

näkökulma 
Kiinnostuksen kohde Yhtymäkohdat 

muihin teorioihin 
Mittari 

Mayer - Salovey  Älykkyy-
den laji 

Emotionaalisen infor-
maation älykäs hyödyn-
täminen 

Yleis- tai standar-
diälykkyysmallit 

 MSCEIT, kykyjen mit-
taaminen suorituspohjai-
sesti 

Bar-On Piirre, omi-
naisuus 

Sopeutumiseen ja selviy-
tymiseen liittyvät piir-
teet ja ominaisuudet 

Persoonallisuus- ja 
piirreteoriat 

 EQ-i, itsearviointi 

Goleman Kompe-
tenssi 

Opitut taidot ja kompe-
tenssit tehokkaan toi-
mintatavan taustalla 

Työelämän kompe-
tenssimallit 

 ECI, itsearviointi 

 

 

2.1.2 Piirrepohjainen tunneäly 

Tässä tutkimuksessa käytetty mittari perustuu piirrepohjaiseen tunneälymalliin. 

Piirrepohjainen tunneälymalli käsittää tunneälyn persoonallisuuden piirteiden 

kokoelmaksi, joka heijastuu tunteiden havaitsemisena, ilmaisuna sekä hallintana 

(Petrides & Furnham, 2003). Petridesin ja Furnhamin (2003) mukaan yksilöt eroa-

vat toisistaan siinä, miten he käsittelevät ja hyödyntävät intrapersonaalista tai 

interpersonaalista tietoa. Heidän piirrepohjainen tunneälymallinsa sijoittuu ko-

konaisuudessaan kognitiivisen älykkyyden osaamisalueiden ulkopuolelle, sillä 

se koostuu pelkästään yksilön itsessä havaitsemista piirteistä. Petrideksen ja 

Furnhamin tunneälymalliin sisältyy myös osittain samoja piirteitä kuin kyky-

pohjaiseen tunneälyyn, mutta olennaisena erona on se, että piirrepohjainen tun-

neäly perustuu täysin yksilön arvioon itsessä havaitsemistaan piirteistä tun-

neälyn ulkopuolisen arvion sijasta. Piirreteoreettisen tunneälyn näkökulmaa 

edustavat tutkijat kritisoivatkin käsitystä, jonka mukaan tunteita voitaisiin kei-

notekoisesti objektivoida, tai että ne voitaisiin pisteyttää älykkyysosamäärän ta-

voin. Sen sijaan heidän piirreteoreettinen mallinsa voidaan helposti integroida 

persoonallisuuden hierarkkisiin malleihin. 
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Petrides ja Furnham (2003) kuvaavat piirrepohjaisen tunneälyn si-

sältävän useita taipumuksia persoonallisuuden alueelta. Piirrepohjaisen tun-

neälyn mittaaminen perustuu ajatukselle, että yksilö itse on pätevin arvioimaan 

esimerkiksi omien tunteidensa havaitsemista ja käsittelyä. Tämän vuoksi piirre-

pohjaista tunneälyä arvioidaankin itsearviointiin perustuvien kyselylomakkei-

den avulla, ja tähän tarkoitukseen on luotu teoriaan pohjautuva TEIQue (Trait 

Emotional Intelligence Questionnaire) –mittari. TEIQue perustuu piirrepohjaisen 

tunneälyn teoriaan, joka käsittelee emotionaalista älykkyyttä persoonallisuuden 

piirteenä, joka sijoittuu persoonallisuuden hierarkioiden alhaisemmille tasoille 

(Petrides, Pita & Kokkinaki, 2007). Mittarin varhaisen version kehittäminen alkoi 

jo vuoden 1998 loppupuolella osana Petrideksen väitöskirjaa (Petrides, 2009a).  

 

 
 
KUVIO 1. TEIQuen hierarkinen malli.  

 

TEIQue–mittari rakentuu hierarkisesti (kuvio 1) ja sen taustalla on 

esitys viidestätoista tunneälyn alapiirteestä, jotka perustuvat keskeisten tun-

neälymallien (Bar-On, Goleman, Salovey & Mayer) sisältöanalyysiin (Petrides, 

2009a). Sisällönanalyysillä pyrittiin löytämään yhtäläisyyksiä aikaisempien mal-

lien väliltä ja sen perusteella tunneälyä päädyttiin kuvaamaan 15 alapiirteellä. 

Mittaria rakennettiin luomalla osapiirteitä edustavia muuttujia niin, että kukin 

muuttuja osoitettiin kuvaamaan vain yhtä tunneälyn alapiirrettä. TEIQue-mittari 

tuottaa tunneälyn osapiirteiden lisäksi tunneälyn keskiarvon (global EI score) 

sekä osapiirteiden pohjalta luodut neljä tunneälyn faktoria, joita kuvataan tun-

neälyn ulottuvuuksiksi. TEIQue-mittarin muodostamaa faktorirakennetta on 
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testattu useammassa eri maassa ja se on todettu toistuvaksi. TEIQue-mittarin fak-

torit on nimetty hyvinvoinniksi, itsekontrolliksi, emotionaalisuudeksi sekä sosi-

aalisuudeksi. Alapiirteiden jakautuminen faktoreille ja niiden selitykset on esi-

tetty taulukossa 2. TEIQuen hierarkisen mallin mukaan alapiirteet ovat suppe-

ampia kuin faktorit, jotka puolestaan ovat suppeampia kuin tunneälyn keskiarvo 

(global trait EI). Osapiirteitä ”mukautumiskyky” ja ”motivaatio” tarkastellaan 

faktoreiden ulkopuolella niiden sisältöjen poikkeavuuden vuoksi. 

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) sisältää neljä 

erilaista mittaria: TEIQue-Full Form, TEIQue-Short Form, TEIQue 360° ja 

TEIQue-Child Form (Petrides, 2009a). TEIQuen alkuperäinen, Full Form –mittari 

sisältää 153 väittämää, noin 10 jokaista alapiirrettä kohden. Piirreteoreettisen tun-

neälyteorian ja TEIQue-mittarin käyttämisen edut koostuvat Petrideksen mu-

kaan mallin käsitteellisestä sisällöstä ja sen kuvaavuudesta. Mallin käytettävyy-

destä kertoo myös se, että se on käännetty yli 26 kielelle ja lomakkeet ovat va-

paasti tutkijoiden käytettävissä.  

 

TAULUKKO 2. TEIQue mallin faktorit ja 15 alapiirrettä (Petridestä, 2009a mu-

kaillen).  

Faktori /ulot-
tuvuus Osapiirre 

Korkeita pistemääriä saavat arvioivat ole-
vansa… 

 
Mukautumiskyky … joustavia ja kykeneviä mukautumaan uu-

siin tilanteisiin 
 

Motivaatio …periksi antamattomia, eivätkä oletetta-
vasti luovuta kohdatessa vastoinkäymisiä 

Itsekontrolli Impulsiivisuden 
hallinta 

… mietteliäitä, eivätkä oletettavasti ole halu-
jensa vietävissä 

Stressin hallinta … kykeneviä sietämään painetta ja säätele-
mään stressiä 

Tunteiden säätely … kykeneviä säätelemään tunteita 

Emotionaali-
suus 

Tunteiden tiedosta-
minen 

… selviä omista sekä muiden tunteista 

Empatia … kykeneviä ottamaan huomioon muiden 
näkökulmat 
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Tunteiden ilmaise-
minen 

… kykeneviä ilmaisemaan tunteitaan toisille 

Ihmissuhteiden yllä-
pito 

… kykeneviä säilyttämään tärkeät ihmissuh-
teet 

Sosiaalisuus Jämäkkyys … omia oikeuksia puolustavana ja periksi-
antamattomina 

Tunteiden hallinta … kykeneviä vaikuttamaan muiden tuntei-
siin 

Sosiaalinen tietoi-
suus 

… taitavia yhteistyökumppaneita ja sosiaali-
sesti taitavana 

Hyvinvointi Itsetunto … riittäviä ja tyytyväisiä itseensä 

Onnellisuus … iloisia ja tyytyväisiä elämäänsä 

Optimismi … positiivisia ja tulevaisuuteen luottavana 

   

2.2 Kognitiivinen älykkyys 

 

Vaikka älykkyys käsitteenä on tunneälyä pidempään tunnettu, sen määrittelyn 

voidaan todeta olevan jopa monimutkaisempaa. Kognitiivinen älykkyys on yksi 

pisimpään tutkituista kohteista, ja sitä on määritelty yhä uudelleen ja uudelleen. 

Wechsler (1939) on todennut, että jo 1900-luvun alussa ilmestyneestä Alfred 

Binetin tunnetusta ”Le dévelopment de l’intelligence chez les enfants” –teoksesta 

lähtien tutkijat ovat kohdistaneet päähuomionsa älykkyyden suorituskyvyn mit-

taamiseen. Älykkyyttä on tutkittu vuosikymmeniä ilman selvää käsitystä siitä 

mitä käsitteellä tarkoitetaan. Sternbergin (2000) mukaan määrittelyä hankaloittaa 

se, että älykkyyden määrittely tehdään aina tietyssä kulttuurisessa ja sosiaali-

sessa ympäristössä. Länsimaiset näkemykset älykkyydestä eivät välttämättä ole 

globaalisti jaettuja muiden kulttuurien kanssa, ja esimerkiksi länsimaista ajattelu- 

tai tiedonkäsittelyprosessin nopeudetta korostavaa lähestymistapaa ei jaeta kaik-

kialla. Esimerkiksi joissakin kulttuureissa voidaan jopa epäillä työn laatua, jos se 

on tehty nopeasti, jolloin korostetaan ennemminkin tehtävään syventymisen tär-

keyttä kuin prosessin nopeutta. Älykkyyden on todettu korreloivan esimerkiksi 
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työmenestyksen, tulotason kuin terveydentilankin kanssa (Engle & Wilhelm, 

2005).  

Spearman (1904) havaitsi, että yksilöt, jotka saavuttavat korkean pistemää-

rän yhdessä älykkyystestissä, saavat usein korkeat pisteet myös muissa, toisen-

laisissa älykkyystesteissä. Tämän mukaan yksilön testimenestystä selittää siis 

yksi intellektuaalinen kyky, jonka perusteella ihmiset eroavat toisistaan. Spear-

manin kaksifaktorimalli perustuu ajatukselle, että kaikki älyllinen toiminta poh-

jautuu yhteen yleiseen faktoriin, g-tekijään (general intelligence factor). Tämän 

lisäksi hän totesi ihmisen älykkyydessä olevan lukuisia erikoisfaktoreita, s-teki-

jöitä, jotka liittyvät spesifiin toimintaan. S-tekijät ovat kulloinkin vaadittavalle 

erikoiskyvylle ominaisia, erillisiä tekijöitä, kun taas yleisen g-tekijän vaikutus 

ulottuu kaikkiin kykyihimme. On myös esitetty teorioita, joiden mukaan älyk-

kyys ei koostu yhdestä psykometrisesta tekijästä vaan useammista erilaisista 

älykkyyksistä (Thurstone, 1938). Cattell (1943) on kehittänyt älykkyyden hierar-

kisen mallin, joka pohjautuu kahteen erilaiseen älykkyyden muotoon: joustavaan 

älykkyyteen (fluid intelligence) sekä kristalloituneeseen älykkyyteen (crystal-

lized intelligence). Joustavalla älykkyydellä tarkoitetaan henkilön tiedonkäsit-

tely- ja ongelmanratkaisukykyjä. Kristalloitunut älykkyys taas käsittää yksilön 

joustavan älykkyyden avulla kartutetun tietopohjan, esimerkiksi koulutuksen 

myötä opitut tiedot sekä henkilön kulttuurisen tietopohjan. 

Käsitteellistämisen haasteiden lisäksi tiedeyhteisössä ei ole yksimielisyyttä 

älykkyyden mittaamistavasta. Boring (1923) onkin tiivistänyt älykkyyden käsit-

teen niin, että älykkyys on sitä, mitä älykkyystestissä mitataan. Vaikka Boringin 

määritelmä itsessään ei määrittele älykkyyttä, on se looginen: teoria, jonka poh-

jalta jokin älykkyystesti on kehitetty, vaikuttaa sekä testiin itseensä eli siihen, 

minkälaista älykkyyttä sillä tavoitetaan. Wechsler (1939) on todennut, että tutki-

jan oma näkemys älykkyyden luonteesta vaikuttaa olennaisesti älykkyyden tes-

taamiseen valikoituviin tehtäviin. Jos tutkija on esimerkiksi sitä mieltä, että älyk-

kyys sisältää myös kykyjä selviytyä käytännön tilanteista, hän luultavammin va-

litsee mukaan käytännön taipumuksia vaativia tehtäviä.  

Maailman yleisimmät psykologiset testit ovat Wechslerin älykkyystestit ai-

kuisille (WAIS), lapsille (WISC) ja pikkulapsille (WPPSI) (Kuuskorpi, 2012). 
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Wechslerin (1939) testit perustuvat ajatukselle, jonka mukaan älykkyys on yksi-

lön yleistä kapasiteettia toimia tarkoituksenmukaisesti, ajatella rationaalisesti ja 

selviytyä tehokkaasti ympäristössään. Ne koostuvat keskenään korreloivista osa-

kokonaisuuksista, jotka muodostavat yleisen älykkyyden eli älykkyysosamää-

rän. Älykkyysosamäärä on koehenkilön tietyssä älykkyystestissä saavuttama tu-

lospistearvo jaettuna luvulla, joka osoittaa, minkä pistemäärän hänen ikäisensä 

yksilö todennäköisimmin keskimäärin saavuttaa samassa testissä. Älyk-

kyysosamäärä tuottaa keinon älykkyyden suhteellisen asteen osoittamiseen, sillä 

se ilmaisee, miten pystyvä yksilö on ikätovereihinsa verrattuna. Weschsler kui-

tenkin huomauttaa, että älykkyysasteikolta voidaan edellyttää sen mittaavan 

vain riittävää määrää älykkyyden osatekijöistä, sillä mittauksiin saavuttamatto-

mia tekijöitä esiintyy älykkyyden kaikilla tasoilla. Lopullisessa älykkyyden luo-

kituksessa on huomioitava myös yksilön muut ominaisuudet, jonka vuoksi älyk-

kyysosamäärää tärkeämpää on psykologin kyky tulkita sitä. 

Vaikka Wechslerin älykkyystestit ovat globaalisti käytetyimpiä älykkyyden 

mittareita, on WAIS-testien kaltaisiin älykkyysmittareihin kohdistunut kritiikkiä 

(Tranel, Manzel & Anderson, 2008). Niiden nähdään mittaavan suhteettoman 

painotetusti kiteytynyttä älykkyyttä, joka viittaa yksilön tietopohjaan ja kykyyn 

ratkaista ongelmia opittuihin tietoihin perustuen. Jotta saataisiin lisättyä ei-kie-

lellisen ja joustavan älykkyyden arviointia, testin WAIS-III –versioon lisättiin 

matriisipäättelyn alaryhmätesti (The Psychological Corporation, 1997). Matriisi-

päättelyn kaltaisia testejä on käytetty pitkään ja niitä on suosittu niin faktorimal-

lin teorioissa (Spearman, 1938) kuin joustavan älykkyyden testaamisessakin (Cat-

tell, 1963). On todettu, että tämän kaltaisissa testeissä testattava joutuu reagoi-

maan uuteen ärsykkeeseen tai tilanteeseen ja ennakkotietämyksen rooli on mini-

maalinen (Spearman, 1938; Carroll, 1993). Klassisimmat joustavaa älykkyyttä 

mittaavat testit ovat Ravenin progressiiviset matriisit (RPM) sekä Cattellin Cul-

ture Fair Test (CFIT), mikä sisältää matriisialaosatestin (Heitz, Unsworth & 

Engle, 2005). Matriisitesteissä kutakin osallistujaa pyydetään valitsemaan moni-

valintakysymyksestä kohde, joka parhaiten täydentää annetun matriisin. Testin 

suorittaminen ei edellytä kielellistä osaamista eikä tehtäviä pysty arvaamaan en-

nalta. 
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3 TUNNEÄLYN MERKITYS OPETTAJAN TYÖSSÄ  

Tunneälyteorioiden mukaan ihmiset eroavat sen suhteen, kuinka he tunnistavat, 

prosessoivat ja hallitsevat omia sekä muiden tunteita ja kuinka he hyödyntävät 

tätä informaatiota edistääkseen hyvinvointiaan ja mukautumistaan (Mayer & Sa-

lovey, 1997; Mayer, Salovey & Caruso, 2008). Tunneälykkäät ihmiset ovat parem-

pia tunnistamaan tunteitaan ja emootioitaan, ovat sensitiivisempiä ja avoimem-

pia eri tunnekokemuksille itsessä sekä pystyvät tarvittaessa hyödyntämään tun-

teisiin liittyvää tietoa. Tunneälyn on myös todettu edistävän selviytymistä elä-

män haasteista. Tunneälyn voidaankin siis ajatella olevan hyödyllistä opettajan 

työssä toimimiseen ja opettajan työssä jaksamiseen  

Opettajan työ on ihmissuhdeammatti, jossa opettaja on jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Laes (2005) toteaa, että luokanopettajan 

ammattia on totuttu luonnehtimaan kutsumusammatiksi, jota kohtaan jotkut ih-

miset tuntevat sisäistä vetoa. Tämä luonnehdinta saa tukea uravalintatutkimuk-

sesta, jossa opettajien uravalintamotiiveiksi nousi halu työskennellä lasten 

kanssa sekä vaikuttaa yhteiskunnallisesti (ks. esim. Watt & Richardson, 2007). 

Halu huolehtia seuraavista sukupolvista sekä varmistaa yhteiskunnan jatkuvuus 

liitetään ihmiseen luontaisesti kuuluvana ominaisuutena. Opettajan työn kutsu-

muksellista luonnetta lisää se, että koulutus on pitkä, eikä työstä saatu palkkio 

ole yhtä korkea kuin muilla korkeasti koulutetuilla aloilla eikä alalle hakeuduta 

työn antaman statuksen tai palkkauksen vuoksi (Vuorinen & Valkonen, 2003). 

Jos opettajan ammattiin hakeutuvien ajatellaan tuntevan vetoa ammattia koh-

taan, olisiko mahdollista, että ammattiin hakeutuvat tunneälyltään sellaiset ih-

miset, joilta löytyisi jo valmiiksi valmiuksia toimia opettajan ammatin vaatimus-

ten mukaisesti? 

Opettajan on käytettävä tunneälyään päivittäin niin oppilaiden oh-

jaamisessa kuin opetuksen suunnittelussakin. Opettajien työpäivät ovat intensii-
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visiä, sillä oppituntien välissä olevat lyhyet välitunnit kuluvat välituntivalvon-

noissa, opettajien kokouksissa tai seuraavaa oppituntia valmistellessa. Opettajan 

on osattava aistia oppilaidensa kykyä vastaanottaa tietoa ja oppia. Tarvittaessa 

opettajan on oltava valmis muuttamaan suunnitelmia nopeasti ja tekemään no-

peita ratkaisuja (Pahkin, Vanhala & Lindström, 2007). Opettajan tulisi siis työs-

sään pystyä esimerkiksi tunnistamaan oppilaiden tunteita, hallita omia tuntei-

taan sekä toimia muuttuvien tilanteiden vaatimalla tavalla. Ammattimainen ja 

hyvä opettaja näkee opetettavan asian oppilaan näkökulmasta ja ennakoi oppi-

misen ongelmakohtia sekä rakentaa opetuksen sellaiseksi, joka vastaa oppilaiden 

tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelyprosesseja (Määttä, 2005). Monikulttuurinen ja 

moniarvoinen yhteiskunta on nostanut Puolimatkan (2004) mukaan opettajan it-

setuntemuksen ja tunteiden kriittisen tutkiskelun tarpeen keskeiseksi osaksi 

opettajan työtä. Opettajan tulisi ymmärtää, että hänen omat ennakkoluulonsa ja 

persoonallinen suhtautumistapansa esimerkiksi oppilaiden ja heidän vanhem-

piensa eri kulttuuritaustoihin vaikuttaa hänen toimintaansa.   

Opettajan työssä on myös tärkeää saada oppimisvalmiuksiltaan eri-

laiset oppilaat työskentelemään toimivasti samassa ryhmässä sekä innostumaan 

ja onnistumaan. Opettajan työ vaatii muuttuvan tiedon, taitojen, ymmärryksen, 

arvojen ja asenteiden yhdistelmää sekä kykyä havainnoida, tiedostaa ja säädellä 

omia toimintoja (Virtanen, 2013). On todettu, että stressitekijöiden ja muiden 

emotionaalisten tilanteiden kohdalla tunneälykkäillä ihmisillä on taipumusta 

hyödyntää tunnepohjaista tietoa tilanteista selviytymiseen niin, että he esimer-

kiksi arvioivat tilanteen haasteena uhan sijaan ja pyrkivät säilyttämään uskon 

omiin kykyihinsä haastavissa tilanteissa (Mikolajczak & Luminet, 2008; Schutte, 

Malouff, Simunek & McKenley, 2002). Tunneälykkäät ihmiset eivät säätele tun-

teita pelkästään tilanteista selviytymisen vuoksi. He saattavat tehdä niin saavut-

taakseen tilanteisiin liittyviä tavoitteita, kuitenkin ymmärtäen toiminnan seu-

raukset (Mayer & Salovey, 1997; Salovey & Mayer, 1990). Joissakin tilanteissa 

tunneälykkäät voivat jopa yrittää säätää negatiivisia tunteitaan tai alentaa posi-

tiivisia tunteitaan saavuttaakseen tavoitteensa (Peña-Sarrionandia, Mikolajczak 

& Gross, 2015). 
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Virtasen (2003) väitöskirjassa tunneälyn todettiin olevan tärkeä osa 

opettajan työn emotionaalista ulottuvuutta. Empaattisuus nähtiin tärkeimpänä 

opettajan tunneälyn ominaispiirteenä, jonka oleellisena piirteenä nähtiin kans-

saihmisten tunteiden havaitseminen sanattomasta viestinnästä. Naisopettajat ko-

kivat empatian tärkeämmäksi kuin miesopettajat, mutta myös miehet arvioivat 

empaattisuuden tärkeimmäksi tunneälyn ominaispiirteeksi opettajan työssä. No-

kelainen ja Tirri (2007) selvittivät tutkimuksessaan, että empaattisuuden ja tois-

ten kehittämiskyvyn välillä on löydetty kytköksiä. Voidaankin siis ajatella, että 

ilman toisten näkökulmien ja ajatusten ymmärtämistä voi olla haastavaa ymmär-

tää muiden tavoitteita ja näin ollen ohjata heitä tavoitteidensa mukaiseen toimin-

taan. Empaattinen opettaja on kehittämiskykyinen, ymmärtää muiden tavoit-

teita, vahvuuksia ja heikkouksia sekä on kiinnostunut aidosti muiden auttami-

sesta.  

 Opettajien tunneälyä on selvitetty Suomessa varsin vähän. Virtanen 

(2013) tutki väitöskirjassaan luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden 

tunneälyä Golemanin tunneälymalliin perustuen. Väitöstutkimuksessa luokan-

opettajat arvioivat tunneälytaitonsa keskitasoisiksi. Tilastollisesti merkittävästi 

tunneälytaitoihin vaikuttivat tutkittavan vastaajan ikä, sukupuoli ja työkokemus. 

Vastaajat arvioivat tunneälytaidot keskeisiksi opettajan työssä. Luokanopettaja-

opiskelijat korostivat tunneälytaitojen tärkeyttä korkeammalle kuin luokanopet-

tajat. Vastaajat arvioivat tunneälytaitojen tärkeyden opettajan työssä korkeam-

malle kuin omat tunneälytaitonsa. Tutkimuksessa luokanopettajat ja luokanopet-

tajaopiskelijat kokivat tärkeiksi opettajan ominaispiirteeksi empatian, itsekont-

rollin ja kyvyn hallita konflikteja sekä ryhmä- ja yhteistyötaidot kun taas itseluot-

tamus ja suorituskyky arvioitiin vähemmän tärkeäksi opettajan ominaispiir-

teeksi. 

Kansainvälisesti opettajien tunneälyä on tutkittu kuitenkin laajem-

min. Rastegar ja Memarpour (2009) tutkivat Iranissa englannin kieltä opettavien 

opettajien tunneälyä ja emotionaalista empatiakykyä. Tutkimuksessa havaittiin 

vastavuoroinen yhteys opettajan tunneälyn ja emotionaalisen empatian välillä. 

Tunneälyn kehittyminen johti emotionaalisen empatian kehittymiseen sekä emo-
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tionaalisen empatian havaittiin lisäävän tunneälyä. Tutkimuksessa myös havait-

tiin yhteys opettajan työkokemuksen ja emotionaalisen empatian välillä: mitä 

enemmän opettajilla oli työkokemusta, sitä vähemmän heillä oli emotionaalista 

empatiaa. Tutkimuksessa ei havaittu yhteyttä tunneälyn ja opettajan iän eikä tun-

neälyn ja työkokemusvuosien välillä. Birol, Atamtürk, Silman & Sensoy (2009) 

puolestaan analysoivat yläkoulun opettajien (N=253) tunneälyn tasoa Pohjois-

Kyproksella. Tutkimus osoitti, ettei opettajan koulutustasolla ja tunneälyllä ollut 

yhteyttä, eikä sukupuolella, koulutustasolla tai opetettavalla aineella ollut yh-

teyttä tunneälyn tasoon. Vesley, Saklofske ja Nordstokke (2014) ovat tutkineet 

kanadalaisten opettajaopiskelijoiden (N=49) tunneälyn ja työhyvinvoinnin kehit-

tymistä. Tutkimusta varten tutkittaville järjestettiin viiden viikon mittainen eri-

tyiskoulutus, jossa harjoiteltiin tunteiden tunnistamista, käsittelyä ja säätelyä. 

Tulosten perusteella tunneälytaidot lisääntyivät hieman erityiskoulutuksen ai-

kana joillakin osa-alueilla. Tämän tutkimuksen perusteella tunneälytaitojen voi-

daankin siis ajatella “kehittyvän” itsetutkiskelun myötä. 

Opettajien tunneälyä ja ammatillista tehokkuutta kartoittavia tutki-

muksia on tehty useampia. Esimerkiksi Wong, Wong ja Peng (2010) tutkivat 

hongkongilaisten johtavien opettajien (N=3866) emotionaalista älykkyyttä suh-

teessa opettajien työtyytyväisyyteen. Tutkimuksessa selvisi, että tunneälytaidot 

korreloivat merkitsevästi opettajien työtyytyväisyyden kanssa sekä tutkimus 

osoitti tunneälytaitojen tärkeyden johtavien opettajien ja perustyötä tekevien ”ri-

viopettajien” työssä. Tutkijat nostivat esiin pohdinnassaan, että tunneälyn tulisi 

olla yksi mittari opettajaksi pyrkivien valinnassa. Di Fabio ja Palazzeschi (2008) 

tutkivat italialaisia opettajia (N=169) ja tutkimuksessa havaittiin intrapersoonal-

listen ulottuvuuksien selittävän parhaiten opettajien ammatillista tehokkuutta. 

Miesopettajat saivat korkeammat pisteet intrapersoonalliselta ulottuvuudelta, 

kun taas naiset suoriutuivat paremmin interpersoonallisen ulottuvuuden osalta. 

Naiset kokivat olevansa hyviä kuuntelijoita ja ymmärtäjiä, kun taas miehet koki-

vat tiedostavansa omat tunteensa paremmin sekä kokivat osaavansa ilmaista 

omia tunteita. Lisäksi nuoremmilla opettajilla (alle 49-vuotiaat) havaittiin olevan 

vanhempia opettajia paremmat tunneälytaidot. 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajaksi ja erityisopet-

tajaksi opiskelevien  tunneälyä iän, sukupuolen ja kognitiivisen älykkyyden suh-

teen. Lisäksi tarkoituksena oli tarkastella TEIQue -mittarin toimivuutta Suo-

messa. Tutkimuksessa käytettiin määrällistä tutkimusaineistoa. Tutkimuksessa 

haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Minkälaisia tunneälyn faktoreita muodostuu TEIQue Short Form -mittaria 

käyttämällä? 

2. Onko tutkittavan iällä, sukupuolella tai kognitiivisella älykkyydellä yh-

teyttä tunneälyyn? 

3. Millaisia ryhmiä aineistosta voidaan tunnistaa tunneälyn ulottuvuuksien 

suhteen? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

5.1 Tutkittavat ja aineiston keruu 

Tämän tutkimuksen aineisto on osa Opettajankoulutuksen Valinnat: Ennakoivaa 

Tulevaisuustyötä (OVET)- hanketta. Tätä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoit-

tamaa opettajankoulutuksen kehittämishanketta koordinoi Turun yliopisto ja 

mukana ovat myös muut opettajankoulutusta järjestävät yliopistot (Jyväskylän, 

Helsingin, Tampereen, Oulun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistot). Tutkimusaineisto 

kerättiin Jyväskylän yliopiston hankeryhmän toimesta lukuvuonna 2017-2018 

kolmessa yliopistossa (Jyväskylä, Turku, Itä-Suomi).  

Tutkimusjoukko valikoitui harkinnanvaraisella ryväsotannalla Jyväs-

kylän, Turun ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijoista, jotka opiskelivat luokan-

opettajiksi tai erityisopettajiksi ensimmäistä vuotta. Tutkittavilta pyydettiin lupa 

tietojen käyttämiseen tutkimuksessa. Jyväskylässä tutkimuksessa käytetyn loma-

kepatteriston täyttäminen kuului osaksi kasvatustieteen perusopintoja, mutta 

tietojen käyttäminen tutkimustarkoitukseen oli vapaaehtoista. Tutkimukseen 

osallistui yhteensä 302 opiskelijaa ja tutkittavat vastasivat kyselylomakkeeseen 

sähköisesti tai kirjallisesti. Tutkimusaineistosta poistettiin kahden miehen ja kol-

men naisen vastaukset, sillä he olivat jättäneet vastaamisen kesken varhaisessa 

vaiheessa. Lopullinen tutkittavien määrä oli 297. Tutkimusaineisto sisälsi opis-

kelijavalintamenetelmiin liittyvän kyselyn sekä persoonallisuuteen, sopeutuvuu-

teen, kognitiiviseen ja tunneälykkyyteen liittyviä mittoja. Tässä tutkimuksessa 

hyödynnettiin tunneälyä sekä loogista päättelyä mittaavia testejä. 

5.2 Tutkittavien taustatiedot 

Tutkittavien sukupuolijakauma on esitetty taulukossa 3. Tutkittavista 66 (22,2%) 

oli miehiä ja 231 (77,8%) naisia, mikä vastaa hyvin peruskoulun opettajien suku-

puolijakaumaa. Tutkittavista 90,9% oli aloittanut opinnot vuonna 2017 ja oli näin 

ollen ensimmäisen vuoden opiskelijoita (kuvio 2). 
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KUVIO 2. Tutkittavien pääaineen aloitusvuosi (N=297). 

Kuviossa 3 on esitetty tutkittavien ikäjakauma. Kuviosta voidaan havaita, että 

tutkittavista 20-vuotiaita oli 78 (26%), 21-vuotiaita 66 (22,2%) ja 19-vuotiaita 54 

(18,2%). Tutkittavista siis 44,2% oli aloittanut opinnot heti tai vuoden kuluttua 

ylioppilaskirjoituksista. Tutkittavat jaettiin kolmeen ikäryhmään tilastollisia jat-

kotarkasteluja varten (kuvio 5). Ikäryhmä 1 koostui 18-19-vuotiaista vastaajista, 

ikäryhmä 2 20-21-vuotiaista vastaajista ja ikäryhmä 3 23-vuotiaista ja sitä van-

hemmista vastaajista. 
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KUVIO 3. Tutkittavien ikäjakauma. 

 

 
KUVIO 4. Tutkittavien ikäjakauma luokiteltuna. 

 

 

Kuviossa 5 on esitetty tutkittavien kokemus opetustyöstä. Suurimmalla osalla 

tutkittavista työkokemusta opetustyöstä oli kertynyt alle viikosta neljään viik-

koon. Yli kuukauden tai vuosien työkokemus oli vain muutamalla vastaajalla.
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KUVIO 5. Tutkittavien työkokemus opetustyöstä. 

5.3 Mittarit 

5.3.1 Tunneäly 

Tässä tutkimuksessa tunneälyä mitattiin TEIQue-SF -mittarilla (Petrides, 2009a). 

TEIQue Short Form on lyhennetty versio TEIQue Full Form mittarista, jonka 153 

väittämää mittaavat tunneälyn 15 alapiirrettä. TEIQue Short Form -kyselylomak-

keessa näitä 15 alapiirrettä mitataan 30 tunneälyä kuvaavalla väittämällä (esim. 

“Pystyn yleensä vaikuttamaan siihen, miltä toisista henkilöistä tuntuu” ja “Olo-

suhteeni huomioon ottaen olen tyytyväinen itseeni”). Short Form -mittarin muut-

tujat on valittu Full Form -mittarista alapiirteiden väittämien keskinäisten korre-

laatioiden perusteella, jotta Short Form -mittariin saataisiin mahdollisimman kat-

tava kuva alapiirteestä. Tutkittavat arvioivat väittämiä käyttämällä seitsemän-

portaista Likert-asteikkoa, jonka vastausvaihtoehdot olivat: 1 = täysin eri mieltä, 

2 = eri mieltä, 3 = jossain määrin eri mieltä, 4 = ei samaa eikä eri mieltä, 5 = jossain 

määrin samaa mieltä, 6 = samaa mieltä ja 7 = täysin samaa mieltä.  

TEIQue Full Form -mittarin faktorirakennetta on testattu ja tutkittu 

12 maassa (Petrides, 2009a). Tunneälyä on kuvattu neljällä faktorilla: Emotionaa-

lisuus, Itsekontrolli, Sosiaalisuus ja Hyvinvointi. Tutkimukset ovat osoittaneet, 
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että kuviossa 6 esitetty faktorirakenne on toistunut useammassa tutkimuksessa 

(Merino-Tejedor, Hontangas & Petrides, 2018). Short Form -mittaria voidaan 

Petrideksen mukaan käyttää tutkimuksissa, joissa tutkimukseen käytettävissä 

oleva aika on rajallinen ja jossa piirrepohjaista tunneälyä käytetään yhtenä muut-

tujana. Neljän faktorin rakenne on mahdollista muodostaa Short Form -mittarin 

pohjalta, mutta faktorit ovat yleensä tuottaneet matalampia sisäisiä luotetta-

vuuksia kuin Full Form -mittaria käytettäessä. Short Form –mittarin avulla ei 

myöskään voida muodostaa 15 osapiirrettä. 

 

 
KUVIO 6. TEIQuen mittaamat tunneälyn osa-alueet (faktorit) sekä niihin sisäl-
tyvät tunneälyn alapiirteet. 
 

 

5.3.2 Kognitiivinen älykkyys 

Tutkittavien kognitiivista älykkyyttä tutkittiin 11-osaisella vaikeutuvalla ku-

viopäättelytestillä, joita on käytetty paljon joustavan älykkyyden testaamisessa 

(Cattell, 1963). Kuviopäättelytesti oli osa International Cognitive Ability –testi-

patteristoa, jossa on yhteensä 11 kuviopäättelytehtävää (Condon & Revelle, 
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2014). Testissä tutkittavat valitsivat kuudesta vaihtoehdosta mielestään parhai-

ten sopivan vaihtoehdon.  Kuviossa 7 on esitetty esimerkki kuviopäättelytestistä.  

   

KUVIO 7. Esimerkki matriisipäättelytestin ongelmasta (Mensan kotitesti, 2018). 

Tutkittavien kognitiivista älykkyyttä kuvaava arvo saatiin laskemalla tutkittavan 

oikeat vastaukset yhteen. Analyysiä varten älykkyyden keskiarvomuuttuja luo-

kiteltiin kolmeen ryhmään tutkittavan pistemäärän perusteella: 1-5 pistettä, 6-8 

pistettä ja 9-11 pistettä. 
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KUVIO 8. Älykkyyden keskiarvomuuttuja luokiteltuna. 

5.4 Aineiston analyysi 

Eksploratiivinen faktorianalyysi. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää min-

kälaisia tunneälyn faktoreita muodostuu TEIQue Short Form -mittaria käyttä-

mällä. Sen vuoksi aineiston analyysimenetelmäksi valittiin eksploratiivinen fak-

torianalyysi. Eksploratiivisessa faktorianalyysissä on tarkoituksena etsiä muut-

tujien kombinaatioista selitettävää mallia, eli tutkia korrelaatiomatriisin raken-

netta (Metsämuuronen, 2008). Eksploratiivinen faktorianalyysi eroaa konfirma-

torisesta faktorianalyysistä siten, että konfirmatorisen faktorianalyysin avulla 

tutkitaan valmista faktorimallia ja varmistetaan, antaako tutkimusaineisto tukea 

kyseiselle mallille. Aineiston analyysiin käytettiin IBM SPSS 24 tilasto-ohjelmaa. 

Faktorianalyysin oletuksena on, että muuttujien välillä on aitoja kor-

relaatioita (Metsämuuronen, 2008). Muuttujien keskinäisiä korrelaatioita tarkas-

teltiin Pearsonin korrelaatiokertoimien avulla. Faktorianalyysi 30 muuttujalle to-

teutettiin Principal axis factoring (PAF) -ekstraktointimenetelmää ja vinokul-

maista rotaatiota (promax) käyttäen. Vinokulmaista rotaatiota käytettiin, koska 

tunneälyn osa-alueiden oletettiin korreloivan keskenään. Faktorianalyysistä jä-

tettiin pois alapiirteiden ”motivaatio” ja ”mukautuvuus” alle lukeutuvat muut-
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tujat (4), sillä niitä tarkasteltiin TEIQue-mallin teorian mukaisesti faktoreista eril-

lisinä. Lopullinen faktorianalyysi toteutettiin pakottamalla muuttujat neljään 

faktoriin, jotta faktoreista saatiin riittävän kokoisia summamuuttujia. 

Ikä ja tunneäly. Iän yhteyttä tunneälyyn tarkasteltiin yksisuuntai-

sella varianssianalyysillä, jonka avulla voidaan selvittää, kuinka useamman kuin 

kahden ryhmän väliset keskiarvot eroavat toisistaan (Metsämuuronen, 2008). Se-

littävänä muuttujana käytettiin tutkittavan ikää ja selitettävinä muuttujina fakto-

rianalyysissä muodostettuja tunneälyä kuvaavia summamuuttujia sekä motivaa-

tion ja mukautumiskyvyn summamuuttujaa. Analyysiä varten tutkittavien ikä-

muuttujat luokiteltiin kolmeen ryhmään: 18-19 vuotiaat, 20-22 vuotiaat ja 23 vuo-

tiaat ja vanhemmat. Parivertailut toteutettiin elämänmyönteisyyden osalta 

Dunntett’s T3-menetelmällä ja muiden muuttujien osalta Bonferroni-menetel-

mällä. 

Sukupuoli ja tunneäly. Sukupuolen ja tunneälyn yhteyttä tarkastel-

tiin t-testillä (independent samples), joka on käytetyin menetelmä kahden ryh-

män keskiarvojen vertailuun (Metsämuuronen, 2008). T-testin selittävänä muut-

tujana käytettiin sukupuolta ja selitettävinä muuttujina faktorianalyysin myötä 

muodostettuja tunneälyn summamuuttujia sekä motivaation ja mukautumisky-

vyn summamuuttujia. 

Kognitiivinen älykkyys ja tunneäly. Kognitiivisen älykkyyden yh-

teyttä tunneälyyn tarkasteltiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla, jossa se-

littävänä muuttujana käytettiin älykkyyden keskiarvomuuttujaa ja selitettävinä 

muuttujina tunneälyn summamuuttujia sekä motivaation ja mukautumiskyvyn 

summamuuttujaa. Analyysiä varten älykkyyden keskiarvomuuttuja luokiteltiin 

kolmeen ryhmään tutkittavan pistemäärän perusteella: 1-5 pistettä, 6-8 pistettä ja 

9-11 pistettä. Parivertailut toteutettiin mukautumiskyvyn osalta Dunntett’s T3-

menetelmällä ja muiden muuttujien osalta Bonferroni-menetelmällä. 

Tunneälyprofiilit. Tutkittavien tunneälyprofiileja tarkasteltiin ai-

neistoa kuvailevan klusterianalyysin avulla, jolla pyritään ryhmittelemään tut-

kittavia joukkoihin, joissa havainnot olisivat mahdollisimman samankaltaisia 

(Metsämuuronen, 2008). Klusterianalyysi on luonteeltaan aineistoa tutkiva me-
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netelmä, jota käytetään silloin, kun ollaan kiinnostuneita ryhmittelemään ha-

vaintoja ilman, että tiedetään mahdollista luokitteluperustetta. Tässä tutkimuk-

sessa klusterianalyysillä pyrittiin selvittämään tutkittavien jakautumista tun-

neälyn ulottuvuuksien suhteen. Tunneälyn ulottuvuuksia kuvaavina muuttujina 

käytettiin tunneälyn summamuuttujia sekä motivaation ja mukautumiskyvyn 

summamuuttujia. Aineisto analysoitiin hierarkkista klusterianalyysiä käyttäen. 

 

5.5 Mittarin reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella arvioimalla tutkimuksen relia-

biliteettia ja validiteettia (Metsämuuronen, 2008). Reliabiliteetin sisältö viittaa 

tutkimuksen toistettavuuteen, kun taas validiteetti kertoo siitä, mitattiinko mit-

tarilla sitä, mitä tutkimuksessa oli tarkoitus mitata. Tutkimuksen mittarina käy-

tettiin kansainvälistä TEIQue Short Form -mittaria. TEIQue -mittarin käytettä-

vyyttä tunneälyn mittaamiseen on testattu useissa eri maissa, jonka vuoksi mit-

tarin reliabiliteetin ja validiteetin voitaisiin olettaa olevan kunnossa (Petrides, 

2009a; Metsämuuronen, 2008). Voidaan siis olettaa, että tutkimuksessa käytetyt 

menetelmät vastaavat tutkittavaa asiaa. 

Petrides (2009a) on kuitenkin huomauttanut, ettei TEIQue -mittariston 

lyhyin mittari (Short Form) soveltuisi itsessään varsinaisen tunneälyn mittaami-

seen. Se soveltuu käytettäväksi ennemmin silloin, kun halutaan käyttää tun-

neälyä yhtenä tutkimuksen osa-alueena. Kansainväliseen, testattuun mittariin 

pohjaaminen lisää tutkimuksen luotettavuutta, mutta mittarin käännöstyön tulee 

olla huolellista ja harkittua (Vastamäki, 2015). Epätarkat käännökset voivat luoda 

vastaajalle vääriä mielikuvia mittarilla mitattavista asioista, jonka lisäksi vieras-

kieliset mittarit voivat sisältää myös kulttuurisesti latautuneita käsitteitä, joilla 

voi olla kulttuurisidonnaisia kaksoismerkityksiä. TEIQue -mittariston eri versi-

oita on käännetty usealle eri kielelle ja ne ovat vapaasti saatavilla tutkijoiden 

käyttöön mittarin verkkosivuilta (www.psychometriclab.com). Verkkosivuilla 

kuitenkin osoitetaan, että osa käännöksistä on tehty kaupalliseen tarkoitukseen. 

Tässä tutkimuksessa käytetty kyselylomake on käännetty virallista kääntäjää 
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käyttäen ensin englannista suomeksi, jonka jälkeen lomake käännettiin takaisin 

alkuperäiselle kielelle lomakkeen luotettavuuden varmistamiseksi. 

Kognitiivisen älykkyyden mittaamiseen käytetyn matriisipäättelytestin 

ymmärtäminen ei vaadi tutkittavalta ennakkotietoja, joten sen voidaan ajatella 

olevan kaikille tutkittaville yhtä haastava. Mittari sijaitsi laajan kyselylomakepat-

teriston lopussa, mikä saattoi aiheuttaa sen, että vastaaja väsyi eikä jaksanut 

tehdä lomaketta huolellisesti loppuun. Lisäksi älykkyyden mittarista puuttui 

vastausvaihtoehto ”en osaa sanoa”, mikä saattoi aiheuttaa sen, että osa vastaa-

jista saattoi vastata arvaamalla. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden vastauk-

sia älykkyystestin osalta ei voitu ottaa mukaan aineiston analyysiin, sillä vastaus-

tiedot olivat puutteellisia. Vastauksista poistettiin niiden tutkittavien vastaukset, 

jotka olivat jättäneet vastaamatta tai joiden vastaaminen oli jäänyt kesken, sillä ei 

voitu tietää, johtuiko vastausten puuttuminen tietämättömyydestä vai ajan lop-

pumisesta. 
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6 TULOKSET

6.1 Tunneälyä kuvaavat faktorit 

Eksploratiivisen faktorianalyysin perusteella tunneälyä mittaavat väittämät 

muodostivat neljä faktoria. Faktoreiden lataukset on esitetty taulukossa 3. 

TAULUKKO 3 Tunneälyä kuvaavien muuttujien faktorilataukset. Yli .3 lataukset 

on esitetty lihavoituna. 

 

 Väittämä 1 2 3 4 

Olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen elämääni .882 .040 -.079 -.077 

En yleensä nauti elämästä* .866 .058 -.072 -.105 

Uskon yleensä, että asiat järjestyvät hyvin elämässäni .795 -.036 -.004 -.125 

Olosuhteeni huomioon ottaen olen tyytyväinen itseeni .716 .048 -.038 .055 

Kaiken kaikkiaan näkökulmani useimpiin asioihin on synkkä* .661 .131 .053 -.097 

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen ulkonäkööni .406 .004 -.022 .253 

Yleensä ottaen pystyn käsittelemään stressiä .351 -.170 .214 .186 

Toiset ihailevat rentouttani .271 -.229 .154 .137 

Minun on vaikea luoda läheinen suhde jopa läheisiini* .058 .763 -.066 .129 

Minusta on usein vaikea osoittaa kiintymystä läheisilleni* -.001 .760 .006 -.007 

Läheiseni valittavat usein, että en kohtele heitä oikein* .027 .438 .149 .008 

Olen yleensä tietoinen tunteistani niitä kokiessani .155 .233 .221 .163 

Minun ei ole vaikea pukea tunteitani sanoiksi* .146 .208 -.104 .204 

Pystyn normaalisti asettumaan toisten asemaan ja eläytymään  
heidän tunteisiinsa 

-.080 .250 .557 -.224 

Minusta on usein vaikea nähdä asiat toisten näkökulmasta* -.073 .149 .510 -.278 

Pystyn yleensä vaikuttamaan siihen, miltä toisista henkilöistä  
tuntuu 

-.133 -.187 .428 .031 

Halutessani pystyn yleensä löytämään keinoja säädellä tunteitani .250 -.098 .425 .012 

Näyttää siltä, että en pysty lainkaan vaikuttamaan toisten tunteisiin* -.166 .102 .413 .169 

Kuvailisin itseäni hyväksi neuvottelijaksi .137 .028 .321 .144 
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Minun on yleensä vaikea säädellä tunteitani* .174 -.138 .318 .109 

Pystyn menestyksellisesti tulemaan toimeen ihmisten kanssa .088 .085 .292 .085 

Minun on yleensä vaikea tietää tarkalleen, mikä kokemani 
tunne on 

.106 .199 .239 .185 

Olen taipuvainen antamaan periksi, vaikka tiedän olevani oikeassa -.126 .127 -.213 .620 

Minun on usein vaikea puolustaa oikeuksiani* .028 .006 .088 .576 

Minulla on taipumusta muuttaa usein mieltäni -.108 .005 .076 .407 

Minulla on taipumusta mennä mukaan asioihin, joista myöhemmin 
toivon pääseväni eroon* 

.047 .044 .068 .360 

* käännetty muuttuja 

 

Väittämät “toiset ihailevat rentouttani”, “olen yleensä tietoinen tunteistani niitä 

kokiessani”, “minun ei ole vaikea pukea tunteitani sanoiksi”, “pystyn menestyk-

sellisesti tulemaan toimeen ihmisten kanssa” ja “minun on yleensä vaikea tietää, 

mikä kokemani tunne on” eivät latautuneet yhdellekään faktorille, kun rajana 

pidettiin vakiintunutta .30 suuruista latausta. Faktorianalyysin tuloksena syntyi 

neljä faktoria, joiden selitysosuudet olivat 26,5 % (faktori 1), 6,3 % (faktori 2), 5,3 

% (faktori 3) ja 4,1 % (faktori 4). Tämä faktoriratkaisu selitti yhteensä 42,2 % 

muuttujien yhteisvaihtelusta. Faktoreiden sisäistä luotettavuutta arvioitiin käyt-

tämällä Cronbachin alfa -kerrointa, jolla varmistettiin summamuuttujiin valikoi-

tuneiden muuttujien sisäinen johdonmukaisuus (taulukko 4). 
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TAULUKKO 4. Tunneälyä kuvaavat faktorit. 
Faktori Alpha 

Faktori 1: Elämänmyönteisyys 
Olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen elämääni 
En yleensä nauti elämästä* 
Uskon yleensä, että asiat järjestyvät hyvin elämässäni 
Olosuhteeni huomioon ottaen olen tyytyväinen itseeni 
Kaiken kaikkiaan näkökulmani useimpiin asioihin on synkkä* 
Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen ulkonäkööni 
Yleensä ottaen pystyn käsittelemään stressiä 
 
Faktori 2: Läheisyys ihmissuhteissa 
Minun on vaikea luoda läheinen suhde jopa läheisiini* 
Minusta on usein vaikeaa osoittaa kiintymystä läheisilleni* 
Läheiseni valittavat usein, että en kohtele heitä oikein* 
 
Faktori 3: Sosioemotionaaliset taidot 
Pystyn normaalisti asettumaan toisten asemaan ja eläytymään heidän tunteisiinsa 
Minusta on usein vaikea nähdä asiat toisen näkökulmasta* 
Pystyn yleensä vaikuttamaan siihen, miltä toisista henkilöistä tuntuu 
Halutessani pystyn yleensä löytämään keinoja säädellä tunteitani 
Näyttää siltä, että en pysty lainkaan vaikuttamaan toisten tunteisiin* 
Kuvailisin itseäni hyväksi neuvottelijaksi 
Minun on yleensä vaikea säädellä tunteitani* 
 
Faktori 4: Jämäkkyys 
Olen taipuvainen antamaan periksi, vaikka tiedän olevani oikeassa* 
Minun on usein vaikea puolustaa oikeuksiani* 
Minulla on taipumusta muuttaa usein mieltäni* 
Minulla on taipumusta mennä mukaan asioihin, joista myöhemmin toivon pääseväni 
eroon*  

0,83 
  
  
  
 
 
 

0,70 
  
  
 
 
 0,58 
  
 
  
 

 
 
0,55 

* käänetty muuttuja 
 
 

Faktoriin 1 latautuneet muuttujat kuvasivat tutkittavan myönteistä suhtautu-

mista elämään, ja se nimettiin “elämänmyönteisyydeksi”. Faktoriin 2 latautuneet 

muuttujat kuvasivat tutkittavan toimintaa läheisissä ihmissuhteissa, ja faktori ni-

mettiin “läheisyydeksi ihmissuhteissa”. Faktoriin 3 latautuneet muuttujat kuvaat 

tutkittavan toimintaa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, ja se nimet-

tiin “sosioemotionaalisiksi taidoiksi”. Faktoriin 4 latautuneet muuttujat taas ku-

vaavat tutkittavan jämäkkyyttä, joten faktori nimettiin ”jämäkkyydeksi”. 
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Neljän faktorin muuttujista muodostettujen keskiarvoistettujen summa-

muuttujien Cronbachin alpha-kertoimet osoittivat, että kahden ensimmäisen fak-

torin (elämänmyönteisyys ja läheisyys ihmissuhteissa) sisäinen johdonmukai-

suus oli riittävän korkea (>= .70). Sen sijaan kolmannen ja neljännen (sosioemo-

tionaaliset taidot ja jämäkkyys) faktorin alphakertoimet jäivät alle tavoitetason. 

Molemmat alphakertoimet olivat kuitenkin lähellä .60, jota pidetään marginaali-

sesti hyväksyttävänä arvona. Siksi nämä kaksi summamuuttujaa pidettiin mu-

kana tilastollisissa jatkotarkasteluissa, vaikka tuloksiin on näiden muuttujien 

osalta syytä suhtautua varauksella.  

TEIQue -mittarin mukaisesti neljää muuttujaa tarkasteltiin faktorianalyysin 

ulkopuolella, ja niistä muodostettiin summamuuttujat “motivaatio” ja “mukau-

tumiskyky”. Summamuuttujien Cronbachin alfa -kertoimet on esitetty taulu-

kossa 5. Vaikka summamuuttujan “motivaatio” Cronbachin alfa -kerroin on hy-

vin alhainen (.46) ja mukautumiskyvyllä melko alhainen (.60), haluttiin molem-

mat summamuuttujat kuitenkin säilytttää mukana jatkoanalyyseissä TEIQue -

mallin mukaisesti. 

 

TAULUKKO 5. Sisäiset luotettavuudet. 
 
Summanmuuttujat Alpha 

Motivaatio 
Kaiken kaikkiaan olen hyvin motivoitunut ihminen 
Minun on tavallisesti vaikea säilyttää motivaationi* 

0,46 

 
Mukautumiskyky 
Pystyn yleensä sopeutumaan uusiin ympäristöihin 
Minusta on usein vaikea sopeuttaa elämääni olosuhteiden mukaisesti 

 
0,63 

 

Tunneälyä kuvaavista faktoreista muodostettiin keskiarvoistetut summamuut-

tujat kuvaamaan tunneälyä. Näiden muuttujien sekä motivaation ja mukautu-

miskyvyn väliset korrelaatiot on kuvattu taulukossa 6. Kaikki muuttujien väliset 

korrelaatiot olivat positiivisia ja tilastollisesti merkitseviä. Korkeimmat korre-

laatiot havaittiin mukautumiskyvyn ja elämänmyönteisyyden välillä, kun taas 



37 
 
 
jämäkkyyden korrelaatiot läheisyyteen ihmissuhteissa ja sosioemotionaalisiin 

taitoihin olivat matalimmat. 

 

TAULUKKO 6. Tunneälyä kuvaavien faktoreiden väliset Pearsonin korrelaatiot. 

  1 2 3 4 5 6 

1 Elämänmyönteisyys 1       
  

2 Läheisyys ihmissuhteissa ,356** 1     
  

3 Sosioemotionaaliset tai-
dot 

,301** ,230** 1   
  

4 Jämäkkyys ,366** ,167** ,169** 1 
  

5 Motivaatio ,490** ,249** ,225** ,338** 1 
 

6 Mukautumiskyky ,614** ,359** ,335** ,374** ,378** 1 

 Huom. **p < 0,01. 

6.2 Tunneälyn ja iän yhteys 

Yksisuuntainen varianssianalyysi osoitti, että opiskelijoiden kolme ikäryhmää 

erosivat toisistaan tunneälyn faktoreista elämänmyönteisyydessä (faktori 1; 

F=4,488, p < .05) jämäkkyydessä (faktori 4; F=5,582, p < .005) sekä mukautumis-

kyvyssä (F=3,567, p < .05).  

Kuten taulukosta 7 havaitaan, 1 ikäryhmä ilmaisi alhaisempaa elä-

mänmyönteisyyttä verrattuna ikäryhmään 2. Tämän lisäksi 1 ikäryhmä osoitti 

alhaisempaa jämäkkyyttä ikäryhmiin 2 ja 3 verrattuna. Ikäryhmä 1 osoitti myös 

alhaisempaa mukautumiskykyä kuin ikäryhmät 2 ja 3. Nuorimmat hiljattain 

ylioppilaaksi valmistuneet opiskelijat ilmaisivat siis alhaisempaa elämänmyön-

teisyyttä kuin keskimmäinen 20-22 vuotiaiden ikäryhmä, sekä alhaisempaa jä-

mäkkyyttä ja mukautumiskykyä vanhempiin eli yli 23-vuotiaiden ikäryhmään 

verrattuna.  
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TAULUKKO 7. Elämänmyönteisyyden, jämäkkyyden ja mukautumiskyvyn kes-
kiarvot ja keskihajonnat ikäryhmittäin (n=292). Faktori 1 dunnet’s T3, muut bon-
ferroni. 
 

Tunneälyn ulottuvuus 
Ikä-
ryhmä 

  Parivertailuta, p-arvo 

ka kh 
Ryhmä 
1 

Ryhmä 
2 

Ryhmä 
3 

Elämänmyönteyisyys  Ryhmä 1 
(18-19) 

5,71 0,79 - 
  

 
Ryhmä 2 
(20-22) 

6,01 0,58 ,032* - 
 

 
Ryhmä 3 
(23-) 

5,91 0,70 ,363 ,688 - 

Läheisyys ihmissuh-
teessa 

Ryhmä 1 
(18-19) 

6,11 0,84 - 
  

 
Ryhmä 2 
(20-22) 

6,21 0,84 1,00 - 
 

 
Ryhmä 3 
(23-) 

6,12 0,96 1,00 1,00 - 

Sosioemotionaaliset 
taidot 

Ryhmä 1 
(18-19) 

5,63 0,43 - 
  

 
Ryhmä 2 
(20-22) 

5,68 0,47 1,00 - 
 

 
Ryhmä 3 
(23-) 

5,75 0,57 0,546 1,00 - 

Jämäkkyys Ryhmä 1 
(18-19) 

4,60 0,98 - 
  

Ryhmä 2 
(20-22) 

4,98 0,74 ,015 - 
 

 
Ryhmä 3 
(23-) 

5,11 0,85 ,005 ,970 - 

Motivaatio Ryhmä 1 
(18-19) 

5,16 1,04 - 
  

 
Ryhmä 2 
(20-22) 

5,47 0,87 ,128 - 
 

 
Ryhmä 3 
(23-) 

5,48 1,10 ,228 1,00 - 
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Mukautumiskyky  Ryhmä 1 
(18-19) 

5,64 0,98 - 
  

 
Ryhmä 2 
(20-22) 

5,94 0,74 ,049* - 
 

 
Ryhmä 3 
(23-) 

6,00 0,85 ,049* 1,00 - 

Huom. ka = keskiarvo, kh = keskihajonta. * p < ,05 

 

6.3 Tunneälyn yhteys sukupuoleen 

Taulukossa 8 on esitetty tunneälymuuttujien keskiarvot ja keskihajonnat naisilla 

ja miehillä. Sukupuolten välisiä eroja tunneälymuuttujilla testattiin riippumatto-

mien otosten t-testillä. Taulukosta 9 voidaan havaita, että naisten ja miesten 

välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero vain jämäkkyydessä. Miehet ilmaisivat 

korkeampaa jämäkkyyttä kuin naiset. Elämänmyönteisyydessä naisten ja mies-

ten välillä oli ainoastaan tilastollisesti suuntaa antavaa ero. Muissa muuttujissa 

ei havaittu sukupuolen välillä tilastollisesti merkitsevää eroa. 
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TAULUKKO 8. Sukupuolten väliset erot (Naiset n= 222-226, miehet n= 65-66.) 

Muuttuja 
 

Ka Kh t 

Faktori 1: Elämänmyönteisyys Naiset 5,90 0,69 1,72† 
 

Miehet  6,05 0,54 
 

Faktori 2: Läheisyys ihmissuhteissa Naiset  6,22 0,83 -1,62 
 

Miehet  6,01 0,97 
 

Faktori 3: Sosioemotionaaliset taidot Naiset  5,68 0,48 0,30 
 

Miehet  5,70 0,52 
 

Faktori 4: Jämäkkyys Naiset  4,89 0,92 2,19* 
 

Miehet  5,12 0,71 
 

Motivaatio Naiset 5,44 0,95 -1,04 
 

Miehet 5,30 0,99 
 

Mukautumiskyky Naiset 5,87 0,84 0,90 
 

Miehet  5,97 0,77 
 

*p < ,05; †p < ,10 

 

6.4 Tunneälyn yhteys kognitiiviseen älykkyyteen 

Yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla havaittiin, että kognitiivisen älykkyy-

den ryhmät erosivat toisistaan mukautumiskyvyn suhteen (F=3,988, p < .05). Ku-

ten taulukosta 9 havaitaan, keskimääräisen älykkyyden ryhmä (ryhmä 2) ilmaisi 

korkeampaa mukautumiskykyä verrattuna korkean älykkyyden ryhmään 

(ryhmä 3). Keskimääräiset pisteet älykkyystestissä saaneet ilmaisivat siis korke-

ampaa mukautumiskykyä kuin korkeimman pistemäärän saaneet, joiden kes-

kiarvo mukautumiskyvyssä oli älykkyysryhmien alhaisin. 
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TAULUKKO 9. Mukautumiskyvyn keskiarvot ja keskihajonnat luokitellun älyk-
kyyden mukaan. (n=273) 

Tunneäly 
Älyk-
kyys 

  Parivertailuta, p-arvo 

ka kh Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 

Elämän-
myöntei-
syys 

Ryhmä 1 5,91 0,71 - 
  

 
Ryhmä 2 6,01 0,59 1,00 - 

 

 
Ryhmä 3 5,84 0,73 1,00 0,181  - 

Läheisyys 
ihmissuh-
teissa 

Ryhmä 1 6,26 0,73 - 
  

 
Ryhmä 2 6,17 0,87 1,00 - 

 

 
Ryhmä 3 6,10 0,96 1,00 1,00 - 

Sosioemo-
tionaaliset 
taidot 

Ryhmä 1 5,69 0,40 - 
  

 
Ryhmä 2 5,70 0,52 1,00 - 

 

 
Ryhmä 3 5,66 0,46 1,00 1,00 - 

Jämäkkyys Ryhmä 1 4,93 0,98 - 
  

 
Ryhmä 2 5,02 0,81 1,00 - 

 

 
Ryhmä 3 4,84 0,87 1,00 0,395 - 

Motivaatio Ryhmä 1 5,51 0,90 - 
  

 
Ryhmä 2 5,50 0,92 1,00 - 

 

 
Ryhmä 3 5,27 0,92 0,514 0,192 - 

Mukautu-
miskyky 

Ryhmä 1 5,93 0,79 - 
  

 
Ryhmä 2 6,02 0,73 0,879 - 

 

 
Ryhmä 3 5,72 0,88 0,454 0,023* - 

Huom. ka = keskiarvo, kh = keskihajonta. Mukautumiskyky: Dunnett T3, muut Bonfer-
roni *p < ,05  
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6.5 Tunneälyprofiilit 

Taulukossa 10 tarkastellaan opiskelijoiden jakautumista ryhmiksi eli klustereiksi. 

Klusterit muodostettiin hierarkkisella klusterianalyysillä eli ryhmittelyanalyy-

sillä käyttämällä ryhmittelyn perustana neljää tunneälyn ulottuvuutta. Klusterei-

den määrän arviointi tehtiin tutkimalla dendrogrammia.  

Taulukosta 10 huomataan, että ryhmään 1 sijoittui suurin osa tutkittavista 

ja heidän vastauksensa tunneälyä kuvaavissa summamuuttujissa sijoittuivat kes-

kiarvon yläpuolelle, joten ryhmä nimettiin keskiarvoa korkeamman tunneälyn 

ryhmäksi. Ryhmä 2 muodostui keskiarvon alapuolelle sijoittuneista tutkittavista, 

joten ryhmä nimettiin keskiarvoa matalamman tunneälyn ryhmäksi. Ryhmä 3 

taas muodostui lähelle keskiarvoja sijoittuneista tutkittavista, jotka kuitenkin il-

maisivat keskiarvoa alhaisempaa jämäkkyyttä, motivaatiota sekä mukautumis-

kykyä. Ryhmä 3 nimettiin keskimääräisen tunneälyn ryhmäksi. 

 

TAULUKKO 10. Klusterikeskukset vastaajaryhmille tunneälyn suhteen. 
 

Klusteri 

Elämän 
myön-
teisyys 

Läheisyys 
ihmissuh-
teessa 

Sosioemo-
tionaaliset 
taidot 

Jä-
mäk-
kyys 

Moti-
vaatio 

Mu-
kau-
tu-
mis-
kyky 

Keskiarvoa korke-
amman tunneälyn 
ryhmä (n=199) 

6,153 6,436 5,762 5,143 5,867 6,196 

Keskiarvoa matalam-
man tunneälyn 
ryhmä (n=47) 

5,122 5,036 5,380 4,410 4,681 4,681 

Keskimääräisen tun-
neälyn ryhmä (n=41) 

5,805 6,146 5,659 4,585 4,037 5,878 

Ka (n=287) 5,934 6,165 5,685 4,943 5,411 5,902 
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Vaikka aineistosta saatiinkin eroteltua kolme tunneälyprofiililtaan erilaista ryh-

mää, on huomioitava, että tutkimukseen osallistuneet opettajaopiskelijat arvioi-

vat tunneälynsä suhteellisen korkeaksi. Keskimääräistä korkeamman tunneälyn 

ryhmässä tunneälyä kuvaavien muuttujien keskiarvot vaihtelivat välillä 5,14-

6,43. Tunneälyn ulottuvuuksista tutkittavat arvioivat korkeimmalle läheisyyden 

ihmissuhteissa ja matalimmaksi jämäkkyyden. Tässä ryhmässä tutkittavat ovat 

arvioineet väittämiä pääsääntöisesti arvoilla 5-7 = jossain määrin samaa mieltä - 

täysin samaa mieltä. Tuloksista voidaan tulkita, että tutkittavat olivat kokeneet 

väittämien sopivan itseensä hyvin. 

Keskiarvoa matalamman tunneälyn ryhmässä muuttujien erot kes-

kiarvossa vaihtelivat välillä 4,41-5,38 (4 = ei samaa eikä eri mieltä). Tunneälyn 

ulottuvuuksien osalta ryhmän korkein keskiarvo oli sosioemotionaalisissa tai-

doissa ja matalin keskiarvo jämäkkyydessä. Kuten viivadiagrammista voidaan 

huomata, ryhmä arvioi itsensä korkeimmalle sosioemotionaalisessa taidossa, 

kun taas muut ryhmät arvioivat itsensä korkeimmalle läheisyys ihmissuhteessa. 

On kuitenkin huomioitava, että tässäkin ryhmässä tutkittavat arvioivat väittä-

mien sopivan itseensä jossain määrin hyvin, mutta he olivat huomattavasti 

enemmän joko epävarmoja tai osittain eri mieltä väittämien kanssa. 

Keskimääräisen tunneälyn ryhmässä keskiarvoerot vaihtelivat vä-

lillä 4,04-6,16. Tässä ryhmässä tutkittavat arvioivat korkeimmaksi tunneälyn 

ulottuvuudekseen läheisyyden ihmissuhteissa ja matalimmaksi motivaation. 

Keskiarvoeroista voidaan päätellä, että tässä ryhmässä tutkittavien vastaukset 

erosivat toisistaan eniten, mutta ryhmän vastausten keskiarvot olivat suurim-

milta osin lähellä kokonaiskeskiarvoja. Tämän ryhmän tutkittavat olivat pää-

sääntöisesti samaa mieltä väittämien kanssa 
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KUVIO 9. Tunneälyprofiilit.  
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7 POHDINTA

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia tunneälyn ulottu-

vuuksia TEIQue Short Form -mittaria käyttämällä muodostuu luokanopettajaksi 

ja erityisopettajaksi opiskelevien tutkimusaineistolla sekä tutkia missä määrin 

opettajaopiskelijoiden ikä, sukupuoli ja kognitiivinen älykkyys ovat yhteydessä 

tunneälyyn. Lisäksi haluttiin tutkia sitä, minkälaisia tunneälyn ulottuvuuksien 

suhteen toisistaan eroavia profiileja tutkimusjoukosta olisi mahdollista muodos-

taa vastausten eroavaisuuksien perusteella.  

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tunneälyä kuvaava faktorirakenne 

poikkesi melko selvästi aikaisemmissa tutkimuksissa esitetyistä TEIQuen fakto-

rirakenteista (Petrides, 2009a). Tässä tutkimuksessa tunneälyä mittaavat muuttu-

jat muodostivat neljä ulottuvuutta: elämänmyönteisyys, läheisyys ihmissuh-

teessa, sosioemotionaaliset taidot, jämäkkyys, motivaatio ja mukautumiskyky. 

Tutkimustulosten mukaan nuorimmat ilmaisivat alhaisempaa elämänmyöntei-

syyttä kuin keskimmäinen ikäryhmä, sekä alhaisempaa jämäkkyyttä ja mukau-

tumiskykyä vanhimpaan ikäryhmään verrattuna. Tulokset osoittivat myös, että 

miehet olivat naisopiskelijoita jämäkämpiä ja suuntaa-antavasti elämänmyöntei-

sempiä. Opiskelijoiden korkeampi kognitiivinen älykkyys oli yhteydessä vähäi-

sempään mukautumiskykyyn. Tulokset osoittivat myös, että opiskelijat jakautui-

vat tunneälyn ulottuvuuksien osalta kolmeen toisistaan eroavaan ryhmään (kes-

kiarvoa korkeamman tunneälyn ryhmä, keskiarvoa matalamman tunneälyn 

ryhmä sekä keskimääräisen tunneälyn ryhmä). 

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tunneälymittarin faktorirakenne. Aikaisemmissa tutkimuksissa usein havaittu 

ja TEIQue -mittarin mallin mukainen piirrepohjaisen tunneälyn faktorirakenne 

koostuu neljästä faktorista (hyvinvointi, itsekontrolli, emotionaalisuus, sosiaali-
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suus) ja kahdesta erillisestä osapiirteestä (motivaatio ja mukautumiskyky) (Petri-

des, 2009a). TEIQue -mallin mukaisen faktorirakenteen muodostuminen tämän 

tutkimuksen valikoituneessa opettajaopiskelijoiden aineistossa ei ollut täysin 

olettavaa, sillä tässä tutkimuksessa käytetty, alkuperäistä mittaria huomattavasti 

lyhyempi, Short Form -mittari on osoittautunut sisäisesti vähemmän johdonmu-

kaiseksi kuin alkuperäinen pitkä mittari. Tutkimuksessamme tutkimme Short 

Formin faktorirakennetta usealla tavalla, josta raportoimme vain osan. Esimer-

kiksi analyysi, jossa faktorirakennetta tutkittiin käyttämällä 15 summamuuttujaa 

ei tuottanut toimivaa faktoriratkaisua, sillä sen perusteella tehtyjen summamuut-

tujien sisäinen johdonmukaisuus ei ollut riittävä. Tämän vuoksi faktorianalyysiin 

päätettiin sisällyttää yksittäiset tunneälyä kuvaavat muuttujat. Koska tutkimus-

kysymyksenä oli tutkia mittarin tuottamaa faktorirakennetta Suomessa, oli fak-

torianalyysi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa aineistolähtöisesti neljään fakto-

riin pakottamalla. Jos faktorianalyysiä ei olisi toteutettu pakottamalla muuttujia 

neljään faktoriin, olisi faktoreita muodostunut useampi eikä tulos olisi ollut mie-

lekäs faktoreihin latautuneiden muuttujien vähäisyyden vuoksi. 

Tämän tutkimuksen aineistossa tunneälyä kuvaaviksi faktoreiksi 

muodostuivat elämänmyönteisyys, läheisyys ihmissuhteissa, sosioemotionaaliset taidot 

sekä jämäkkyys. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tunneälyä kuvaava faktori-

rakenne poikkesi aikaisemmissa tutkimuksissa esitetyistä TEIQuen faktoriraken-

teista (Petrides, 2009a). Faktorit nimettiin niiden sisältämien väittämien mukaan. 

Lähimmäksi alkuperäistä TEIQuen faktorirakennetta päästiin elämänmyönteisy-

den faktorilla, jolle latautuivat kaikki muuttujat alkuperäisen TEIQue faktorira-

kenteen hyvinvointi-faktorilta. Tämän lisäksi faktorille latautui vain yksi muut-

tuja alkuperäisestä itsekontrolli-faktorista. Läheisyys ihmissuhteissa -faktori taas 

muistutti alkuperäisen faktorirakenteen emotionaalisuus-faktoria, sillä se ei si-

sältänyt muuttujia muista alkuperäisistä faktoreista. Faktori muodostui kuiten-

kin sisällöltään kapeammaksi sekä ihmissuhteisiin painottuvaksi, sillä sille latau-

tui vain kolme väittämää mittarin alkuperäiseltä emotionaalisuuden faktorilta. 

Sosioemotionaalisten taitojen sekä jämäkkyyden faktoreille sen sijaan latautuivat 

täysin TEIQuen faktorirakenteesta poikkeavat muuttujat. Sosioemotionaaliset 
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taidot -faktorille latautuneet muuttujat olivat alkuperäisen faktorirakenteen itse-

kontrollin, emotionaalisuuden sekä sosiaalisuuden faktoreilta. Jämäkkyys-fakto-

rille latautuneet muuttujat olivat taas peräisin alkuperäisen faktorirakenteen so-

siaalisuuden ja itsekontrollin faktoreilta.  

Faktorirakenteen erilaiseen rakenteeseen saattoi mahdollisesti vai-

kuttaa se, etteivät kyselylomakkeen kysymysten merkitykset  säilyneet täysin sa-

mana huolellisesta käännöstyöstä huolimatta. Vastaajat täyttivät kyselylomak-

keen osana laajempaa tutkimusta, jolloin opettajan työhön liittyvät kysymykset 

saattoivat ohjata vastaajaa vastaamaan kysymyksiin ammatissa toimimisen nä-

kökulmasta, kun taas muissa tutkimuksissa on saatettu vastata henkilökohtaisen 

elämän näkökulmasta. Lisäksi aineiston erityisyyttä lisäsi tiukkojen soveltuvuus-

kokeiden kautta opiskelemaan valikoitunut vastaajajoukko, joiden keskuudessa 

suurimmalla osalla tutkittavista oli korkea tunneäly. Tämä on myös osaltaan voi-

nut vaikuttaa faktorirakenteen muodostumiseen tässä aineistossa. Mittarin 

käyttö tässä tutkimuksessa on kuitenkin ollut perusteltua, sillä aineisto on ke-

rätty osana isompaa OVET-tutkimushanketta ja soveltuu hankkeen käyttötarkoi-

tukseen ja tavoitteisiin. Jos kuitenkin haluttaisiin tutkia yksin opettajaopiskelijoi-

den tunneälyä ja analysoida sitä laajemmin, olisi tutkimus syytä toteuttaa alku-

peräistä, pitkää mittaria käyttäen. Vaikka tutkimusaineisto ei tuottanut TEIQue 

mallin mukaisia tunneälyn faktoreita, ei ole silti oletettavaa, ettei mittari olisi mi-

tannut tunneälyä kattavasti.  

Tunneäly ja ikä. Vaikka piirrepohjaisen tunneälyn ajatellaankin ole-

van aikuisuudessa suhteellisen pysyvää, voidaan yksilön ajatella arvioivan itse-

ään eri tavalla vanhempana kuin nuorempana. Elämänkokemuksen myötä ihmi-

sen voidaan ajatella esimerkiksi havaitsevan itsessään uusia piirteitä ja oppivan 

säätelemään tunteitaan paremmin. Iän vaikutusta tunneälyn kehittymiseen pit-

källä aikavälillä on ollut haastavaa osoittaa tutkimuksiin perustaen, mutta piir-

repohjaisen tunneälyn teoriaan pohjaten voidaan todeta, että tunneälyn pitäisi 

näyttää jonkinlaista kasvua iän myötä, kun ihmisistä tulee vähemmän emotio-

naalisia ja parempia sosiaalisessa kanssakäymisessä (Costa ym., 2000; Petrides, 

2009a). Voidaan siis ajatella, ettei ihminen itsessään muutu iän myötä kovinkaan 

paljoa, mutta ajatus itsestä sekä piirteiden havaitseminen ja tulkitseminen itsessä 
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voivat muuttua ja kehittyä. Kun tunneälyä arvioidaan itsessä havaittujen piirtei-

den pohjalta, onkin oletettavaa, että esimerkiksi pitkittäistutkimusta tehdessä yk-

silön tunneäly voi kehittyä tai muuttua. 

Tämän tutkimusten tulosten mukaan vastaajan iällä oli yhteys vas-

taajan kokemaan elämänmyönteisyyteen, jämäkkyyteen sekä mukautumisky-

kyyn. Nuorimmat vastaajat ilmaisivat alhaisempaa elämänmyönteisyyttä kuin 

keskimmäinen ikäryhmä, jonka lisäksi he ilmaisivat alhaisempaa jämäkkyyttä ja 

mukautumiskykyä vanhempiin ikäryhmiin verrattuna. Elämänmyönteisyyden 

faktorille sijoittui väittämiä, jotka liittyivät tyytyväisyyteen elämässä ja itsessä. 

Huomattavaa on se, ettei nuorimman ja keskimmäisen ikäryhmän ikäero ole 

suuri nuorimman ikäryhmän käsittäessä 18-19 vuotiaat vastaajat, ja keskimmäi-

sen ikäryhmän 20-22 vuotiaat vastaajat. Voidaankin olettaa, että näiden ryhmien 

ero tulee siitä, että nuorimman ikäryhmän vastaajat ovat tulleet opiskelemaan 

suoraan lukiosta. Suoraan lukiosta tulleilla opiskelijoilla voi mahdollisesti olla 

epävarmuutta ammatinvalinnan suhteen, joka voi heijastua elämäntyytyväisyy-

den kokemiseen. Sen lisäksi, etteivät he ole välttämättä pohtineet ammatinvalin-

taansa syvemmin välivuosien tai työelämäkokemusten myötä, he ovat voineet 

muuttaa ensimmäistä kertaa etäälle perheestään ja pitkäaikaisista ystävistään, 

mikä voi osaltaan selittää elämäntyytyväisyyden kokemista. Elämänmyönteisyy-

den faktoriin sisältyi myös väittämiä, jotka liittyivät tyytyväisyyteen itseensä, jo-

hon liittyen he saattavat olla kriittisempiä itseään kohtaan. Nuorimmille opiske-

lijoille saattoi myös olla haastavaa arvioida itseään, sillä he ovat mahdollisesti 

vasta rakentamassa omaa identiteettiään elämässä itsenäistymisen myötä.  

 Jämäkkyyden faktoriin sisältyi väittämiä, jotka liittyivät omien mie-

lipiteiden ja oikeuksiensa pitämiseen ja puolustamiseen. Nuorimman ikäryhmän 

alhainen jämäkkyyden ilmaiseminen voisi johtua esimerkiksi sosiaalisen paineen 

kokemisesta. Tulosten voitaisiin ajatella viittaavan siihen, että nuorimmat saatta-

vat peitellä epävarmuuttaan myötäilemällä valtavirtaa, jos he eivät ole ehtineet 

vielä muodostaa omia mielipiteitä ja näkemyksiä eri asioista. On myös mahdol-

lista, että nuorimmat vastaajat pohtivat vastaamista sosiaalisesti suotuisalla ta-

valla ja pohtien sitä, millaiset piirteet ovat “hyväksyttäviä” ja “suotuisia” opetta-
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jaksi opiskelevalle. Nuorimmat vastaajat ilmaisivat myös alhaisempaa mukautu-

miskykyä, johon sisältyi väittämiä ympäristöön ja olosuhteisiin sopeutumiseen. 

Opiskelu yliopistossa poikkeaa lukio-opiskelusta laajuudellaan, joten kaikkien 

muiden elämänmuutosten lisäksi ei ole ihme, jos nuorimmat opiskelijat kokevat 

haastetta tilanteisiin mukautumisessa. 

Tunneäly ja sukupuoli. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu 

sukupuolten välisiä eroja tunneälyn osa-alueilla (Ahmad, Bangash & Khan, 

2009). McKinley kollegoineen (2004) tutkivat lääketieteen opiskelijoiden tun-

neälyä ja havaitsivat, ettei naisten ja miesten tunneälyn keskiarvomuuttujilla ol-

lut eroa, mutta eroja havaittiin tunneälyn eri osa-alueilla. Eroja pohdittiin siitä 

näkökulmasta, että miehet arvostaisivat tunneälyn osa-alueista mahdollisesti 

enemmän stressin hallintaa ja tunteiden säätelyä, kun taas naiset arvostavat 

enemmän ihmissuhteissa toimimista ja impulsiivisuuden säätelyä, jonka vuoksi 

he arvioisivat itsensä korkeammalle näissä osa-alueissa. Mikolajczak, Luminet, 

Leroy ja Roy (2007) sekä Petrides (2009b) puolestaan ovat havainneet tutkimuk-

sissaan eroja naisten ja miesten tunneälyssä niin, että naiset ilmaisivat korkeam-

paa emotionaalisuutta ja miehet korkeampaa sosiaalisuutta ja itsekontrollia. 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että vastaajan sukupuolella 

oli yhteyttä tunneälyyn jämäkkyyden osalta. Tämän lisäksi tulokset osoittivat 

suuntaa antavaa yhteyttä tunneälyyn elämänmyönteisyyden osalta. Miehet il-

maisivat korkeampaa jämäkkyyttä kuin naiset sekä suuntaa antavasti korkeam-

paa elämänmyönteisyyttä. Jämäkkyyteen sisältyi väittämiä, jotka liittyivät omien 

mielipiteiden ja oikeuksien pitämiseen ja puolustamiseen. Tutkimuksen tulok-

sista saattaisi nousta esiin kysymys siitä, ovatko miehet itsevarmempia kuin nai-

set? Toisaalta ajatuksen voisi kääntää myös niin, että ovatko naiset pohdiskele-

vampia kuin miehet? Jos kuitenkin verrataan puhtaasti tämän tutkimuksen mies-

ten ja naisten tunneälymuuttujien keskiarvoja, ovat miehet arvioineet itsensä kes-

kiarvoisesti korkeammalle kuin naiset useamman eri muuttujan kohdalla. Itsear-

vioinnin kannalta tämä voisi johtua esimerkiksi siitä, etteivät miehet olisi yhtä 

kriittisiä itseään kohtaan kuin naiset. Miesten osuus vastaajajoukosta on kuiten-

kin huomattavasti naisia pienempi, jonka vuoksi sukupuolten välisistä eroista ei 
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voida tehdä vahvoja päätelmiä. Tutkimuksen miehet ovat hakeutuneet opetta-

jankoulutukseen ja valikoituneet sinne opiskelemaan, joten tämän otoksen pe-

rusteella ei voida tehdä yleistettävää päätelmää miesten ja naisten välisestä tun-

neälystä.  

Kognitiivinen älykkyys ja tunneäly. Piirrepohjaista tunneälyä ei 

voida mitata objektiivisesti, koska sen ajatellaan olevan irrallinen kognitiivisesta 

kyvykkyydestä (Petrides, 2009a). Tämän vuoksi olisikin oletettavaa, ettei itsessä 

arvioitujen piirteiden ja kognitiivisen kyvykkyyden välillä löytyisi vahvaa yh-

teyttä. Tässä tutkimuksessa kognitiivisen kyvykkyyden mittaamiseen käytetty 

matriisipäättelytesti mittaa “perinteisen älykkyyden” joustavaa älykkyyttä, eli 

loogista päättelyä, kun taas tunneäly nähdään enemmänkin sosiaalisena älyk-

kyytenä. Tutkimuksen tulosten mukaan voidaankin havaita, etteivät looginen 

älykkyys ja tunneäly ole vahvasti yhteydessä toisiinsa, sillä merkitsevä yhteys 

löytyi vain yhden tunneälymuuttujan osalta. Vastaajat, jotka saivat korkeimmat 

pisteet älykkyystestissä, ilmaisivat alhaisempaa mukautumiskykyä kuin hieman 

alhaisemmat pistemäärän saaneet.  

Tuloksista voidaan havaita, etteivät kognitiivisen älykkyyden tes-

tistä korkealla pistemäärällä suoriutuneet vastaajat olisi yhtä valmiita sopeutu-

maan uusiin ympäristöihin kuin alhaisemmat pisteet älykkyystestistä saaneet. 

Tästä voisikin päätyä johtopäätökseen siitä, että älykkäämmät ihmiset saattavat 

tietää olevansa oikeassa, eivätkä siksi olisi niin valmiita muuttamaan kantaansa 

asioihin. Voisi myös pohtia, ovatko korkeammat pisteet kognitiivisesta älykkyy-

destä saaneet tottuneet ottamaan johtajan roolin, jolloin he olisivat tottuneet sii-

hen, että muut mukautuvat heidän ideoihinsa? Vahvoja päätelmiä kognitiivisen 

älykkyyden yhteydestä tunneälyyn ei kuitenkaan ole näiden tulosten pohjalta 

mahdollista tehdä, sillä tutkimuksessa käytetty matriisipäättelytesti sijoittui pit-

kän kyselylomakkeen loppuun. On siis mahdollista, että osa vastaajista suoriutui 

testistä varsinaista potentiaaliaan heikommin. 

Tunneälyn profiilit. Yhtenä tutkimuskysymyksenä oli tarkastella 

sitä, minkälaisia tunneälyprofiileja aineistosta oli mahdollista erotella klusteri-

analyysiä hyödyntäen. Koska tutkimusjoukko oli hyvin homogeeninen ja val-

miiksi soveltuvuuskokeiden perusteella valikoitunut joukko, oli oletettavaa, ettei 
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näin suppealla mittarilla saataisi välttämättä suuria eroavaisuuksia vastaajien vä-

lillä. Vaikka opettajaksi opiskelevat ilmaisivat kokonaisuudessaan suhteellisen 

korkeaa tunneälyä, vastaajat profiloituivat aineiston pohjalta kolmeen eri jouk-

koon: keskiarvon yläpuolelle sijoittuviin, keskiarvon alapuolelle sijoittuviin sekä 

keskiarvon mukaisiin vastaajiin. Huomattavaa on kuitenkin se, ettei ryhmien 

keskiarvojen vaihteluvälit olleet kovin suuria (suurin ero ka= 4,04-5,87). Suurin 

osa vastaajista sijoittui korkean tunneälyn ryhmään, jossa vastaajat arvioivat ole-

vansa pääsääntöisesti samaa tai täysin samaa mieltä väittämien kanssa. Tästä voi-

daankin mahdollisesti päätellä, että suurin osa vastaajista ilmensi vahvaa tun-

neälyä. Matalan tunneälyn ryhmän ja keskiarvoryhmän vastaajat eivät ole samaa 

mieltä kaikkien väittämien kanssa ja tulosten perusteella he ovat ilmaisseet ole-

vansa hieman eri mieltä joidenkin väittämien kanssa. Voikin olla syytä pohtia, 

ovatko matalan tunneälyn ryhmään ja keskiarvoryhmään sijoittuneet vastaajat 

pohtineet vastauksia kriittisemmin kuin korkean tunneälyn ryhmään sijoittuneet 

vastaajat.  

Jämäkkyys-muuttuja oli alhaisin kaikissa ryhmissä keskiarvoryhmää 

lukuun ottamatta, jossa se oli toiseksi alhaisin. Keskiarvoryhmässä motivaatio -

muuttuja sai matalimmat pisteet, mutta tulosta täytyy tarkastella kriittisesti, sillä 

motivaatio -muuttujan alpha oli heikko (.46). Opettajaopiskelijat arvioivat tun-

neälyä kuvaavista muuttujista jämäkkyyden alhaisimmin itseä kuvaavaksi. Lä-

heisyys ihmissuhteessa -muuttuja sai korkeat pisteet kaikissa ryhmissä. Muuttuja 

sisälsi kolme väittämää alkuperäisen mittarin emotionaalisuus-faktorilta, joten 

tämän tutkimuksen tulosten voidaankin ajatella olevan hieman samansuuntaisia 

Virtasen (2003) väitöskirjan tulosten kanssa, jossa opettajat arvioivat empaatti-

suuden opettajan tärkeimmäksi piirteeksi. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto oli kerätty osana laajempaa OVET-tutki-

mushanketta. Hankeryhmä on huolehtinut tutkimusluvista, tietosuojasta ja vas-

tausten käsittelyn eettisyydestä. Eettisyyden osalta aineistoa kerättäessä on huo-

lehdittu tutkimukseen osallistuvien vapaaehtoisuudesta sekä henkilösuojasta. 
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Vastaamisen yhteydessä vastaajilta pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimuk-

seen osallistumisesta. Tutkimusaineisto käsiteltiin anonyymisti eivätkä tutkitta-

vat ole tunnistettavissa aineistosta.  

Tässä tutkimuksessa käytetyt mittarit tunneälyn ja kognitiivisen 

älykkyyden osalta ovat kansainvälisesti testattuja. Kansainväliseen testattuun 

mittariin pohjaaminen lisää tutkimuksen luotettavuutta, mutta mittarin kään-

nöstyön tulee olla huolellista ja harkittua (Vastamäki, 2015). Kyselylomake oli 

suomennettu tämän tutkimuksen tarkoitukseen englanninkielisestä versiosta 

kääntäjää käyttäen. Vieraskieliset mittarit voivat sisältää myös kulttuurisesti la-

tautuneita käsitteitä, joilla voi olla kulttuurisidonnaisia kaksoismerkityksiä. Ky-

symyksiä käännettäessä kieleltä toiselle voi kysymyksen merkitys muuttua tai 

kysymykset on voitu ymmärtää suomalaisessa kulttuurissa eri tavalla. Tässä tut-

kimuksessa pyrittiin lisäämään lomakkeen luotettavuutta kääntämällä lomake 

suomeksi, jonka jälkeen käännös tarkastettiin kääntämällä lomake uudelleen al-

kuperäiselle kielelle käännösvirheiden minimoimiseksi.  

Tunneälyn osalta kyselylomake oli itsearviointilomake, jossa vastaa-

jat arvioivat piirteiden sopivuutta itseensä. Itsearviointilomakkeiden kohdalla on 

otettava huomioon vastausten subjektiivisuus, sillä vastaajat eivät ole välttä-

mättä tulkinneet kysymyksiä samalla tavalla. On siis mahdollista, etteivät kaikki 

kysymykset mitanneet kaikilla vastaajilla samaa asiaa. Kognitiivisen älykkyyden 

matriisipäättelytesti sijoittui pitkän kyselylomakkeen loppuun, jonka vuoksi on 

otettava huomioon mahdollisuus siitä, etteivät vastaajat välttämättä vastanneet 

testiin huolellisesti aikaa käyttäen. Kyselylomakkeella tutkittaessa ei voida 

myöskään olla varmoja, ovatko vastaajat huolellisuuden lisäksi suhtautuneet tut-

kimukseen vakavasti. 

Tutkimusjoukon muodostivat maantieteellisesti hajanainen joukko 

opettajaopiskelijoita (n=297), joiden sukupuolijakauma vastasi luokanopettajien 

sukupuolijakaumaa. Vastaajista 22% oli miehiä ja 78 % naisia. Tulokset eivät ole 

yleistettäviä sukupuolten välisiä eroja tutkittaessa, sillä aineisto on siihen liian 

suppea ja tutkimusjoukko liian valikoitunutta. Tutkimuksen sisäistä luotetta-

vuutta heikentää se, että tunneälyn osalta muuttujien reliabiliteetin havaittiin 
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olevan alle luotettavana pidetyn rajan (.70) kaikilla muilla muuttujilla paitsi elä-

mänmyönteisyydessä ja läheisyys ihmissuhteissa. Tästä voidaan päätellä, että 

muuttujat eivät todennäköisesti mitanneet samaa asiaa. Erityisesti motivaatio 

muuttujan alpha oli todella alhainen (.47). Tämä muuttuja pidettiin kuitenkin 

mukana jatkoanalyyseissä alkuperäisen mittarin mukaisesti.  

7.3 Jatkotutkimushaasteet 

Tunneälyn perusteellinen tutkiminen Suomessa vaatisi TEIQue-Full Form mitta-

rin toimivuuden testausta. Tällöin olisi mahdollista saada selville, toistuuko kan-

sainvälisissä tutkimuksissa todettu faktorirakenne, sillä kuten Petrides (2009a) 

on todennut, TEIQuen Short Form -mittari ei välttämättä tuota piirreteoreettisen 

tunneälyn neljää faktoria ja mittarin sisäinen luotettavuus on Full Form -mittaria 

alhaisempi. Koska Short Form -mittarin muuttujat ovat valikoituneet pitkästä 

mittarista niiden keskinäisten korrelaatioiden perusteella, on mahdollista, ettei-

vät englanninkieliseen mittariin valikoituneet muuttujat korreloi suomen kielelle 

käännettynä ja Suomen kulttuuriin soveltuen keskenään voimakkaimmin. Full 

Form -mittarin testaaminen mahdollistaisi myös tutkimustulosten vertailua kan-

sainvälisesti.  

Virtanen (2003) tutki väitöskirjassaan opettajien ja opettajaopiskeli-

joiden tunneälyä ja heidän kokemaa tunneälyn tärkeyttä opettajan työssä kom-

petenssipohjaisesti. Voisikin olla mielenkiintoista lähestyä tätä näkökulmaa 

käyttämällä piirrepohjaisen tunneälyn teoriaa ja mittaria (TEIQue). Tämänkaltai-

sen tutkimuksen avulla voitaisiin selvittää, mitä tunneälyn piirteitä opettajat tai 

opettajaopiskelijat pitävät tärkeinä opettajan työssä ja arvioivatko he oman tun-

neälynsä “ihannetunneälyn” kaltaiseksi. Petrides (2009a) on myös todennut, ett-

eivät korkeat pistemäärät ole välttämättä aina hyviä tai matalat huonoja, sillä tu-

lokset riippuvat asiayhteydestä ja tilannesidonnaisista vaatimuksista. Tämän aja-

tuksen myötä olisikin mielenkiintoista selvittää, minkälaisen tunneälyn profiilin 

opettajat tai opettajaopiskelijat arvioivat hyväksi opettajalle.  

Tässä tutkimuksessa tutkimusjoukkona olivat opettajaopiskelijat, jotka 

olivat valikoituneet opiskelemaan soveltuvuuskokeiden kautta. Tämän vuoksi 
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tutkittavien vastaukset saattoivatkin olla samankaltaisia. Tulos olisi ollut var-

masti erilainen toisenlaisella tutkimusjoukolla, jossa tutkittavat olisivat keske-

nään erilaisempia. Tunneälytutkimuksen avulla voisi tuoda koulutusvalintoja 

kehittävää tietoa, jos tutkimusjoukkona käytettäisiin kaikkia opettajaksi hakeu-

tuvia, jolloin voitaisiin tutkia, valikoituuko opettajankoulutukseen sellaiset ihmi-

set, joilla on opettajaksi soveltuvaa tunneälyä. Tällainen tutkimusjoukko voisi 

koostua esimerkiksi soveltuvuuskokeisiin kutsutuista opettajankoulutukseen 

hakijoista. Voisi olla myös mielenkiintoista tutkia muuttuuko tutkittavien käsitys 

ja tulkinta omista tunneälyn piirteistä opettajankoulutuksen myötä, sillä opetta-

jankoulutukseen sisältyy paljon esimerkiksi oman toiminnan reflektointia.  
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