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1 Johdanto 
 

Tunnekasvatus ja tunnetaitojen opettelu ovat keskeinen osa lapsen oppimisen 

polkua. Tunnetaidoilla on tärkeä merkitys elämässä menestymisen kannalta sen 

eri osa-alueilla. Esimerkiksi työelämässä erilaisia tunnetaitoja arvostetaan ja 

painotetaan työnhaun yhteydessä. (Isokorpi, 2004, s. 13–15.) Kyky asettua toi-

sen ihmisen asemaan auttaa ymmärtämään toista osapuolta vuorovaikutustilan-

teessa paremmin. Tunnetaidoilla voidaankin vaikuttaa laajempiin yhteiskunnalli-

siin ilmiöihin, kuten koulukiusaamiseen. (Knowler & Frederickson, 2013.) 

Tunnekasvatus on hyvin ajankohtainen aihe. Siitä on tehty paljon kansainvälistä 

tutkimusta, mutta myös suomalainen tutkimus aiheesta on lähivuosina lisäänty-

nyt. Olen itsekin tutkinut aihetta kandidaatin tutkielmassani, jonka aiheena oli 

tunnekasvatusta tukevat tekijät peruskoulussa. Esi- ja alkuopetuksen aineopin-

tojen seminaarityössä jatkoin tunnekasvatuksen tutkimista esiopetuksen kon-

tekstissa. Seminaarityössä tutkin esiopettajien näkemyksiä tunnekasvatuksen 

merkityksestä sekä toimivista tunnekasvatuksen menetelmistä.  

Tässä pro gradu -tutkielmassani haluan jatkaa aiheen parissa, mutta syventäen 

näkökulmaani luokanopettajien ajatuksiin. Innostuin keväällä 2020 opintoihini 

kuuluvalla ”Opettaja työnsä tutkijana” -kurssilla pohtimaan käyttöteorian merki-

tystä opettajan työssä. Käyttöteoria ohjaa opettajan pedagogista päätöksente-

koa hänen työssään. Se sisältää opettajan arvoja, asenteita, uskomuksia ja aja-

tuksia. (Stenberg, 2011, s. 28.) Onkin mielenkiintoista tarkastella sitä, millainen 

rooli tunnekasvatuksella on luokanopettajien käyttöteorioissa. Lisäksi haluan 

tarkastella tätä laajemmin sekä luokanopettajaksi opiskelevien että jo valmistu-

neiden, työelämässä olevien, luokanopettajien käyttöteorioiden näkökulmasta. 

Tunnekasvatuksen tutkiminen käyttöteorioiden kontekstissa vahvistui, kun tut-

kielmani päätyi osaksi Karlssonin ja Pitkäniemen (2011) johtamaa tutkimushan-

ketta, jossa on tutkittu luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteorioita erilaisista nä-

kökulmista.  
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Opettajan käyttöteoria on eräänlainen työkalu opettajalle oman toiminnan, ope-

tuksen ja sen erilaisten osa-alueiden ja näkökulmien tutkimisessa ja ymmärtä-

misessä. Käyttöteoria voi syntyä esimerkiksi omien kokemusten, kirjallisuuden 

tai koulutuksessa opitun pohjalta. (Husu, 2002, s. 175.) Tässä tutkielmassa mi-

nua kiinnostaakin, mistä tunnekasvatukseen liittyvät käyttöteoriat kumpuavat 

niin luokanopettajaopiskelijoiden kuin valmistuneiden luokanopettajien osalta.  

Tutkielmani tarkoituksena onkin selvittää, miten tunnekasvatus esiintyy luokan-

opettajaopiskelijoiden sekä jo työelämässä olevien luokanopettajien käyttöteori-

oissa. Tutkielmani tavoitteena on myös vertailla, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä 

tunnekasvatuksen esiintymisessä on luokanopettajaopiskelijoiden ja työelä-

mässä olevien luokanopettajien käyttöteorioissa. On mielenkiintoista tarkastella, 

esiintyykö tunnekasvatuksen tekijöitä enemmänkin jo valmistuneiden luokan-

opettajien kuin opiskelijoiden käyttöteorioissa vai toisinpäin. Lisäksi tutkielmani 

tarkoitus on nostaa esille, miten nämä tunnekasvatukseen liittyvät luokanopetta-

jaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteoriat ovat syntyneet 

eli, mitkä ovat näiden käyttöteorioiden lähteet. Lähteiden tarkastelu pohjautuu 

Karlssonin ja Pitkäniemen (2011) johtamassa tutkimushankkeessa luotuun käyt-

töteorioiden lähteiden kategorioihin (ks. liite 2), joista kerron tarkemmin Tutkimuk-

sen toteutus -luvussa.  
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2 Tunnetaidot ja tunnekasvatus  
 
 

Tässä luvussa avaan tutkielmaani liittyvät käsitteet tunne, tunnetaito ja tunnekas-

vatus. Ensimmäisessä alaluvussa määrittelen lyhyesti, mitä tunteet ovat ja miten 

ne syntyvät sekä mikä on niiden merkitys ihmisen elämässä. Tunne -käsitteen 

määrittely tutkielmassani on tärkeää, sillä käsitteet tunnetaito ja tunnekasvatus 

liittyvät erilaisiin tunteisiin. Kuviossa 1 havainnollistetaan tätä käsitteiden linkitty-

mistä toisiinsa.  

 

 

Kuvio 1. Tunteet, tunnetaidot ja tunnekasvatus. 

 

 

Toisessa ja kolmannessa alaluvussa määrittelen käsitteet tunnetaidot ja tunne-

kasvatus. Tunnetaidot ja tunnekasvatus käsitteiden määrittelyssä viittaan englan-

ninkielisiin artikkeleihin ja tutkimuksiin, vaikka täysin vastaavia termejä tunnetai-

doista ja tunnekasvatuksesta ei englannin kielellä löydy. Tämän luvun tarkoitus 

on tarkentaa, mitä nämä käsitteet tarkoittavat juuri minun tutkielmassani. Tarkas-

telen tässä tutkielmassa tunnekasvatusta luokanopettajaopiskelijoiden ja jo val-

mistuneiden, työelämässä olevien, luokanopettajien käyttöteorioista käsin, joten 

on perusteltua tuoda myös esille, miten tunnetaidot ja niiden opettaminen näyt-

täytyvät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014), joka oh-

jaa luokanopettajan työtä; sen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.  

 

tunnekasvatus

tunnetaidot

tunteet
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2.1 Tunteet  

 
Tunteet saavat ihmisen toimimaan. Tunne -sanan englanninkielinen termi on 

”emotion”, joka puolestaan on johdettu latinankielisestä sanasta ”emovere”. Sana 

”emovere” tarkoittaa liikkeelle panemista tai liikuttamista. Tunteet ovat läsnä ih-

misen elämässä koko ajan ja ne vaikuttavat moneen eri tekijään esimerkiksi so-

siaalisiin suhteisiin, ympäristön havainnointiin ja vireystilaan. (Nummenmaa, 

2010, s.11.) Tunteet toimivatkin käyttäytymisen motiivina (Keltikangas-Järvinen, 

2010, s. 152). 

 

Tunteiden biologinen pohja näkyy perustunteina, jotka eivät ole kulttuurisidonnai-

sia. Perustunteiden määrä ja määritelmä vaihtelevat eri teorioissa. Perustunteiksi 

nähdään kuuluvan ainakin ilo, suru, pelko ja viha. Ne ovat toisistaan erillisiä tun-

teita, jotka ilmenevät kehon kautta. (Tracy & Randles 2011, s. 389–399.) Num-

menmaa (2010, s. 33–36) luokittelee perustunteiksi mielihyvän eli ilon, surun, vi-

han, pelon, inhon ja hämmästyksen. Näillä kaikilla perustunteilla on selkeä rajattu 

merkitys ja tarkoitus toiminnan ohjauksessa. Keltikangas-Järvisen (2010, s. 162–

163) mukaan perustunteet ilmenevät jokaisella ihmisellä syntyessään ja yksilöt 

ilmaisevat näitä tunteita samoilla ilmeillä ja eleillä. Perustunteiden biologisella 

pohjalla on tärkeä merkitys, sillä aikoinaan ne mahdollistivat ihmisen eloonjäämi-

sen ja olemassaolon, esimerkiksi pelko varoitti vaarasta. 

 

Perustunteet eivät kuitenkaan riitä kuvaamaan kokonaan ihmisen subjektiivisesti 

kokemaa tunnemaailmaa. Perustunteiden lisäksi ihmisellä on monia muitakin 

tunteita, jotka voidaan jaotella käyttäytymistiloiksi, motivaatiotiloiksi, mielialoiksi 

sekä sosiaalisiksi tunteiksi. Nämä tunteet ovat sidoksissa kulttuureihin. (Num-

menmaa, 2010, s. 33–36.) Tunteiden määrä perustunteista onkin lisääntynyt kult-

tuurin ja sosiaalisen kehityksen myötä. Tämä kehitys on rikastuttanut ihmisen 

elämää, mutta samalla tuonut mukaan erilaisia tunne-elämän ristiriitoja. (Kelti-

kangas-Järvinen, 2010, s. 162–163.) 
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Tunteet syntyvät ympäristön vaikutuksesta jonkin tapahtuman kautta. Tiedosta-

mattomat, automaattiset tunneprosessit reagoivat tunteen aiheuttamaan tapah-

tumaan, esimerkiksi suojatielle kaasuttavaan autoon, jotta yksilö saa valmiuden 

kohdata ympäristöstä tulleen haasteen. Tiedostamattomat tunneprosessit saavat 

aikaan kehon toiminnan muutoksia, esimerkiksi sydämen sykkeen tihentymisen 

ja aivotoiminnan muutokset, ja ne myös mahdollistavat tunneilmaisujen syntymi-

sen eli kasvojen ilmeiden muodostamisen. Tiedostamattomat tunneprosessit 

ovat siis neurofysiologinen säätelyjärjestelmä, jonka tarkoitus on edistää ja tur-

vata yksilön hyvinvointia. (Nummenmaa, 2010, s. 16–17.) Subjektiivinen koke-

mus tunteesta on puolestaan tietoinen osa tunneprosessia. Tunnekokemus sisäl-

tää tietoisuuden siitä, mikä tunteen on aiheuttanut eli se tapahtuma, joka tunne-

tilan on laukaissut. Se on tietoisuutta siitä, miten kehon ja mielen tila suhteessa 

ympäristöön on muuttunut eli mielen reaktio kehon sisäisiin tapahtumiin. (Num-

menmaa, 2010, s. 18–19.)  

 

Tunteiden avulla ihminen hakeutuu hyvinvoinnin kannalta merkityksellisten asioi-

den äärelle ja toisaalta tunteet myös suojelevat ihmistä sellaisilta asioilta, jotka 

ovat hyvinvoinnille vahingollisia. Tunteet myös muuttavat toimintaamme tilanteen 

mukaan, esimerkiksi pelon tunne valmistaa kehon pakenemaan, viha puolustau-

tumaan ja suru luopumaan. (Kokkonen, 2017, s. 11–12; Nummenmaa, 2010, 

s.11.) Tunteilla on myönteinen vaikutus oppimiseen, muistamiseen ja keskittymi-

seen. Kun mieleen painettava asia vastaa tunnetilaa, se painuu ja muistuu mie-

leemme paremmin. (Kokkonen, 2017, s. 12–13.)  

 

Tunteet ohjaavat myös sosiaalista toimintaa ja muokkaavat kehon vireystilaa au-

tomaattisesti. Ne vaikuttavat siihen, miten tulkitsemme ympäristöä ja sen tapah-

tumia. (Nummenmaa, 2010, s. 11.) Tunneilmaisut, jotka välittyvät usein muille 

ihmiselle kasvojen ilmeiden ja eleiden tai puheäänen kautta, auttavat ihmisiä toi-

mimaan yhdessä. Ne auttavat ymmärtämään paremmin, miltä toisesta tuntuu ja 

ennustavat toisen mahdollista käyttäytymistä. Tunteiden avulla ylläpidämme so-

siaalisia suhteita. Tunteet vaikuttavat myös ryhmän jäsenten välisiin suhteisiin ja 

koko ryhmän toimivuuteen. Myönteiset tunteet ryhmän sisällä sitouttavat ryhmää. 

Ryhmässä syntyy halu auttaa toinen toisia ja tehdä yhteistyötä. Tunteet selkiyt-

tävät myös ryhmässä olevia rooleja ja valtasuhteita. (Kokkonen, 2017, s. 13–15.) 
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2.2 Tunnetaidot 

 
Englannin kielessä ei ole täysin vastaavaa termiä tunnetaidoille, mutta eri tutki-

muksissa niitä kuvataan esimerkiksi termeillä ”social and emotional skills” tai ”so-

cial and emotional competence”. Suomenkielisessä tutkimuksessa tunnetai-

doista käytetään monia eri termejä esimerkiksi tunneälytaidot ja emotionaalinen 

kompetenssi. Laine (2005, s. 64) käyttää käsitettä emotionaalinen kompetenssi, 

joka tarkoittaa tunteiden käsittelykykyä, muiden ihmisten tunteiden tunnistamista 

sekä tunteiden hallintaa. Virtanen (2013, s. 56) puolestaan puhuu tutkimukses-

saan tunneälytaidoista, joilla tarkoitetaan tunneälyn ominaispiirteitä. Tässä tut-

kielmassa käytän termiä tunnetaidot, koska mielestäni tämä termi kuvastaa par-

haiten sitä, että tunnetaidot ovat yhtä opittavissa olevia taitoja kuin esimerkiksi 

akateemiset taidot. Tunnetaidot käsitteeseen päädyin myös siksi, että sama kä-

site esiintyy myös tämänhetkisessä perusopetussuunnitelman perusteissa 

(POPS 2014).  

 

Jalovaara (2005, s. 95–96) määrittelee tunnetaidoiksi kyvyn käsitellä ja hallita 

omia tunteita. Tunnetaitoihin kuuluvat myös ongelmien ratkaisu- ja käsittelykyky 

sekä erilaisten impulssien hallinta. Tunnetaidot pitävät lisäksi sisällään kyvyn ai-

toon kohtaamiseen muiden ihmisten kanssa ja muiden ihmisten arvostamisen. 

Suomen mielenterveysseura (2021) puolestaan määrittelee tunnetaitojen perus-

taksi kyvyn tiedostaa ja havaita omia ja muiden tunteita. Tämän perustan pohjalta 

muut tunnetaidot voivat rakentua. Näitä muita tunnetaitoja ovat tunteiden ilmaisu 

ja säätely, itsehillintä, omien ja muiden tarpeiden mukainen kuuntelu sekä itse-

luottamus, kyky arvostaa itseä ja tiedostaa omat rajansa.  

 

Tunnetaitojen käsitteen määrittelyssä voidaan pohjana käyttää myös käsitettä 

tunneäly. Tunneälyä ovat alun perin tutkineet ja sen myös määritelleet Salovey 

ja Mayer (1990). Tutkimuksissaan he käyttivät tunneälystä englanninkielistä ter-

miä ”emotional intelligence”. Tunneäly tarkoittaa heidän mukaansa omien ja mui-

den tunteiden tarkkaa havainnointia, kokemista ja säätelyä. Tunneälyyn sisältyy 

myös kyky käyttää tunteita motivaation ja suunnitelmien toteuttamisen tukena. 

Myöhemmin Salovey ja Mayer (1997, s. 10–15) määrittelivät neljä osa-aluetta, 
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jotka yhdessä muodostavat tunneälyn.  Osa-alue, jonka pohjalta muut osa-alueet 

voivat rakentua eli tunneälyn perusta, on kyky tiedostaa tunteita itsessä ja 

muissa. Seuraavaksi ihminen kykenee käyttämään tunteita hyödyksi oman ajat-

telunsa apuna. Tämän jälkeen ihmisille syntyy ymmärrys tunteista, mikä näkyy 

esimerkiksi eleiden ja ilmeiden merkityksen ymmärtämisenä erilaisissa tunneti-

loissa. Viimeinen tunneälyn osa-alue on tunteiden hallinta ja säätely.  

 

Saloveyn ja Mayerin (1990) lisäksi myös Goleman kiinnostui tunneälyn käsit-

teestä. Goleman (1995, s. 42–43) määrittelee tunneälyn viiden osa-alueen 

kautta. Määrittely pohjautuu Saloveyn ja Mayerin (1990) aiempaan jaotteluun, 

mutta sitä hieman laajentaen. Golemanin (1995) jaottelussa tunneäly rakentuu 

tunteiden tiedostamisesta, tunteiden säätelystä, itsesäätelystä, empatiakyvystä 

ja ihmissuhteiden ylläpidosta eli sosiaalisista taidoista. Tässä tutkielmassa mää-

rittelenkin tunnetaidot Golemanin (1995) tunneälyn osa-alueiden mukaisesti, 

koska siinä tunnetaidot nähdään laajana kokonaisuutena ja lisäksi Golemanin 

(1995) jaotteluun viitataan useissa tunnekasvatukseen liittyvissä aineistoissa ja 

tutkimuksissa. 

 

Tunnetaitojen harjoittelu mahdollistuu itsetuntemuksen kautta, sillä sen myötä ih-

minen voi tiedostaa omia tunteitaan ja säädellä niitä. Itsetuntemus pitää sisällään 

myös kyvyn tarkastella omia vahvuuksia ja heikkouksia. Kun itsetuntemus kehit-

tyy, ihminen kykenee tarkastelemaan omien tunteiden lisäksi myös muiden tun-

teita ja näin empatiakyky kehittyy. Empatian avulla ihminen voi osoittaa välittä-

mistä sekä muiden tunteiden merkityksen ja tärkeyden. (Goleman, 1995, s. 71–

72, 127, 137, 311–319.) Seuraavaksi määrittelen tarkemmin jokaisen tunnetaidon 

pohjaten Golemanin (1995) määrittelyyn, mutta hyödyntäen myös Saloveyn ja 

Mayerin (1997) jaottelua, koska se linkittyy niin vahvasti yhteen Golemanin 

(1995) jaottelun kanssa. 
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2.2.1 Tunteiden tiedostaminen 
 

Sekä Goleman (1995, s. 43) että Salovey ja Mayer (1997, s. 10–12) määrittelevät 

tunneälyn rakentumisen perustaksi tunteiden tiedostamisen ja havainnoinnin. 

Tämä tarkoittaa, että tunteiden tiedostaminen ja havainnointi mahdollistaa mui-

den tunnetaitojen kehittymisen, esimerkiksi tunteiden säätelyn. Aluksi ihminen 

oppii tiedostamaan ja havainnoimaan vain omia tunteitaan, mutta kyvyn kehitty-

essä myös muiden ihmisten tunteiden tiedostaminen ja havainnointi mahdollistu-

vat. (Goleman, 1995, s. 47; Salovey & Mayer, 1997, s. 12.) Kun ihminen omaa 

kyvyn tiedostaa tunteita itsessä, hän voi tarkastella tunteita tunnetilan aikana. 

Taitava tunteiden tiedostaja kykenee tarkastelemaan tunteitaan suurenkin tunne-

kuohun aikana. Tämä tiedostaminen mahdollistaa tunteiden säätelyn, jolloin ih-

minen ei antaudu täysin tunteidensa vietäväksi. Toisaalta tunteita voi myös vain 

tiedostaa ja antaa niiden olla, pyrkimättä muuttamaan tai säätelemään mitään. 

Tätä kutsutaan passiiviseksi tunnetilan tarkasteluksi. (Goleman, 1995, s. 69–70.) 

 

Keltikangas-Järvinen (2010, s. 174–175) kuvaa tunteiden tiedostamista eli ha-

vaitsemista ja kokemista tunteiden elämyksellisenä tasona. Kun puhutaan tun-

teissa arjessa, yleensä tarkoitetaan tätä kokemuksellista tasoa. Tunteiden tiedos-

tamiseen liittyvät yksilön havainnoit siitä, millaisia tunteita hänelle itselleen syntyy 

erilaisista tilanteista tai toisten ihmisten käyttäytymisestä. Toisaalta tunteiden tie-

dostamista on myös sen havaitseminen, millaisia tunteita muille ihmisille syntyy 

omasta toiminnasta tai ympäristön kautta. Tunteiden tunnistaminen toisissa vaati 

ymmärrystä siitä, miten ihmiset kokevat asioita samassa tilanteessa eri tavoin. 

Tunteita voi havaita toisissa suorina tunneilmaisuina tai sanattomina viesteinä 

epäsuorasti, esimerkiksi ilmeiden ja eleiden kautta. (Isokorpi, 2004, s.19–20.)  

 

Kun omat tunteet tehdään muille havaittaviksi, puhutaan tunteiden ilmaisemi-

sesta. Tunteita voidaan ilmaista verbaalisesti nimeämällä niitä sekä kuvailemalla 

ja kertomalla niistä. Tunteita voidaan myös ilmaista motorisesti liikkeiden, ilmei-

den ja eleiden kautta. Tunteiden ilmaisussa kulttuurilla on vahva merkitys. Toiset 

kulttuurit arvostavat ilmeiden ja eleiden tärkeyttä tunneilmaisussa, toiset taas ver-

baalista ilmaisua. (Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 175–176.) 
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2.2.2 Tunteiden säätely 
 

Perustan luomisen jälkeen myös muut tunnetaidot voivat kehittyä. Tunteiden sää-

tely on tärkeä tunnetaito, joka mahdollistaa hyvinvoinnin kokemuksen. Tunteiden 

säätely ei kuitenkaan tarkoita vain tietynlaisten, esimerkiksi onnellisuuteen viit-

taavien, tunteiden tuntemista. Tunteiden säätelyssä on kyse tasapainosta kaiken-

laisten tunteiden välillä. Tunne-elämän tasapaino perustuu kykyyn hallita negatii-

visia tunteita niin, että niiden kokeminen ei tukahduta positiivisten tunteiden ko-

kemista. Tunteita ei pyritä tukahduttamaan, vaan säätelemään tilanteeseen sopi-

vaksi. (Goleman, 1995, s. 56–57.) Tunteiden hallitseminen ja säätely on usein 

välttämätöntä muiden ihmisten kanssa toimimisessa. Ryhmässä toimiminen 

edellyttää toisen ihmisen käyttäytymisen ennakoimista. Tämä mahdollistuu, kun 

ryhmän jäsenet säätelevät tunteitaan, eivätkä käyttäydy ennakoimattomasti. Täl-

löin yhteistyö ja vastavuoroinen toiminta ryhmässä onnistuu. (Nummenmaa, 

2019, s. 276.)  

 

Tunteiden säätelykeskus sijaitsee ihmisaivojen tietoista ajattelua ja päätöksente-

koa ohjaavassa otsalohkossa. Otsalohkon aktivoituminen heikentää toimintaa 

mantelitumakkeessa, jossa tunteita tuotetaan. Otsolohko kypsyy hitaammin suh-

teessa muihin aivojen alueisiin, joten tunteiden säätelyjärjestelmät eivät toimi var-

haislapsuudessa kovin tehokkaasti. Näin aikuisen rooli lapsen tunteiden säätelyn 

apuna ja tukena korostuu. (Nummenmaa, 2019, s. 269, 275–276.) Lapsi kohtaa 

perusopetuksessa usein erilaisia ristiriitatilanteita. Näissä tilanteissa lapsi on 

usein kiihtynyt ja uuden oppiminen tai uuden tiedon vastaanottaminen on hanka-

laa. Tällöin ulkopuolisen henkilön eli turvallisen aikuisen kuten opettajan merkitys 

on suuri. Opettaja voi auttaa ristiriitatilanteissa lapsia kuuntelemaan ja ymmärtä-

mään toisiaan, esimerkiksi tarkentavien kysymysten avulla. Oleellista olisi, että 

lapsi pikkuhiljaa oppii hillitsemään impulssejaan ja aggressioitaan opettajan tuen 

avulla. Taito viivyttää impulssia on tärkeä taito säädellä tunteita jo lapsuudessa, 

sillä myöhemmin tuo taito on yhteydessä positiivisesti sosiaalisiin ja akateemisiin 

taitoihin. (Goleman, 1995, s. 110–112, 317–319.) 
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Erilaisten tunteiden säätelyyn liittyy monenlaisia keinoja riippuen koetusta tunne-

tilasta. Tunteiden säätelykeinot voidaan kuitenkin jakaa kahteen päätyyppiin: re-

aktiivisiin ja ennakoiviin keinoihin. Perinteisempiä säätelykeinoja ovat reaktiiviset 

säätelykeinot. Niitä käytetään silloin, kun tunnetila on jo käynnissä ja sitä pyritään 

lieventämään ja hallitsemaan. Tällainen tunteiden säätely on kuormittavaa ja 

haastavaa. Tunteiden säätelyyn joutuu tällöin ponnistelemaan kovasti. Enna-

koivia tunteiden säätelykeinoja puolestaan käytetään ennen kuin tunne on virin-

nyt. Tämä säätelykeino perustuu tulevaisuuden ennakoimiseen, jolloin psyykki-

nen ponnistelu kohdistuu siihen, millaisia myönteisiä ja kielteisiä tunteita tulevai-

suudessa voidaan kokea. Ennakoiva tunteiden säätely vaatii kykyä tarkastella ja 

omia tunteita sekä tunnistaa tunteita aiheuttavia tekijöitä. (Nummenmaa, 2019, s. 

277–280.)  

 

Viha on tunteista vaikeimmin hallittavissa. Aiemmin ajateltiin, että vihan purkami-

nen ulos raivona on sallittua juuri tästä syystä. Vihan tunteen säätelyssä tehok-

kaampi keino kuin raivoaminen on kuitenkin rauhoittuminen. Tämä vaatii tunteen 

tarkastelua riittävän ajoissa, jotta tunnetila saa riittävästi aikaa laantumiseen. Vi-

han tunteen tarkastelussa oleellista on sen kyseenalaistaminen ja positiivinen lä-

hestyminen tunnetilaa kohtaan. Lisäksi esimerkiksi poistuminen riitatilanteesta, 

jossa tunnetila vihasta on syntynyt, auttaa tunteen säätelyssä. Näin mieli ei saa 

uusia ärsykkeitä vihan tunnetilan ylläpitämiseen. (Goleman, 1995, s. 85–86, 88–

91.)  

 

2.2.3 Empatia 
 

Empatiakyky on keskeinen tunnetaito, joka tarkoittaa toisen ihmisen asemaan 

asettumista ymmärtämällä toisen ihmisen tunteita. Tämänkin tunnetaidon lähtö-

kohtana on tunnetaitojen perusta, tunteiden tiedostaminen ja havainnointi. Jotta 

voisi tuntea empatiaa toista ihmistä kohtaan, täytyy olla kyky tarkastella ja tunnis-

taa omia tunteita. Kun ymmärtää itse erilaisia tunteita ja niiden vaikutuksia, on 

mahdollista myös ymmärtää, millaisia tunteita toiset ihmiset kokevat. Empatia on-

kin välittämistä toisista ja kykyä ymmärtää toisen tunteiden tärkeys. Empatiaky-

kyä tarvitaan monella elämän osa-alueella, esimerkiksi parisuhteessa ja erilai-
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sissa työtehtävissä. Empatiakyky mahdollistaa nonverbaalisen viestinnän eli elei-

den ja ilmeiden merkityksien tulkinnan paremmin. (Goleman, 1995, s. 96, 127, 

137.)  

 

Empatian avulla ihminen kykenee eläytymään toisen ihmisen tunnemaailmaan 

silloinkin, kun ilmeet, eleet ja äänenpainot eivät paljasta toisen ihmisen tunnetilaa 

suoraan. Empatiajärjestelmä mahdollistaa toisen ihmisen kokemuksen tuntemi-

sen omassa mielessämme ja kehossamme. Aivot tuottavat meille tiedon saman-

laisesta kokemuksesta toisen ihmisen kanssa. Empatian kokemiseen liittyy tun-

teen lisäksi kokemus toisen ihmisen tunneilmastosta ja siinä elämisestä. Empa-

tiakyky mahdollistaakin toisen ihmisen tärkeäksi tuntemisen ja ihmissuhteiden 

syntymisen. (Nummenmaa, 2019, s. 140.)  

 

2.2.4 Itsesäätely 
 

Tunnetaitoa, joka ohjaa motivaatiotamme ja tavoitteidemme asettamista, kutsu-

taan itsesäätelyksi. Tunteet vaikuttavat päätöksentekoon parantaen tai heiken-

täen suunnitteluja ajattelutyötä. Positiiviset tunteet lisäävät ongelmanratkaisuky-

kyä ja auttavat motivoitumaan. Optimistisuus ja toiveikkuus elämässä lisäävät yk-

silön luottamusta itseensä, mikä puolestaan auttaa motivoitumaan ja saavutta-

maan tavoitteita. Toiveikas asenne auttaa kohtaamaan vastoinkäymisiä, koska 

tällöin epäonnistumiset koetaan asioina, joihin on mahdollista vaikuttaa. (Gole-

man, 1995, s. 79–81, 85, 117–199.) Itsesäätely mahdollistaa tunteisiin tarttumi-

sen tietoisesti ja sitä kautta tunteen sekä keskittymisen suuntaamisen kohti ta-

voitteita ja niiden saavuttamista (Salovey & Mayer, 1997, s. 12–13).  

 

2.2.5 Sosiaaliset taidot 
 

Sosiaaliset taidot määritellään tässä tutkielmassa tunnetaitojen viidenneksi osa-

alueeksi. Sosiaaliset taidot liittyvät siihen, miten ihminen pitää huolta ihmissuh-

teistaan. Kaikki muut tunnetaitojen osa-alueet liittyvät tähän viimeiseen osa-alu-

eeseen, sosiaalisiin taitoihin. Ne rakentuvat esimerkiksi siitä, miten hyvin tai hei-

kosti ihminen kykenee ilmaisemaan omia tunteitaan muille ihmisille. Sosiaalisiin 

taitoihin liittyy olennaisesti tunteiden tarttuvuus eli toisen tunteiden vaikutus 
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omiimme ja päinvastoin. Sosiaaliset taidot ovat kuitenkin hyvin kulttuurisidonnai-

sia eli eri kulttuureissa arvotetaan erilaisia sosiaalisia taitoja. Joissakin kulttuu-

reissa esimerkiksi omien tunteiden piilottamista muilta arvostetaan enemmän ja 

toisaalta toisissa kulttuureissa taas tunteiden avoin ilmaisu on toivottavaa. (Gole-

man, 1995, s. 112–115.) 

 

 

2.3 Tunnekasvatus   

 
 

2.3.1 Tunnekasvatuksen määritelmä 
 
Suomen kielessä sana tunnekasvatus on jo vakiintunut omaksi termikseen. Eng-

lannin kielessä täysin vastaavaa sanaa ei kuitenkaan ole, vaan tunnekasvatusta 

kuvaavia termejä on useita. Tunnekasvatus voidaan määritellä esimerkiksi ”emo-

tional coaching, emotional literacy tai social and emotional learning” -käsitteiden 

avulla. Jokainen käsite tarkastelee tunnekasvatusta hieman eri näkökulmasta. 

Tunnekasvatus voidaan määritellä tunteiden tiedostamiseksi. Tiedostaminen läh-

tee vanhemmista, jotka toimivat lapsen tunnevalmentajina. Toisaalta tunnekas-

vatus voidaan nähdä tunnelukutaidon opettamisena. Tunnelukutaitoinen ihminen 

osaa nähdä tunteet voimavaroina. Lisäksi tunnekasvatus voidaan määritellä eri-

laisten tunnetaitojen opettamisena ja oppimisena. (CASEL 2015; Gottman, Katz 

& Hooven, 1996; Steiner, 2003.) Tunnetaitojen opettaminen ei ole sidoksissa op-

piaineisiin. Tunnetaitojen opettaminen voidaan integroida eri oppiaineiden sisäl-

töalueisiin. (Isokorpi, 2004, s. 69–70.)  

 

Tunnekasvatukseen liittyvistä interventioista ja ohjelmista käytetään usein lyhen-

nettä SEL eli käsitettä social and emotional learning. Suomennettuna tämä käsite 

tarkoittaa sosioemotionaalista oppimista. CASEL -järjestö jakaa sosioemotionaa-

lisen oppimisen viiteen osa-alueeseen. Nämä osa-alueet ovat itsensä tiedosta-

minen, itsensä hallitseminen, sosiaalinen tietoisuus, sosiaalisten suhteiden yllä-

pito ja vastuullisten päätösten tekeminen. Itsensä tiedostaminen tarkoittaa omien 

tunteiden tiedostamista ja havainnointia eli Golemanin (1995) ja Saloveyn (1997) 

mukaisesti tunnetaitojen perustaa. Itsensä hallitseminen taas sisältää taidon sää-

dellä tunteita. Sosiaalinen tietoisuus puolestaan viittaa empatiakykyyn eli taitoon 
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asettua toisen ihmisen asemaan. Sosiaalisten suhteiden ylläpidossa tärkeimpiä 

taitoja ovat kuunteleminen ja kommunikoinnin selkeys. Vastuullinen päätöksen-

teko tarkoittaa tietoja, taitoja ja asenteita päätöksen tekemisessä sekä niiden 

seurausten vaikutusten pohtimisessa niin itseä kuin muitakin kohtaan. (CASEL, 

2015, s. 2; Weissberg, Durlak, Domitrovich & Gullotta 2015, s. 6–7.) Kaikki so-

sioemotionaalisen oppimisen viisi osa-aluetta pohjautuvat aiemmin esitettyyn 

tunneälyn (emotional intelligency) käsitteeseen. Tunnekasvatuksen määrittelyn 

pohjana ovatkin usein Mayerin ja Saloveyn (1997) sekä Golemanin (1995) mää-

rittelemät tunneälyn osa-alueet. 

 

Tunnekasvatukseen liittyvät käsitteet ovat hyvin samankaltaisia ja niissä on pal-

jon yhdistäviä tekijöitä. Emotion coaching -käsite kuvastaa aikuisen roolia lapsen 

tunnetaitojen tukemisessa. Muut tässä luvussa esitetyt käsitteet määrittelevät 

tunneälykkään ihmisen taitojen ja tunnekasvatuksen sisältöjä. Tässä tutkiel-

massa tunnekasvatuksella tarkoitetaan aiemmassa alaluvussa esitettyjen tunne-

taitojen opettamista. Nämä tunnetaidot perustuvat Golemanin (1995) sekä Salo-

veyn ja Mayerin (1997) muodostamiin tunneälyn käsitteen osa-alueisiin. Valitsin 

tunneäly -käsitteen tutkimukseni teorian pohjaksi, koska se määrittelee sen, min-

kälaisia taitoja tunneälykkääksi ihmiseksi kasvaminen vaatii. Toisin sanoen tun-

neäly -käsite pitää sisällään tunnekasvatuksen sisällön. Lisäksi tunnekasvatus 

tapahtuu vuorovaikutuksessa, joten tässä tutkielmassa tunnekasvatus ei tarkoita, 

vaan lapsen tunnetaitoja, vaan tunnekasvatus sisältää myös näkökulman opetta-

jan tunnetaidoista.  
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2.3.2 Tunnekasvatuksen tavoitteet ja hyödyt 
 
 

Tunnekasvatuksen yhtenä tavoitteena on edistää lapsen oppimista ja koulume-

nestystä. Sekä Durlakin, Weissbergin, Dymnickin, Taylorin ja Schellingerin 

(2011, s.417) että Glennien, Rosenin, Snyderin, Woods-Murphyn ja Bassettin 

(2017) tutkimukset puoltavat tätä tavoitetta, sillä molempien tutkimusten mukaan 

tunnekasvatus edistää oppimista ja koulumenestystä. Myös Goodman, Joshi, 

Nasim ja Tyler (2015) esittävät tutkimuksessaan tunnekasvatuksella olevan po-

sitiivinen yhteys yksilön akateemiseen minäkäsitykseen eli yksilön käsityksiin 

omasta menestymisestä akateemisissa taidoissa. Maamarin ja Majdalanin 

(2019) tutkimus puolestaan esittää tunnekasvatuksen edistävän oppilaan moti-

vaatiota, käyttäytymistä ja osallisuutta oppimista kohtaan. Tunnekasvatus lisää 

tietoisuutta itsestä ja itseluottamusta omaan oppimiseen, mikä puolestaan on yh-

teydessä akateemiseen menestymiseen. Tunnetaitoja omaava oppilas pystyy 

paremmin hallitsemaan stressiään ja oppimiseen liittyviä haasteita. Näin myös 

motivaatio säilyy. (Durlak ym., 2011, s. 417–418.)  

 

Goodman, Joshi, Nasim ja Tyler (2015, s. 47, 51–52, 75) selvittivät tutkimukses-

saan, miten 10 -vuotiaiden lasten tunnetaidot ovat yhteydessä heidän elämään 

myöhemmin aikuisena. Tutkimustulokset osoittavat, että hyvä itsetunto lapsena 

sekä siihen liittyvät tunnetaidot ovat yhteydessä parempaan hyvinvointiin aikui-

sena. Lapsuudessa opitut tunnetaidot ovat myös merkityksellisiä työelämän kan-

nalta. Tunnetaitojen avulla mahdollisuudet menestyä työelämässä paranevat. 

Tutkimustulokset osoittavat, että sitoutuminen työelämään on tunnetaitoisille yk-

silöillä korkeampaa. Myös Durlakin, Weissbergin, Dymnickin, Taylorin ja Schel-

lingerin (2011, s. 406) tutkimus osoittaa, että tunnekasvatus on koulumenestyk-

sen lisäksi yhteydessä oppilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  

 

Durlakin, Weissbergin, Dymnickin, Taylorin ja Schellinqerin (2011, s. 409–410, 

417) interventionkatsaus tunnekasvatusohjelmista osoittaa, että tunnetaidot ovat 

yhteydessä ihmissuhteisiin, joten intervention myötä oppilaat kohtasivat toisiaan 

positiivisemmalla asenteella. Tunnekasvatus myös paransi oppilaiden käyttäyty-
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mistä. Webster-Stratton kehitti vuonna 1991 tunnekasvatusohjelman nimeltä ”Di-

nosaur Curriculum”. Tutkimus osoittaa, että tämä ohjelma vähensi lapsien käyt-

täytymisen ongelmia ja lisäsi tunnetaitoja. Tässä tunnekasvatusohjelmassa tutki-

mus kohdentui oppilaisiin, jolla on käytöksen tai tarkkaavaisuuden ongelmia. Par-

haimpiin lopputuloksiin päästiin moniammatillisella yhteistyöllä eli kun luokan-

opettaja teki yhteistyötä kouluterapeutin ja vanhempien kanssa. (Webster-Srat-

ton & Reid, 2008, s. 17–19, 28.) 

 

Suomessa toteutettu Aggression portaat -interventio osoittaa myös, että tunne-

kasvatuksen avulla voidaan vähentää oppilaiden tunne- ja käytöshäiriöitä. Ag-

gression portaat -interventiossa opettajan tukena toimii ”Aggression portaat” - 

kirja, jonka avulla interventiossa toteutettiin oppitunteja. Aggression portaat -in-

terventio rohkaisee tunnekasvatuksessa avoimeen keskusteluun sekä pohdin-

taan. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että luokassa säilyy turvallinen ilmapiiri ja 

ketään ei pakoteta keskustelemaan henkilökohtaisista asioista, jos se ei tunnu 

oikealta. Intervention myötä oppilaiden tunnesäätelytaidot kehittyivät. Oppilaat al-

koivat kohdistaa toisiinsa enemmän myönteisiä tunteita, ja suhtautuminen väki-

valtaa kohtaan muuttui negatiivisemmaksi. Lisäksi oppilaat kokivat intervention 

jälkeen ymmärtävänsä paremmin, mitä kiusaaminen tarkoittaa ja opettajat kuvai-

livat intervention opettaneen oppilaille, mitä tarkoittaa tunne aggressioista. (Hin-

tikka, 2016, 82, 111,142–143, 148.) 

 

Knowlerin ja Fredericksonin tutkimus (2013) osoittaa, että tunnekasvatuksella 

voidaan vähentää kiusaamista. Ne oppilaat, jotka kiusasivat muita tutkimuksen 

alussa ja omasivat heikot tunnetaidot, kehittyivät tunnekasvatusintervention ai-

kana niin, että tutkimuksen lopussa heidän käyttäytymisensä kiusaajan roolissa 

oli vähentynyt. Tällaisiin tuloksiin päästiin opettelemalla tunnistamaan erilaisia 

tunteita intervention aikana. Tunteiden tunnistamiseen pyrittiin keskustelun, roo-

lileikkien sekä käytännön harjoitusten avulla samalla tavalla kuin esimerkiksi ”Di-

nosaur Curriculum” -tunnekasvatusohjelmassa. (Knowler & Fredrickson, 2013, 

s.869, 875–876; Webster-Sratton & Reid, 2008, s. 19.) 
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Tunnekasvatuksen avulla voidaan vaikuttaa myös luokan yleiseen ilmapiiriin. 

Midford, Cahill, Geng, Leckning, Robinson ja Te Ava (2017, s. 365, 368) toteutti-

vat pilottitutkimuksen, jossa tunnekasvatusintervention avulla luokassa käsiteltiin 

esimerkiksi oppilaiden omia vahvuuksia, tunteiden sääntelyä ja havainnointia. 

Roolileikit ja keskustelu korostuivat myös tässä tunnekasvatusinterventiossa 

opetusmenetelminä. Lisäksi tunnekasvatusta toteutettiin tehtävillä, joissa pyrittiin 

kriittisen ajattelun kehittämiseen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tunnekas-

vatuksen myötä oppilaiden kommunikaatiotaidot kehittyivät ja lojaalisuus toisia 

vertaisia kohtaan lisääntyi. Oppilaat myös lähentyivät sellaisten vertaisten kanssa 

intervention aikana, joiden kanssa eivät olleet aiemmin keskustelleet. Tunnekas-

vatus siis lisäsi yhteishenkeä ja yhteistyötaitoja.  Tunnekasvatus onkin positiivi-

sessa yhteydessä oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja parantaakin oppilaiden sosi-

aalisia suhteita. Tunnetaitojen avulla oppilaat pystyvät ylläpitämään ihmissuhtei-

taan paremmin. (Goodman ym., 2015, s. 51–52.) Tunnetaitojen avulla oppilas 

oppii aikuisen tuen avulla kunnioittamaan tasa-arvoa (Kerola, Kujanpää & Kallio, 

2021).  

 

Gordonin (2006, s. 179–183) tunnetussa käyttäytymisen ikkuna -mallissa vuoro-

vaikutus jaetaan kolmeen alakategoriaan, joita ovat kuuntelun taidot, tarve- ja ar-

voristiriitojen ratkaisut sekä minäviestit. Tätä Gordonin (2006) mallia on käytetty 

hyödyksi koulumaailmassa, esimerkiksi Lions Quest -ohjelmassa. Lions Quest 

on tunnekasvatusohjelma, jota toteutetaan noin sadassa maassa ja yli puoli mil-

joonaa opettajaa toteuttaakin sitä luokassaan. Lions Quest -tunnekasvatusohjel-

man tavoitteena on ensisijaisesti tukea lasten ja nuorten positiivista kehittymistä 

edistämällä ja vahvistamalla oppilaiden tunnetaitoja ja hyvinvointia kouluissa. 

(Talvio, Hietajärvi, Matischek-Jauk & Lonka, 2019, s. 470–471.) 

 

Talvio, Berg, Ketonen, Komulainen ja Lonka (2015) tarkastelivat tutkimukses-

saan Lions Quest -tunnekasvatusohjelman vaikutuksia opettajiin. Tutkimuksen 

tulokset osoittavat, että tunnekasvatusohjelmalla oli vaikutusta opettajien koke-

muksiin tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen tavoitteiden merkityksestä. 

Lisäksi Lions Quest -ohjelman kautta opettajat kokivat enemmän pätevyyttä tun-

netaitojen opettamisessa kuin tutkimukseen osallistunut vertailuryhmä, joka ei 
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osallistunut tunnekasvatusohjelmaan. (Talvio ym., 2015, s. 1, 5–10.) Gol-Guve-

nin (2017, s. 588–589) tutkimus puolestaan osoittaa, että Lions Quest -tunnekas-

vatusohjelmalla on positiivisia vaikutuksia oppilaiden käyttäytymiseen ja konflik-

tien ratkaisukykyihin sekä luokan ilmapiiriin.  

 

2.3.3 Tunnekasvatus perusopetuksen opetussuunnitelmassa 
 

Perusopetuksen opetussuunnitelma on pedagoginen ja strateginen asiakirja, 

joka määrittelee perusopetuksen tavoitteet, tehtävät, arvot ja asenteet. Opetus-

suunnitelman tavoitteena on, että perusopetuksessa toteutuu tasa-arvo ja opetus 

toteuttaa oppilaan hyvää kasvua, kehitystä ja oppimista. Opetussuunnitelman pe-

rusteet myös mahdollistavat perusopetuksen yhdenvertaisen toteutumisen. 

Kaikki opetussuunnitelmassa määrätyt tavoitteet ja tehtävät perustuvat perus-

opetuslakiin. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen pohjalta laa-

dittu paikallinen opetussuunnitelma on opettajalle tärkeä, koska se ohjaa opetus-

työtä. Opetussuunnitelma siis velvoittaa opettajaa suunnittelemaan opetuksen 

sitä mukaillen. (POPS 2014, s. 9.)  

 

Perusopetuksen arvojen mukaan jokaisella on oikeus kasvaa ihmisyyteen ja yh-

teiskunnan jäsenyyteen ja olla ainutlaatuinen ja arvokas sellaisenaan kuin on. 

Näin ollen tunnekasvatuksen voidaan sanoa olevan olennainen osa perusope-

tuksen arvoja. Perusopetuksen oppimiskäsityksen mukaan tietojen ja taitojen rin-

nalla on tärkeää, että oppilas oppii reflektoimaan omia tunteitaan. Oppiskäsitys 

huomioi myös, että oppiminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa ja vuorovaiku-

tussuhteiden ylläpitoon tarvitaan tunnetaitoja. Lisäksi opetussuunnitelmassa tuo-

daan esille, miten oppilaan tunteet vaikuttavat oppimisprosessin ohjaamiseen ja 

motivaatioon. Toisaalta tunteet ja tunnetaidot nähdään myös opetettavina oppi-

sisältöinä. (POPS 2014, s. 15, 17–18.)  

 

Tunnekypsyys auttaa oppilaita löytämään paikkansa yhteiskunnassa. Yhteiskun-

nan jäseneksi kasvamisen tavoite on määritelty myös perusopetuslaissa ja valti-

onneuvoston asetuksessa, joiden pohjalta perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet on laadittu (POPS 2014, s.19). Yhteiskunnallinen kasvu tapahtuu hy-
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vän itsetunnon ja tunnetaitojen avulla, joten tunnekypsyyden opettaminen tunne-

kasvatuksen avulla kouluissa on erityisen tärkeää. Sen avulla oppilaat oppivat 

kriittistä ajattelua, reflektointia ja positiivista suhtautumista yhteiskunnan rakenta-

miseen ja ongelmien kohtaamiseen. (Matthews, 2006, s. 20–21). 

 

Tiedot, taidot, arvot, asenteet ja tahto muodostavat opetussuunnitelman perus-

teiden mukaan kokonaisuuden, jota voidaan kutsua laaja-alaiseksi osaamiseksi. 

Laaja-alainen osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tarkoi-

tuksellisesti ja tilanteen mukaisesti. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa tunne-

taitoja on kuvattu erilaisista näkökulmista. Yleisesti laaja-alaisen osaamisen ta-

voitteena on tukea oppilaan kasvua ihmisenä esimerkiksi tunnistamalla omia vah-

vuuksia ja kehittymismahdollisuuksia sekä rohkaista arvostamaan itseä. Laaja-

alainen osaaminen on jaettu seitsemään erilaiseen osaamiskokonaisuuteen. 

Näistä esimerkiksi ”Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu” -kokonai-

suuden mukaan oppilaita ohjataan asettumaan toisen ihmisen asemaan eli tue-

taan empatian taitoja. Lisäksi tämä kokonaisuus ohjaa oppilasta arvostamaan 

omaa kehoa tunneilmaisun apuna. ”Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot” on kol-

mas (L3) laaja-alainen osaamiskokonaisuus, joka ohjaa monipuolisesti kehittä-

mään oppilaan tunnetaitoja. (POPS 2014, s. 20–22.)  

 

Alkuopetuksessa tunnetaidot liittyvät erityisesti laaja-alaisen osaamisen kokonai-

suuteen ”Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot”. Alkuopetuksessa oppilaat keskit-

tyvä omiin tunteisiinsa, niiden tunnistamiseen ja ilmaisuun. Tunnetaitojen opetuk-

sessa keinona käytetään esimerkiksi leikkiä ja draamaa. Lisäksi tunnetaidot 

esiintyvät opetussuunnitelmassa alkuopetuksen osiossa ympäristöopin oppiai-

neen tavoitteissa, joissa puhutaan tunnetaitojen harjoittelusta sekä itsensä ja 

muiden arvostuksesta ikäkausi huomioon ottaen. Myös uskonnon oppiaineessa 

tunnetaidot nousevat esille, sillä opetussuunnitelman mukaan uskonnon oppiai-

neen sisällöt tukevat lapsen tunnetaitojen kehitystä. Uskonnossa erityisesti ko-

rostuu empatia kyvyn harjoitteleminen toisen asemaan asettumalla ja muiden 

mielipiteiden kunnioittamisen tärkeyden myötä. Ympäristöopin ja uskonnon li-

säksi myös liikunnassa tuodaan esille tunneilmaisun tärkeys vuorovaikutustilan-

teissa. Liikunta myös mahdollistaa tunteiden säätelyn harjoittelun ja itsetunnon 

vahvistamisen. (POPS 2014, s. 100, 132–135, 148–149.) 
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 Alakoulun ylemmillä luokilla eli vuosiluokilla 3-6 tunnetaidot näkyvät laaja-alai-

sessa osaamisessa empatiakyvyn harjoittelemisena, tunnetaitojen kehittymisenä 

vuorovaikutuksessa sekä kehollisena tunneilmaisuna. Oppiaineissa aivan kuten 

alkuopetuksessa tunnetaitojen harjoittelu näkyy uskonnon sisällöissä. Lisäksi 

tunneilmaisua harjoitellaan musiikin keinoin ja kokonaisvaltaisesti liikkuen omaa 

kehoa apuna käyttäen. Liikunnassa harjoitellaan tunteiden säätelyä vuorovaiku-

tustilanteissa. Ylemmillä luokilla tunnekasvatuksessa korostuukin tunteiden sää-

telyn merkitys esimerkiksi ristiriitatilanteissa. Oppilaiden kanssa keskustellaan ja 

harjoitellaan, miten tunteita kohdataan ja hallitaan tilanteet huomioon ottaen. 

Myös äidinkielessä harjoitellaan oman mielipiteen esittämistä toiset huomioon ot-

taen. Tunnekasvatus syventyy ylemmillä luokilla myös mielenterveystaitoihin ja 

oman mielen ja kehon viestien havainnointiin ja tunnistamiseen. (POPS 2014, s. 

156, 163, 246, 250, 263–265, 274–276, 283.)  

 

2.3.4 Opettajan omat tunnetaidot ja niiden merkitys kouluarjessa 
 
 

Tunteet ovat keskeisessä osassa opetusta. Opettaja voi tuntea hyvin erilaisia tun-

teita päivän aikana, esimerkiksi onnellisuutta, kun oppilaat noudattavat annettuja 

ohjeita (Sutton, Mudray-Camino & Knight, 2009, s. 130). Opettajat toimivat kou-

luissa monella tapaa roolimalleina oppilaille. Opettajien tunteet vaikuttavat oppi-

laisiin ja aiheuttavat oppilaissa tunnereaktioita. Kun opettajat ovat kannustavia ja 

lempeitä oppilaita kohtaan, oppilaat tuntevat turvallisuuden tunnetta kouluympä-

ristössä. Jos taas opettajat ovat stressaantuneita ja tunteet ovat negatiivisia, 

tämä vaikuttaa heidän innostukseensa niin opettamista kuin oppilaitakin kohtaan. 

Tällä voi olla pitkäaikainen vaikutus oppilaisiin. Oppilaat voivat vieraantua kou-

lusta, jolloin heillä on suurempi riski akateemisiin ja sosiaalisiin haasteisiin ja on-

gelmiin. (Jennings & Greenberg, 2009, s. 500–501.) Opettajan omat tunnetaidot 

vaikuttavat oppilaiden tunnetaitojen kehittymiseen (Virtanen, 2015, s. 14). Näistä 

tunnetaidoista Virtasen tutkimuksessa (2013, s.127) opettajat nostivat keskeisim-

mäksi empaattisuuden. Opettajan empatiakyky on yhteydessä luokan ilmapiiriin. 

Myös Laine (2005, s. 43) toteaa opettajalla olevan merkityksellinen yhteys siihen, 

millainen ilmapiiri luokkaan muodostuu. 
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Virtanen (2013, s.141) on tutkinut luokanopettajaksi opiskelijoiden ja valmistunei-

den luokanopettajien tunneälytaitoja. Tutkimustulokset kertovat, että luokanopet-

tajaksi opiskelevat pitivät tunnetaitoja opetuksessa tärkeämpinä kuin he, jotka 

olivat jo valmistuneet. Toisaalta jo työelämässä olevat luokanopettajat arvioivat 

tunnetaitonsa paremmiksi kuin luokanopettajaksi opiskelevat. Tutkimukset osoit-

tavat, että opettajat pitävät erityisesti tunteiden säätelyä tärkeänä tunnetaitona 

osana opettajan työtä sekä omien tunteiden ja niiden vaikutusten tiedostamista. 

Opettajien tunteet ovat yhteydessä oppilaiden tunteisiin sekä käyttäytymiseen. 

(Taxer & Gross, 2018, s. 186; Sutton ym., 2009, s. 132.)  

 

Opettajien on tärkeää tiedostaa omien tunteiden ja opetuskäyttäytymisen voima 

opetuksessa. Tutkimustulokset osoittavat, että nämä molemmat tekijät ovat yh-

teydessä siihen, tuntevatko oppilaat nautinnon tai vihan tunteita opetuksen ai-

kana. (Becker, Goetc, Morger & Ranellucci, 2014, s. 20–22.) Myös Jennings ja 

Greenberg (2009, s. 493–494, 500) osoittavat artikkelissaan, että opettajan tun-

netaidot ovat yhteydessä opettajan ja oppilaiden väliseen suhteeseen sekä ilma-

piiriin luokassa. Kun opettaja tiedostaa ja sääntelee omia tunteitaan, opettaja - 

oppilas suhde rakentuu kannustavaksi. Opettajan on helpompi reagoida oppilai-

den tunteisiin ymmärtäen ja yhdessä niitä pohtien. Lisäksi opettaja ymmärtää pa-

remmin luokan dynamiikkaa. Esimerkiksi konfliktitilanteissa syyllisen etsiminen ei 

aina ole oleellista, sillä tunnetaitoinen opettaja ymmärtää tilanteiden olevan mo-

nisyisiä. Tutkimuksessa esitetään esimerkki, jossa helposti provosoituvaa oppi-

lasta houkutellaan käyttäytymään tietoisesti huonosti. Tällaisessa tilanteessa tun-

netaitoinen opettaja kykenee näkemään pintaa syvemmälle ja keskustelemaan 

myös huonoon käytökseen yllyttäneitä oppilaita.  

 

Sekä Virtasen (2013, s. 217) että Jenningsin ja Greenbergin (2009, s. 493) mu-

kaan opettajien tunnetaitoihin liittyvätkin konfliktien hallinta ja itsehillintä, jotka viit-

taavat tunteiden sääntelyyn ja havainnointiin. Myös Sutton (2004, s. 381, 387) 

esittää omassa tutkimuksessaan, että tunteiden säätely on oleellinen osa opetta-

jan työtä, sillä tunteiden näyttäminen voi olla esteenä saavuttaa opetuksen pää-

määriä. Toisaalta samassa tutkimuksessa opettajat ottivat esille tärkeyden aitou-

desta eli opettaja ei saisi säädellä tunteitaan niin, että toimii kuin robotti. Aitous 
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auttaa luomaan vuorovaikutussuhteen oppilaisiin ja toisaalta se myös näyttää op-

pilaille tunteiden olevan oleellinen osa ihmisyyttä. Suurin osa opettajista ajatteli, 

että tunteiden säätelyn ja aitouden välillä pitäisi löytyä tasapaino niin, että opet-

taja voi näyttää luokassa tunteitaan, mutta tietyissä tilanteissa, niitä täytyy osata 

myös säädellä. Yin, Kin Lee, Zhang ja Jin (2013, s. 137, 142) tutkimus opettajan 

tunnetaitojen, tunnekasvatustyön ja työhyvinvoinnin välisestä yhteydestä puoltaa 

aitouden kokemista. Tutkimuksen mukaan opettajan tunnetaidot ovat yhteydessä 

tunnekasvatustyössä tunteiden luonnolliseen ilmaisuun ja läsnäoloon sekä työ-

hyvinvointiin. Erityisesti tunteiden luonnollinen ilmaisu oli yhteydessä työhyvin-

vointiin positiivisesti. 

 

2.4 Yhteenveto 

 

Tunteet ohjaavat ihmisen toimintaa ja käyttäytymistä. Erilaisia tunteita on ole-

massa lukuisia, mutta niistä on erotettavissa perustunteet, joita ovat ainakin ilo, 

suru, pelko ja viha. (Tracy & Randles, 2011, s. 389–399.) Nummenmaa (2010, s. 

33–36) lisää perustunteiksi lisäksi vielä inhon ja hämmästyksen. Tässä tutkiel-

massa tunteet määritellään perustunteiksi sekä eri kulttuureihin sidoksissa oleviin 

muihin tunteisiin, jotka auttavat ihmistä hakeutumaan sellaisten asioiden äärelle, 

jotka edistävät hyvinvointia. Samalla tunteet suojelevat ihmistä hyvinvoinnille va-

hingollisilta asioilta ja muuttavat toimintaamme tilanteen mukaan. (Kokkonen, 

2017, s. 11–12; Nummenmaa, 2010, s.11.) 

 

Jotta omia ja muiden tunteita voisi esimerkiksi nimetä ja ohjailla, yksilön tulee 

harjoitella näitä taitoja. Tällaisia taitoja kutsutaan tunnetaidoiksi. Tässä tutkiel-

massa tunnetaidot määritellään Golemanin (1995) ja Saloveyn ja Mayerin (1997) 

tunneäly -käsitteen osa-alueiden pohjalta. Nämä osa-alueet ovat tunnetaitojen 

perusta eli tunteiden nimeäminen ja havaitseminen, tunteiden säätely, itsesää-

tely, sosiaaliset taidot sekä empatia. Tunnetaitojen opettamisen ja harjoittelun 

prosessi tässä tutkielmassa puolestaan määritellään tunnekasvatukseksi. Tun-

nekasvatus pitää sisällään sekä opettajan että oppilaan tunnekasvatuksen, sillä 

tunnekasvatus tapahtuu vuorovaikutuksessa. (CASEL 2015; Gottman, Katz 

& Hooven, 1996; Steiner, 2003.) Kuviossa 2 käsitteet tunteet, tunnetaidot ja tun-

nekasvatus on määritelty tämän tutkielman näkökulmasta kootusti.  
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Kuvio 2. Tunteiden, tunnetaitojen ja tunnekasvatuksen määritelmät tässä tutkiel-
massa. 
 
 

 

 

  

Tunnekasvatus

Tunnetaidot

Tunteet

•Tunnetaitojen opettaminen ja harjoittelu

•Oppilaan tunnetaidot

•Opettajan tunnetaidot

•(Goleman, 1995; Salovey & Mayer, 1997)

•tunteiden tiedostaminen ja nimeäminen

•tunteiden säätely

•empatia

• itsesäätely

•sosiaaliset taidot

•(Goleman, 1995; Salovey & Mayer, 1997)

•Perustunteet eli ilo, suru, viha ja pelko sekä 
inho ja hämmästys

•Muut kulttuurisidonnaiset tunteet

•hyvinvoinnin edistäminen, toiminnan ja 
käyttäytymisen ohjaaminen

•(Tracy & Randles, 2011; Nummenmaa, 2010)
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3 Käyttöteoria  
 
 

Tässä luvussa avaan tutkielmani kontekstin kannalta keskeisen käsitteen käyttö-

teoria. Ensimmäisen alaluvun tarkoitus on määritellä käyttöteoria -käsite ja avata 

tekijät, joiden kautta käyttöteoria muodostuu. Toisessa alaluvussa esittelen aiem-

pia tutkimuksia käyttöteorioista opettajankoulutuksessa. Kolmannen alaluvun 

tehtävä puolestaan on avata käyttöteorian merkitystä opettajan työssä.  

 
 

3.1 Mikä on käyttöteoria? 

 

Tunnekasvatusta ja sen toteutumista sekä ylipäätään kaikkea opetusta ohjaavat 

opetussuunnitelman lisäksi opettajan henkilökohtainen käyttöteoria. Käsite 

”theory-in-use” tarkoittaa käyttöteoriaa, jonka avulla voimme ymmärtää omaa 

käyttäytymistä ja ohjata sitä (Argyris & Schön, 1977, s. vii, 37). Tapaustutkimuk-

sessaan Elbaz (1983, s.43, 48–49) halusi kuvata opettajan roolia paremmin ja 

ehdotti opettajan näkemystä vastaavaksi käsitteeksi: ”practical knowledge”. 

Tämä käsite pitää sisällään opettajan oppiaineen tuntemuksen, tiedon opetus-

suunnitelmasta, opetuksesta, opettajasta itsestään sekä oppimisympäristöistä. 

Myöhemmin Elbaz (1983, s. 3, Pitkäniemi, 2010, s. 159 mukaan) alkoi käyttää 

käsitettä ”practical theory” eli suomennettuna käsitettä ”käyttöteoria”, jolla tarkoi-

tetaan opettajan ymmärrystä esimerkiksi siitä, millaista opetus käytännössä on.  

 

Henkilökohtaiset käyttöteoriat pohjautuvat uskomuksiin, arvoihin, kokemuksiin ja 

käsityksiin hyvästä opettajuudesta (Maaranen, Pitkäniemi, Stenberg & Karlsson, 

2016, s.80). Ojanen (2009) kuvailee käyttöteoriaa henkilökohtaiseksi viiteke-

hykseksi tai sisäiseksi ohjausjärjestelmäksi, joka määrää opettajan kasvatuksel-

lista toimintaa. Käyttöteoria syntyy, kun erilaiset kokemukset, tieto ja ympäristön 

havainnointi sekoittuvat yksilön arvomaailmaan. Käyttöteoria koostuu niin per-

soonallisista kuin ympäristöstä välittyvistä tekijöistä. Käyttöteorian syntyminen ja 

kehittyminen on kuitenkin jatkuva ja muuttuva prosessi, joka hallitsee opettajan 

toimintaa. (Ojanen, 2009, s. 86–88, 93.). Käyttöteoria koostuukin osista, jotka 

ovat yhteydessä toisiinsa. Käyttöteoria voi olla hierakinen kokonaisuus, jossa yksi 
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käyttöteorian osa mahdollistaa toisen toteutumisen. Toisaalta käyttöteorian ra-

kenne voi myös olla lopputulokseen tähtäävä, joka ei välttämättä ole hierakinen. 

(Argyris & Schön, 1977, s. 8–9.)  

 

Käyttöteoria on opettajan apuna työelämässä oman toiminnan, erilaisten osa-alu-

eiden ja näkökulmien tutkimisessa ja ymmärtämisessä. Käyttöteoria voi syntyä 

itselle merkityksellisistä omista kokemuksista käsin tai esimerkiksi kirjallisuudesta 

ja koulutuksesta opitun kautta. Tällöin oma kokemus tai opittu asia kohtaa opet-

tajan oman arvomaailman. (Husu, 2002, s.175.) Pitkäniemi (2010, s. 160) koros-

taa omaksutun tiedon merkitystä opettajan käyttöteoriassa, koska opettajien 

käyttöteorioissa on paljon teoreettista tietoa, jota linkitetään käytännön tilantei-

siin. Ojanen (2009, s. 88) puolestaan ajattelee, että kaikki yksilön elämänkoke-

mukset vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen. Käyttöteoria syntyy, kun yksilö ha-

vainnoi eli kuuntelee, katsoo tai lukee, miten muut toimivat. Havainnot muotoutu-

vat omaksi kokonaisuudeksi, joka voi mukautua tai muuttaa yksilön arvomaail-

maa. Käyttöteoriassa on tällöin niin persoonallisia kuin ulkoa tulleita sisältöjä. Mo-

lemmat Ojanen (2009, s. 88) ja Pitkäniemi (2010, s. 159–160) painottavat, että 

käyttöteoria kehittyy jatkuvasti uusien kokemusten myötä, jotka edelleen muok-

kaavat käyttöteorian kehittymistä. Tässä tutkielmassa käyttöteoria muodostuu 

Ojasen (2009) ja Maarasen, Pitkäniemen, Stenbergin ja Karlssonin (2016) mää-

rittelyiden mukaisesti tiedoista, uskomuksista, arvoista, kokemuksista ja asen-

teista. Nämä käyttöteorian muodostavat tekijät on koottu kuvioon 3. 

 

 

Kuvio 3. Käyttöteorian muodostavat tekijät. (Ojanen, 2009; Maaranen ym., 
2016.) 
 

 

 

Käyttöteoriatiedot

uskomukset

arvot

kokemukset

asenteet
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3.2 Käyttöteoria opettajankoulutuksessa 

 

 

Opettajankoulutuksen tavoitteena on antaa tuleville opettajille eväitä pedagogi-

seen ajatteluun ja sen toteuttamiseen käytännön opetustyössä. Opettajankoulu-

tuksen myötä opiskelijasta kehittyy vuorovaikutustaitoinen oppimisen ja opetta-

misen asiantuntija, joka kehittää, tutkii, arvioi kriittisesti sekä reflektoi omaa työ-

tänsä. (Jyrhämä, 2002, s. 167; Siljander & Kivelä, 2008, s. 211.) 

 

Levinin ja Hen (2008) tutkimuksessa opettajaopiskelijoiden itse kirjaamat usko-

mukset määriteltiin ja kategorioitiin sen perusteella, mitkä uskomukset olivat sel-

laisia, jotka voivat opettajan koulutuksen aikana muuttua ja niihin voidaan vaikut-

taa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää malli, joka kategorisoi opetta-

jaopiskelijoiden uskomukset ja osoittaa uskomusten sisällön ja niiden alkuperän 

välisen suhteen. Tutkimuksessa siis tutkittiin opettajaopiskelijoiden henkilökoh-

taisten käyttöteorioiden sisältöjä ja lähteitä sekä näiden välistä yhteyttä. Levin ja 

He määrittelivät tutkimuksessa viisitoista erilaista koodia käyttöteoriaväitteiden 

sisällön mukaan ja kymmenen koodia käyttöteoriaväitteiden lähteen mukaan. Si-

sältöjä koskevat koodit jaettiin neljään eri pääkategoriaan ja lähteitä koskevat 

koodit kolmeen pääkategoriaan. (Levin & He, 2008, s. 56–58.)  

 

Harvat tutkimukset opettajien käyttöteorioista käsittelevät käyttöteorioiden alku-

perää eli sitä, mistä opettajien uskomukset ovat peräisin. Levinin ja Hen (2008) 

tutkimuksen tarkoituksena olikin, että opettajankoulutuksessa voitaisiin ymmär-

tää paremmin, miten opettajien käyttöteorioihin ja niihin liittyviin uskomuksiin ja 

ajatuksiin voidaan vaikuttaa. Tutkimus osoitti, että opettajankoulutuksella voidaan 

vaikuttaa opettajaopiskelijoiden uskomuksiin tärkeistä opettajuuteen liittyvistä nä-

kökulmista kuten opetussuunnitelmanmukaisesta opetuksesta, opettajan roolista 

ja vastuusta sekä hyvän opettajuuden tekijöistä. Tutkimuksen mukaan opettajan-

koulutuksella on myös vaikutusta opettajaopiskelijoiden uskomuksiin ammatilli-

sen kehittymisen ja opetuksen suunnittelun merkityksestä. (Levin & He, 2008, s. 

66.)   
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Myöhemmin Pitkäniemi, Karlsson ja Stenberg (2014) tutkivat suomalaisen opet-

tajakoulutuksen kontekstissa luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteorioita, niiden 

eroja ja yhtäläisyyksiä sekä niiden kehitystä luokanopettajakoulutuksen aikana. 

Tutkimus oli luokanopettajaopiskeijoille pedagoginen prosessi, jossa opiskelijat 

oppivat pohtimaan käyttöteorioitaan ja niiden alkuperiä. Tutkimus toteutettiin ky-

selyllä opintojensa alku- tai loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. (Pitkäniemi ym., 

2014, s. 132.) Tutkimus perustui Levinin ja He (2008) aiemmassa tutkimuksessa 

kehittämään malliin käyttöteorioiden kategorioista ja lähteistä. Kuitenkin Pitkänie-

men, Karlssonin ja Stenbergin (2014) tutkimuksessa tätä mallia on mukailtu suo-

malaiseen näkökulmaan sopivammaksi (ks. liite 2 ja taulukko 2). Tutkimukseen 

osallistuneet opiskelijat luokittelivat käyttöteoriaväitteidensä sisällöt ja lähteet näi-

hin heille valmiiksi annettuihin sisältö- ja lähdekategorioihin. Tulokset osoittivat, 

että käyttöteorioiden sisältö liittyi suurimmaksi osaksi opettajaan, kuten opettajan 

ammatilliseen kehittymiseen, rooleihin ja vastuuseen sekä hyvän opettajan omi-

naispiirteisiin.  Opettaja -kategorian jälkeen käyttöteorioiden sisällöissä esiintyi 

eniten luokkayhteisöön, oppilaaseen ja opetusmenetelmiin liittyviä aiheita. Läh-

teinä puolestaan käyttöteorioissa esiintyi useimmiten omat oppimiskokemukset 

ja kokemukset opettajana. (Pitkäniemi ym., 2014, s. 135–136.) 

 

Pitkäniemen, Karlssonin ja Stenbergin (2014, s. 134–136, 138) tutkimuksen mu-

kaan useammat opiskelijat, jotka olivat opintojensa alkupuolella, luokittelivat käyt-

töteorioiden lähteeksi omat oppimiskokemukset. Opintojensa loppuvaiheessa 

olevat opiskelijat puolestaan merkitsivät käyttöteorioidensa lähteeksi enemmän-

kin opettajankoulutuksen ja kokemukset opettajan työstä. Opettajankoulutuksella 

tutkimuksen mukaan onkin merkitystä opettajaopiskelijoiden käyttöteorioiden 

syntymisessä eli koulutus on lähde, jossa opiskelijat oppivat, mitkä tiedot ja argu-

mentit ovat keskeisiä sisältöjä heidän käyttöteorioissaan.  

 

Maaranen, Pitkäniemi, Stenberg ja Karlsson (2016) tutkivat opettajaopiskelijoi-

den käyttöteorioita heidän opintojensa loppusuoralla. Opettajaopiskelijoiden kä-

sitykset ja uskomukset hyvästä opettajuudesta ovat idealistisia ja tavoitteiltaan 

hyvin korkeita. Toisaalta realistinen kuva koulumaailmasta opettajaopiskelijoille 

voi olla hämärä. Yhteys omien uskomusten ja todellisuuden väliltä usein puuttuu. 
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Opettajaopiskelijoille voi olla erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä opettajuudesta 

omista kouluajoistaan oppilaan roolista käsin. (Maaranen ym., 2016, s. 80–81.) 

 

Maarasen, Pitkäniemen, Stenbergin ja Karlssonin (2016, s.81) mukaan on erittäin 

tärkeää, että opettajaopiskelijat ajattelevat ja reflektoivat käyttöteorioitaan sekä 

alkavat rakentaa omaa opettajaidentiteettiään. Heidän tutkimuksensa tarkoituk-

sena olikin tutkia, millaisia sisältöjä opettajaopiskelijoilla on heidän käyttöteoriois-

saan ja millainen yhteenveto hyvästä opettajuudesta voidaan tehdä käyttöteori-

oiden perusteella. Tulokset osoittavat, että opettajaopiskelijoiden käyttöteoriat 

ovat hyvin idealistisia ja konkreettisia käytännön esimerkkejä niissä esiintyy vä-

hän. Myös Levinin ja Hen (2008) tutkimuksessa opettajaopiskelijoiden käyttöteo-

rioiden sisältö keskittyy opettajuuteen ja opettamiseen. Oppilaan näkökulma 

käyttöteorioissa opettajaopiskeijoilla näissä tutkimuksissa jää siis vähäiseksi.  

 

 

3.3 Käyttöteorian merkitys luokanopettajan työssä 

 

Opettajan käyttöteorian kehittyminen auttaa ymmärtämään omaa työtä koskevia 

uskomuksia, rutiineja ja ennakkoluuloja, koska käyttöteoria koostuu niistä ar-

voista, uskomuksista ja tiedoista, joihin oma toiminta pohjautuu. Ammatillinen ke-

hittyminen tapahtuu käyttöteoriaan kohdistuvan kriittisen reflektion avulla. Kriitti-

nen reflektio tarkoittaa omaa toimintaa kyseenalaistavaa pohdintaa, jonka avulla 

opettaja tulee tietoiseksi omasta toimintaa ohjaavista tekijöistä eli käyttöteorias-

taan. (Ojanen, 2009, s. 86.) 

 

Käyttöteoria on merkityksellinen oman toiminnan kehittämisen kannalta. Käyttö-

teoria mahdollistaa oman toiminnan tarkastellun, ymmärtämisen ja sen muutta-

mistarpeiden huomioimisen. Käyttöteorian avulla voidaan tarkastella teoreettisen 

tiedon ja toteutetun käytännön toiminnan välistä suhdetta. Yksilö ei voi kuiten-

kaan tiedostaa omaa käyttöteoriaansa täysin, vaan osa siitä on tiedostamatonta. 

Tietoisuus omasta käyttöteoriasta riippuu siitä, miten paljon yksilö reflektoi omaa 

toimintaa ja on halukas prosessoimaan ajatuksiaan, arvojaan, uskomuksiaan ja 

tietoaan suhteessa toimintaansa. (Ojanen, 2009, s. 89.) Myös Pakkalan (2011, s. 

47) mukaan käyttöteoria toimii sekä tietoisesti että tiedostamattomalla tasolla. 
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Tutkimuksen tekeminen opettajan suhteesta käyttöteoriaansa onkin tärkeää, sillä 

se voi tuoda opettajaa tietoisemmaksi niistä käyttöteoriansa osa-alueista, jotka 

siinä hetkessä eivät ole tietoisia (Aaltonen & Pitkäniemi, 2001, s. 409). 

 

Reflektion ja sitä kautta oman toiminnan tiedostaminen ei kuitenkaan ole help-

poa. Se vaatii käyttöteorian toimintamekanismin ymmärtämistä eli opitun tiedon 

ja toiminnan välisen epäsuhdan havaitsemista. Jotta ihminen voi muuttua, hänen 

täytyy tulla tietoiseksi omasta käyttäytymisestään. Jotta ristiriidan tiedon ja käyt-

täytymisen välillä voisi havaita, vaaditaan motivaation muutosta. Ajattelun ja te-

kemisen tulisi olla jatkuvassa dialogissa keskenään. Muutosta ei tapahdu vain 

uuden tiedon omaksumisen myötä. Yksilön tulee myös ”tehdä tiedosta itselleen 

omaa”, jolloin myös toiminta ohjautuu sen mukaisesti tiedostamattomasti. Avoin 

suhtautuminen omaan keskeneräisyyteen ja epävarmuuden sietäminen mahdol-

listavat reflektion syntymisen. (Ojanen, 2009, s. 92–93.) 

 

Suomessa koulutuksessa käytetään holistista pedagogiikka, joka tarkoittaa, että 

opetus ei kohdistu vain oppilaiden kognitiivisiin kykyihin vaan myös tunne- ja so-

siaalisiintaitoihin. Holistinen pedagogiikka on yhteydessä hyvinvointiin koulussa. 

Jotta holistinen pedagogiikka voisi toteutua koulussa, opettajien tulee määritellä 

ja käsitteellistää opetuksensa tavoitteet ja merkitykset. (Tirri, 2011, s. 159.) Täl-

lainen opetuksen tavoitteiden ja merkitysten käsitteellistäminen itselle vaatii 

oman käyttöteorian luomista.  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

 

Tunnekasvatus on osa nykyistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa (POPS 

2014) ja näin ollen sitä tulisi toteuttaa perusopetuksessa. Se, miten ja kuinka pal-

jon tunnekasvatusta toteutetaan koulussa, on kuitenkin riippuvainen opettajien 

tietoisuudesta omasta opetuksestaan sekä siitä, millaiset arvot, asenteet, usko-

mukset ja tiedot opetusta ohjaavat. Toisin sanoen opettajan käyttöteoria ohjaa 

opetuksessa toteutettua tunnekasvatusta. (Ojanen, 2009.) Tutkielmani tarkoitus 

onkin selvittää, miten tunnekasvatus esiintyy luokanopettajaopiskelijoiden ja val-

mistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa.  

 

Tutkielman tehtävänä on myös vertailla, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä tunne-

kasvatuksen esiintymisellä on luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien 

käyttöteorioissa. Lisäksi tutkielman tarkoituksena on tarkastella ja vertailla tutkiel-

maan osallistuneiden ryhmien tunnekasvatukseen liittyvien käyttöteorioiden läh-

teitä. Tavoitteena on pohtia, mistä luokanopettajaopiskelijat ja valmistuneet luo-

kanopettajat ovat ottaneet tunnekasvatuksen osaksi omaa käyttöteoriaansa ja 

sitä kautta tunnekasvatuksen toteutumista heidän opetuksessaan. Vertailu luo-

kanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien välillä on tärkeää, 

koska vaikuttaisi siltä, että aikaisempaa tutkimusta näiden ryhmien käyttöteorioi-

den välillä ei ole tunnekasvatuksen näkökulmasta tehty. Tutkielmani avulla on 

mielenkiintoista selvittää esimerkiksi sitä, näkyykö opettajankoulutus opiskelijoilla 

tai jo valmistuneilla luokanopettajilla käyttöteorioiden lähteinä ja missä määrin. 

Tällä tiedolla voi olla merkitystä opettajankoulutuksen kehittämisen kannalta.  

 

Tutkielmani tutkimuskysymykset ovat: 

 

Miten tunnekasvatus tulee esiin luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistu-

neiden luokanopettajien käyttöteorioissa?  

 

1. Millaisia tunnekasvatukseen liittyviä tekijöitä nousee esille luokanopettaja-

opiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa? 



 

31 
 

a) Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä tunnekasvatukseen liittyvien tekijöiden 

esiintymisessä on 1. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden, 3.-5. 

vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokan-

opettajien käyttöteorioissa? 

 

2. Mihin lähdekategorioihin luokanopettajaopiskelijat ja valmistuneet luokan-

opettajat ovat luokitelleet käyttöteoriansa, joissa esiintyy tunnekasvatuk-

seen liittyviä tekijöitä? 

a) Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä tunnekasvatukseen liittyvien käyttöteorioi-

den luokittelussa lähdekategorioihin on 1. vuosikurssin luokanopetta-

jaopiskelijoiden, 3.-5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden ja val-

mistuneiden luokanopettajien välillä? 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

 

Tämä luku käsittelee tutkielmani toteutusta, sen lähestymistapaa, tutkimukseen 

osallistuneita sekä aineistoa ja sen analyysia. Kuvailen laadullista tutkimusotetta, 

tutkielmani fenomenografista tutkimusasetelmaa ja esittelen tutkimusaineiston 

sekä miten se on kerätty. Avaan aineiston analyysin molempien tutkimuskysy-

myksieni osalta tarkasti vaihe vaiheelta. Tuon myös esille analyysia havainnollis-

tavia esimerkkejä ja taulukoita.  

 

5.1 Laadullinen tutkimusote 

 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, koska tavoitteena on pyr-

kiä ymmärtämään, miten tunnekasvatus näkyy luokanopettajaksi opiskelevien ja 

valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa ja mistä nämä tunnekasvatuk-

seen liittyvät käyttöteoriat ovat peräisin. Laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti 

tutkielmani tarkoitus onkin ymmärtää tutkittavaa ilmiötä, ei tehdä yleistyksiä 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.33–34). Kiviniemen (2001, s. 68) mukaan kvalitatiivi-

nen tutkimus pyrkii tavoittamaan tutkittavien näkemyksiä, joten laadullinen tutki-

mus sopii tutkimuksen toteuttamiseen hyvin. Lisäksi laadullinen tutkimus tuottaa 

tutkittavasta asiasta tai ilmiöistä kuvauksia ja tulkintoja (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 

s. 71, 85). 

 

Kvalitatiivinen tutkimus on prosessi, jossa tutkimuksen eri vaiheet eivät välttä-

mättä ole jäsentynyt selkeisiin eri vaiheisiin, vaan esimerkiksi tutkimustehtävää 

koskevat ratkaisut voivat muuttua ja jäsentyä tutkimuksen edetessä. Kun tavoit-

teena on tavoittaa tutkittavien näkemys tutkittavasta ilmiöstä, alkaa tutkijalle 

avautua tutkittavaan ilmiöön liittyvien kysymysten vastaukset vähitellen. Tällainen 

joustava tutkimuselementtien kehittyminen vaatii tutkijalta reflektointia ja oman 

tietoisuuden kehittymisen tiedostamista. (Kiviniemi, 2001, s. 68.) Havainnot, jotka 

tutkittava aineistosta tekee eivät itsessään ole tuloksia, vaan tulokset rakentuvat 

analyysin ja siihen liittyvän tulkinnan perusteella (Alasuutari, 1994, s. 68).  
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5.2 Fenomenografinen lähestymistapa 

 

Fenomenografia tutkii tutkittavia ilmiöitä tutkittavien ihmisten kokemuksista käsin. 

Fenomenografinen tutkimus tuo esille laadullisesti erilaisia tapoja ja ajatuksia, 

joilla ihmiset ymmärtävät maailman ilmiöitä. Lähtökohtana fenomenografiassa 

on, että ihmisille maailma käsitetään samanlaisena, mutta sen sijaan ihmiset 

muodostavat erilaisia käsityksiä maailman ilmiöistä. Nämä käsitykset ilmiöistä 

voivat vaihdella esimerkiksi sen mukaan, minkä ikäisiä ihmiset ovat tai millainen 

on heidän koulutuksellinen taustansa. (Burns, 1994, s. 71; Metsämuuronen, 

2011, s. 112.) Fenomenografinen tutkimusmenetelmä sopiikin hyvin tutkimuk-

seeni, koska tutkielmassani tunnekasvatusta tutkitaan luokanopettajaopiskelijoi-

den ja valmistuneiden luokanopettajien kokemuksista, arvoista, tiedoista ja usko-

muksista käsin eli toisin sanoen heidän käyttöteorioidensa pohjalta. Tunnekas-

vatus on osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa (POPS, 2014), joten se vel-

voittaa ja sen tulisi näkyä jokaisen luokanopettajan työssä ja arjessa.  

 

Fenomenografian kehittäjänä pidetään Ference Martonia, jonka mukaan ihmisillä 

on rajallinen määrä tapoja, joilla he kokevat, käsittävät ja ymmärtävät erilaisia 

ilmiöitä. Martonin (1994, s. 7) mukaan fenomenografia tutkii juuri näitä tapoja, 

joilla ihmiset kokevat maailman ja ovat tietoisia siitä. Fenomenografia on kiinnos-

tunut siitä, millaisia erilaisia käsityksiä ihmisillä on tutkittavasta ilmiöstä. Tavoit-

teena fenomenografisessa tutkimuksessa on kuvailla, analysoida ja ymmärtää 

näitä tutkittavien luomia käsityksiä ja sitä, millaisissa suhteissa ne ovat keske-

nään. Fenomenografia hyödyntää analyysissa kirjalliseen muotoon tuotettua ai-

neistoa esimerkiksi haastatteluja tai kyselylomakkeita. (Huusko & Paloniemi, 

2006, s. 162 – 163.) 

 

Fenomenografiassa ollaan kiinnostuneita siitä, miten ympäröivä maailma ja sen 

ilmiöt rakentuvat ihmisten tietoisuudessa. Fenomenografiassa ihminen nähdään 

rationaalisena olentona, joka liittää tapahtumia toisiinsa ja pyrkii selittämään niitä 

muodostaen käsityksiä koetusta ilmiöstä. (Ahonen, 1994, s. 114–116). Nämä kä-

sitykset ovat merkityksenantoprosesseja ja ne ovat merkitykseltään mielipidettä 

syvempiä. Käsitykset tarkoittavat ymmärrystä tietystä ilmiöstä ja suhdetta yksilön 
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ja ympäristön välillä. Fenomenografiassa maailma nähdään samanaikaisesti to-

dellisena ja koettuna. Käsitykset muodostuvat tietoisuudessa niiden kokemusten 

kautta, jotka koskevat todellisuutta. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 164.)  

 

Fenomenografia tarkoittaa eri asiaa kuin fenomenologia. Fenomenologiassa ih-

misen käsityksiä ja kokemuksia kuvataan omasta elämysmaailmasta käsin. Fe-

nomenologisessa tutkimuksessa tutkittavaa ilmiötä pyritäänkin ymmärtämään 

sellaisena kuin se on ihmisten kokemusten kautta.  Fenomenografia puolestaan 

pyrkii ymmärtämään ja kuvaamaan todellisuutta sellaisena, miten tutkittavat ih-

miset sen käsittävät ja kokevat. Fenomenografisessa tutkimuksessa pyritäänkin 

ymmärtämään tutkittavien kokemuksia ja käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä, ei niin-

kään itse tutkittavaa ilmiötä. Molemmissa suuntauksissa tutkittava ihminen on 

kuitenkin keskiössä. Havainnot tutkimuksessa keskittyvätkin tunteisiin, ajatte-

luun, mielikuviin ja tietämisen ehtoihin ja rajoihin. (Metsämuuronen, 2006, s.108; 

Marton, 1981, s.180–181) 

 

5.3 Aineistojen hankinta 

 

Tutkielmani aineisto koostuu kolmesta osasta: ensimmäisen vuosikurssin luokan-

opettajaopiskelijoiden käyttöteorioista, 3-5. vuosikurssin luokanopettajaopiskeli-

joiden käyttöteorioista sekä valmistuneiden, työelämässä olevien, luokanopetta-

jien käyttöteorioista. Tässä tutkielmassa halusin tutkia nimenomaan luokanopet-

tajaopiskelijoita ja työelämässä toimivia, valmistuneita luokanopettajia, koska val-

mistun itsekin tälle alalle. Luokanopettajat työskentelevät perusopetuksen vuosi-

luokilla 1-6, jossa nykyisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

mukaisesti tunnekasvatuksen tulisi näkyä niin laaja-alaisten tavoitteiden kuin eri 

oppiaineiden ja arvoperustankin kautta (POPS 2014). Lisäksi on tärkeää, että 

tutkielmaan osallistuneet edustavat saman alan opiskelijoita tai jo valmistuneita 

henkilöitä, jotta aineistot ovat vertailtavissa keskenään.  

 

Luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteoriavastaukset ovat osa Karlssonin ja Pit-

käniemen (2011) johtamaan tutkimushankkeeseen kerättyä aineistoa ja näin jo 
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aiemmin kerätty, tähän tutkielmaan valmiiksi annettu aineisto. Ensimmäisen vuo-

sikurssin luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteoriavastaukset on kerätty vuonna 

2019 ja 3.-5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteoriavastaukset on 

kerätty vuonna 2017 Itä-Suomen yliopistossa osana kurssityötä. Tähän tutkiel-

maan aineistoista on otettu mukaan vain luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteo-

riavastaukset ja näin aineistoista on rajattu pois muiden alojen kuten erityispeda-

gogiikan opiskelijoiden käyttöteoriavastaukset. Yhteensä 3.-5. vuoden luokan-

opettajaopiskelijoiden aineistosta löytyi 56 tutkimusluvan antaneita käyttöteo-

riavastauksia, joten ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden vas-

tauksia tähän tutkielmaan rajautui sama määrä, vaikka ensimmäisen vuosikurs-

sin osalta luokanopettajaopiskelijoiden vastauksia olisikin ollut enemmän. Rajaa-

minen tapahtui ottamalla mukaan satunnaisesti ensimmäisen 56 opiskelijan vas-

taukset tutkittavaan aineistoon. Aineiston rajaaminen näin on tarpeellista, jotta 

aineistot olisivat otoskooltaan vertailtavissa keskenään.  

 

Kaikki käyttöteoriavastaukset on kerätty Karlssonin ja Pitkäniemen (2011) johta-

maan tutkimushankkeeseen luodulla E-lomakekyselyllä. Lomakkeessa niin luo-

kanopettajaopiskelijoiden kuin valmistuneiden, työelämässä olevien luokanopet-

tajien tarkoituksena oli kirjoittaa 4-10 henkilökohtaista käyttöteoriaa yksitellen väi-

temuodossa. Väitemuodon alle osallistujat kirjoittivat väitettä konkretisoivan esi-

merkin siitä, miten käyttöteoria ilmenee käytännössä. Tämän lisäksi niin luokan-

opettajaopiskelijoiden kuin luokanopettajaksi jo valmistuneiden tuli kategorisoida 

käyttöteoriansa sekä niiden sisällön että lähteiden perusteella. Käyttöteorian si-

sältökategoriat on määritelty erikseen omaan Excel-tiedostossa olevaan tauluk-

koon (ks. liite 2). Sisältökategorioita on kuusi: opettaja, oppilas, luokkayhteisö, 

fyysinen ympäristö, opetukseen liittyvät menettelytavat sekä yhteiskunnalliset-

kulttuuriset-historialliset näkökulmat. Sisältökategoriat on numeroitu 1-6 ja niiden 

alapuolella on numerot 11-64, jotka määrittelevät tarkemmin käyttöteorian sisäl-

tökategorioita. Myös käyttöteorioiden lähdekategoriat on merkitty toiseen tauluk-

koon. (ks. taulukko 2) Lähdekategorioita on neljä: kokemukset opettajana, opet-

tajankoulutus, muut omat oppimiskokemukset sekä erilaiset oppimisympäristöt. 

Ne on numeroitu luvuilla 7-10 ja niitä tarkemmin kuvaavat alakategoriat on nu-
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meroitu 71-105. E-lomakkeen lopussa luokanopettajaopiskelijat ja luokanopetta-

jaksi jo valmistuneet listasivat muutamia taustatietoja esimerkiksi opettajakoke-

muksestaan ja iästään.  

 

Lomakekysely nähdään usein vain kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen ai-

neistonkeruumenetelmänä. Lomakekysely on kuitenkin mahdollinen tapa myös 

kerätä aineistoa laadullisessa tutkimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 87.) 

Tässä tutkielmassa luokanopettajaksi opiskelevat ja jo valmistuneet luokanopet-

tajat kirjoittivat E-lomakekyselyyn avoimia vastauksia henkilökohtaisista käyttö-

teorioistaan sekä luokittelivat ne omiin kategorioihin käyttöteorian sisällön ja läh-

teen perusteella. Avoimet, omin sanoin kirjoitetut, vastaukset käyttöteorioista ja 

niiden esimerkeistä toimivat tutkielman laadullisena aineistona. 

 

Jo valmistuneiden, työelämässä olevien, luokanopettajien käyttöteoriavastaukset 

olen kerännyt yhdessä opiskelutoverini Elli Ylisen kanssa vuoden 2020 lopulla 

sekä vuoden 2021 alussa. Valmistuneiden luokanopettajien aineisto on kerätty 

samalla käyttöteoriahankkeeseen kuuluvalla E-lomakkeella, kuin aiemmin luo-

kanopettajaopiskelijoidenkin aineisto on kerätty. E-lomake pysyi muuten saman-

laisena kuin alkuperäisestikin, mutta päätimme Ylisen kanssa muuttaa siinä ky-

syttyjä taustatietoja, koska kohderyhmänä olivat nyt jo työelämässä olevat, val-

mistuneet, luokanopettajat, eivätkä opiskelijat. Taustatiedoista jätimme pois vuo-

den, jolloin on kirjoittanut ylioppilaaksi, aiemmat työkokemukset sekä opinnot ja 

tiedot siitä, löytyykö vastaajan perheestä tai lähisukulaisista opettajia tai muualla 

opetusalalla työskenteleviä. Lisäksi poistimme E-lomakkeen taustatiedoista ky-

symykset vuosikurssista, koulutusohjelmasta ja todennäköisyydestä toimia opet-

tajan työssä valmistumisen jälkeen. Näiden tietojen tilalle lisäsimme E-lomak-

keen taustatietokysymyksiksi valmistumisvuoden. Pidimme alkuperäisen E-lo-

makkeen mukaisesti taustatietoina lomakkeessa sukupuolen, päivämäärän, syn-

tymävuoden ja työkokemusvuodet opettajan työssä.  

 

Haimme tutkimusluvat kahdesta eri Etelä-Suomessa sijaitsevasta kaupungista. 

Tutkimuslupia varten laadimme tietosuojaselosteen kerättyjä taustatietojen takia. 

Lisäksi laadimme tutkimuslupakaavakkeen ja täytimme tutkimuslupahakemuk-

sen. Haimme tutkimuslupia marraskuussa ja ne myönnettiin molempien pro 
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gradu -tutkielmiin joulukuun alussa. Heti, kun tutkimuslupa oli saatu, lähetimme 

rehtorien kautta sähköpostiviestillä ohjeet E-lomakkeen käyttämiseen ja linkin 

itse lomakkeeseen. Sähköpostin liitteinä olivat myös tutkimuslupakaavake (ks. 

liite 1), käyttöteorioiden sisältö- ja lähdekategoriataulukot Excel -tiedostoina sekä 

ohjevideo E-lomakkeen täyttämiseen, jonka kuvasimme yhdessä Elli Ylisen 

kanssa.  

 

Lisäksi etsimme tutkielmiimme osallistuvia luokanopettajia tuttavien ja heidän 

kontaktiensa kautta. Laitoimme myös Alakoulun aarreaitta Facebook -ryhmään 

ilmoituksen tutkielmistamme ja haiemme osallistujia myös tätä kautta. Ke-

räsimme osallistujia marraskuusta helmikuun loppuun asti. Aineiston keruu val-

mistuneiden luokanopettajien suhteen osoittautui kuitenkin hyvin haastavaksi ja 

onnistuimme saamaan vain 15 luokanopettajan käyttöteoriavastaukset E-loma-

kekyselyyn. Aineiston keruuta saattoi vaikeuttaa tutkielmani teon ajankohta, jol-

loin koronapandemian myötä valmistuneet luokanopettajat ovat voineet olla kuor-

mittuneempia vallitsevasta tilanteesta, jolloin vastauksia kyselyymme oli vaike-

ampi saada. Toisaalta aineiston keruuta on voinut myös vaikeuttaa kokemukset 

E-lomakkeen täyttämisen työläydestä tai opettajan työn hektinen luonne ja kii-

reellisyys. Päätin kuitenkin hyödyntää myös tätä aineistoa tutkielmassani, mutta 

sen merkitysarvoa vähäisen osallistujamäärän vuoksi avaan tarkemmin luvussa 

7, jossa käyn läpi tutkielmani luotettavuutta.  

 

5.4 Aineistojen analyysi 

 

Fenomenografisen analyysin tavoitteena on löytää rakenteellisia eroja, joiden 

kautta käsitysten suhde tutkittavaan ilmiöön selventyy. Erojen perusteella muo-

dostetaan kuvauskategorioita, jotka kuvaavat tapoja käsittää tutkittavaa ilmiötä. 

Fenomenografisen tutkimuksen lähestymistapa on aineistolähtöinen, jolloin tul-

kinta muodostuu vuorovaikutuksessa aineiston kanssa ja aineisto toimii katego-

risoinnin pohjana. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kokonaisuus, joten vas-

tauksiin ei keskitytä yksittäisinä tapauksina vaan analyysissa niistä muodoste-

taan kokonaisuus. (Huusko & Paloniemi 2006, s. 166.) Tutkimuksen teorian 
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avaaminen on kuitenkin tärkeä osa tutkimusprosessia. Tutkijan perehtyminen tut-

kimusaiheesta tehtyyn aikaisempaan tutkimukseen ja siihen liittyvien käsitteiden 

avaaminen onkin tutkimuksen kannalta välttämätöntä. (Ahonen 1994, s. 123.)  

 

Fenomenografisella tutkimuksella on selkeät vaiheet, joiden kautta tutkimus ete-

nee. Vaiheiden aikana tulkinta ja erilaisten merkitysten jäljentäminen tapahtuu 

usealla tasolla samanaikaisesti. Jokainen analyysin vaihe vaikuttaa ja tuo mer-

kityksen seuraavaan tasoon. Analyysin ensimmäinen vaihe on merkitysyksiköi-

den etsiminen. Tulkinta kohdistuu ajatukselliseen kokonaisuuteen, ei yksittäisiin 

sanoihin tai lauseisiin. Toisessa vaiheessa merkitysyksiköitä luokitellaan kate-

gorioiksi. Kategorioiden rajat määritellään vertailemalla merkitysyksikköjä koko 

aineiston merkityksiin. Vertailu tapahtuu esittämällä aineistoista nousseille mer-

kitysyksiköille kysymyksiä, mitä eroja ja samaa niissä on. Aiemmat tutkimukset 

ja teoriatieto tutkittavasta ilmiöstä tukevat kysymyksiin vastaamista.  Kolman-

nessa vaiheessa kategorioita kuvataan abstraktimmalla tasolla ja kategorioiden 

välisiä suhteita tarkennetaan. Olennaista tässä vaiheessa on löytää kriteerit jo-

kaiselle kategorialle ja selkeät tekijät, jotka erottavat ne toisistaan. Kategorioi-

den sisältöjen auki kirjoittaminen on tärkeää, jotta kategorioiden välisiä suhteita 

voi kuvata tutkimuksessa tarkasti. Kategorioiden muodostamisessa ilmausten 

lukumäärällä ei ole merkitystä, vaan kategoriajärjestelmän tulee kattaa aineis-

tosta esiin tulevien käsitysten vaihtelu ja laadulliset erot. (Huusko & Paloniemi, 

2006, s. 166–168.) 

 

5.4.1 Ensimmäisen tutkimuskysymyksen analyysi 
 

Tässä tutkielmassa aloitin aineiston analysoinnin taulukoimailla kaikki aineistot 

(1. vuosikurssin opiskelijoiden käyttöteoriat, 3.-5. vuoden opiskelijoiden käyttö-

teoriat sekä valmistuneiden luokanopettajien käyttöteoriat) omiin taulukoihinsa 

erillisiin Word-tiedostoihin. Käytännössä tämä tapahtui niin, että luokanopettaja-

opiskelijoiden käyttöteoriavastaukset siirsin Excel-tiedostosta helpommin luetta-

vissa olevaan itse tehtyyn taulukkoon Word-tiedostoon. Taulukkoon nimesin 

vastaajat eri lyhentein; ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat (o1, o2 jne.), 3.-5. 

vuosikurssin opiskelijat (O1, O2 jne.) ja valmistuneet luokanopettajat (LO1, LO2 
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jne.). Tutkielmaan osallistuneet olen numeroinut satunnaisesti. Jokaisessa tau-

lukossa on kerättynä kaikki käyttöteoriaväitteet, esimerkit näistä väitteistä ja 

osallistujien luokittelemat sisältö- ja lähdekategoriat jokaiselle käyttöteorialleen. 

Lisäksi opiskelijoiden aineistoista kootuissa taulukoista näkyy taustatiedoista 

opiskelijoiden työkokemus vuosina.  

 

Kun jokainen aineisto oli koottu erillisiin taulukoihin Word-tiedostoihin, lähdin 

analysoimaan ensin jokaista taulukoitua aineistoa erikseen. Aloitin analysoinnin 

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista lukemalla aineiston huolellisesti useaan 

kertaan. Tämän jälkeen poimin taulukosta omaan Word-tiedostoon kaikki sellai-

set käyttöteoriaväittämät esimerkkeineen, jotka liittyivät tutkimuskysymykseeni. 

Näin aineistosta rajautui pois esimerkiksi sellaisia käyttöteorioita, jotka liittyivät 

fyysiseen oppimisympäristöön tai opetuksen eriyttämiseen. Aineistoon vali-

koidut käyttöteoriaväittämät ja niiden esimerkit muodostivat aineistoni merkitys-

yksiköt. Näiden merkitysyksiköiden löytämiseen käytin eri värejä, joiden avulla 

ryhmittelin eri merkitysyksiköt eri teemojen alle. Kun olin poiminut ja värikoodan-

nut jokaisen merkitysyksikön aineistosta, kokosin ne erilliseen Word-tiedostoon 

omien teemojensa alle. Jokainen merkitysyksikkö oli sanatarkasti aineistosta 

suoraan kopioitu käyttöteoriaväittämä ja siihen liittyvä esimerkki.  

 

Analyysin toisessa vaiheessa ryhmittelin merkitysyksiköitä vertailemalla niitä toi-

siinsa. Tein ilmauksille kysymyksiä, kuten ”Mitä eroavaisuuksia niissä on? / Mitä 

samaa niissä on?”. Merkitysyksiköiden ryhmittely käsiteryhmiksi perustuikin ero-

jen ja samankaltaisuuksien löytämiseen. Ryhmittely pohjautui aiempaan teo-

riatietoon tutkittavasta ilmiöstä sekä värikoodeihin, jotka olin merkitysyksiköille 

antanut. Aineistosta alkoi löytyä käsiteryhmiä eli pelkistettyjä ilmaisuja käyttö-

teoriaväittämistä ja niiden esimerkeistä. Aineiston käsiteryhmiksi muodostuivat 

esimerkiksi empatia, epäonnistumisten ja pettymysten sietäminen, turvallinen 

ilmapiiri sekä läsnäolo ja kuunteleminen. Tässä vaiheessa olin koodannut sa-

maan käsiteryhmään kuuluvat käyttöteoriat samalla värillä, esimerkiksi empa-

tiaa kuvaavat käyttöteoriat punaisella ja turvallista ilmapiiriä kuvaavat käsiteryh-

mät sinisellä. 
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Seuraavaksi lähdin ryhmittelemään käsiteryhmiä alakategorioiksi. Alakategori-

oita pohtiessa mietin, mikä tekijä yhdistää nämä käsiteryhmät ja toisaalta, miten 

nämä käsiteryhmät eroavat toisista käsiteryhmistä. Pyrin nimeämään alakatego-

riat mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon. Alakategorioita muodostui neljä; 

opettajan tunnetaidot, tunteiden säätely, sosiaaliset taidot ja itsetuntemus. Lo-

pulta alakategoriat muodostivat yhden kuvauskategorian, joka vastaa suoraan 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni. Kuvauskategoriaksi syntyikin ”tunnekas-

vatukseen liittyvät tekijät luokanopettajaopiskelijan käyttöteorioissa”. ’’ 

 

Seuraavaksi toistin samat analyysin vaiheet 3.-5. vuosikurssin luokanopettaja-

opiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteoria-aineistoille. Poi-

min siis molemmista aineistoista merkitysyksiköt omiin tiedostoihin, joiden il-

maukset pelkistin käsiteryhmiksi. Samalla ryhmittelin käsiteryhmät värien avulla. 

Myös 3.-5. vuosikurssin opiskelijoiden aineistosta nousi esille samat neljä alaka-

tegoriaa kuin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden aineistosta. Toisaalta kä-

siteryhmät näiden aineistojen välillä erosivat toisistaan. Tässä vaiheessa aloin-

kin etsimään eroja ja yhtäläisyyksiä aineistojen välillä, jotka kirjasin tarkasti ylös 

omaan Word-tiedostoon. Valmistuneiden luokanopettajien käyttöteoria-aineis-

tosta puolestaan nousi myös samat neljä alakategoriaa kuin luokanopettajaopis-

kelijoidenkin aineistoista, mutta näiden lisäksi myös viides tunnekasvatukseen 

liittyvä tekijä. Käsittelen analyysin tuloksia tarkemmin luvussa kuusi, Tutkimus-

tulokset ja niiden tulkintaa. 

 

Taulukossa 1 kuvaan fenomenografisen analyysini etenemistä vaiheittain. Tau-

lukosta voi nähdä, miten olen muodostanut merkitysyksiköistä käsiteryhmät ja 

niistä puolestaan alakategoriat sekä lopuksi kuvauskategoriat 3.-5. vuosikurssin 

opiskelijoiden käyttöteoria-aineistosta. Taulukon tarkoitus on havainnollistaa 

analyysin eri vaiheita, joten siinä näkyy vain muutama esimerkki siitä, miten eri-

laiset merkitysyksiköt lopulta muodostivat kuvauskategorian. Kokonaisuudes-

saan tuloksiin johtaneet analyysin vaiheet löytyvät tutkimukseni lopusta (ks. liite 

3). 
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Taulukko 1. Esimerkki 3.-5. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden aineiston 

analyysista: Tunnekasvatusta tukevat tekijät luokanopettajaopiskelijan käyttöteo-

rioissa. 

 
 

Merkitysyksiköt Käsite-

ryhmät 

Alakate-

goriat 

Kuvauska-

tegoria 

Opettajan tulee olla empaattinen ja toiset huo-
mioiva sekä ystävällinen kaikkia kohtaan.  Opetta-
jan tulee omata hyvät tunnetaidot ja opettaa niitä 
oppilailleen. tunnetaitojen pitkäjänteinen opettaminen 
- auttaminen, ystävällisyys, hyväntahtoisuus eri tilan-
teissa (O19)  

 
Opettajana puutun välittömästi häiriökäyttäytymi-
seen, jotta ilmapiiri pysyisi hyvänä. Jos oppilas häi-
riköi tunneilla, tulee hänen kanssaan keskustella ja pyr-
kiä yhdessä löytämään keino, miten kyseinen oppilas 
pystyisi keskittymään ja antamaan muille rauha. Oppi-
las siis osallistetaan ratkaisun löytämiseen. Ei vain ran-
kaista. (O32)  
 
Panosta luokan ilmapiiriin ja luo oppilaille turvalli-
nen ympäristö opiskella. Oppilaat luottavat toisiinsa 
ja opettajaan. Luokassa on hyvä yhteishenki. (O3) 

 
Kaikilla on vahvuutensa. Oppilaiden vahvuuksia tu-
lee korostaa, jotta oppilaalle tulee onnistumisen tun-
teita jolloin muukin oppimien tuntuu kivalta (O30)  

Empatia 

 

 

 

Häiritse-
vään käy-
tökseen 
puuttumi-
nen 

 
 
Turvallinen 
ilmapiiri 

 
 
Vahvuudet 

Opettajan 
tunnetaidot 
 

 

 
 
Tunteiden 
säätely 

 

 

 
Sosiaaliset 
taidot 

 

Itsetunte-
mus 

 
 
 
 
 
 
Tunnekasva-
tusta tukevat 
tekijät luo-
kanopettaja-
opiskelijan 
käyttöteori-
oissa 

 

5.4.2 Toisen tutkimuskysymyksen analyysi  
 

Tutkielmani toinen tutkimuskysymys liittyy luokanopettajaopiskelijoiden ja valmis-

tuneiden luokanopettajien tunnekasvatukseen liittyvien käyttöteorioiden lähdeka-

tegoriointeihin. Tutkielmaani osallistuneet luokanopettajaopiskelijat ja valmistu-

neet luokanopettajat luokittelivat käyttöteoriavastauksensa sen perusteella, mistä 

ne ovat peräisin eri lähdekategorioihin. Apuna tutkielmaan osallistuneilla oli läh-

dekategoriataulukko (ks. taulukko 2), joka on osa Karlssonin ja Pitkäniemen 

(2011) johtamaa tutkimushanketta. 
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Taulukko 2. Lähdekategoriat E-lomakkeessa. (Karlsson & Pitkäniemi, 2011, mu-

kaellen Levin & He, 2008.) 

 
 

7 Kokemukset 

opettajana 

8 Opettajankoulu-

tus 

9 Muut omat oppi-

miskokemukset 

10 Erilaiset oppi-

misympäristöt 

71 Kokemus opetta-

jana opetusharjoitte-

lussa 

81 Kirjallisuus 91 Elämänkatsomus, 

uskonto, arvot 

101 Kirjallisuus (ei 

opettajakoulutuk-

sessa) 

72 Opetuksen seu-

raaminen 

82 Luennot 92 Kotikasvatus 102 Muut oppimisym-

päristöt (tied. väli-

neet, Internet, esityk-

set) 

73 Muu kokemus 

opettajana (ei koulu-

tuksessa) 

83 Ryhmätoiminta 93 Omat kouluvuo-

det, oma oppiminen 

103 Keskustelut 

 84 Teoriat 94 Muut varhaiset op-

pimiskokemukset 

104 Teoriat (ei opet-

tajakoulutuksessa) 

  95 Työkokemus (ei 

opettajana) 

105 Taide, kaunokir-

jallisuus jne. 

 

 

Tutkielmani toisen tutkimuskysymyksen eli lähdekategoriointeihin liittyvä analyysi 

linkittyy vahvasti ensimmäisen tutkimuskysymyksen analyysiin. Toisen tutkimus-

kysymyksen analyysi mahdollistui vasta sitten, kun ensimmäisen tutkimuskysy-

myksen analyysi oli valmis. Näin olin saanut poimittua kaikista aineistoista tunne-

kasvatukseen liittyvät käyttöteoriat, joiden lähdekategorioinnit kirjoitin ylös omaan 

erilliseen tiedostoon. Tutkielmaan vastanneet olivat luokitelleet jokaisen käyttö-

teoriaväitteensä ja sen esimerkin ensisijaiseen, toissijaiseen ja kolmossijaiseen 

lähteeseen. Muutamilta osallistuneilta puuttuivat lähdekategorioinnit kokonaan ja 

useampi vastaaja oli nimennyt vain ensisijaiset lähteensä käyttöteoriaväitteilleen 

ja niiden esimerkeille. Päädyinkin analyysissani käyttämään tästä syystä vain en-

sisijaisia lähdekategoriointeja.  

 

Kirjoitin jokaisen lähdekategorian nimen Word-tiedostoon. Jokaisen lähdekatego-

riateeman alle kopioin ne tunnekasvatukseen liittyvät vastaukset, joiden ensisi-
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jainen lähde oli kyseinen kategoria. Tein tämän vaiheen erikseen jokaiselle ai-

neistolle eli 1. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden, 3.-5 vuosikurssin luo-

kanopettajaopiskelijoiden sekä valmistuneiden luokanopettajien tunnekasvatuk-

seen liittyville käyttöteorioille. Näin luokittelemalla sain selville, mitä lähdekatego-

rioita aineistoissa esiintyi ja, mitä puolestaan ei ollut ollenkaan. Lisäksi tämän 

luokittelun avulla pystyin näkemään, esiintyikö joitakin lähdekategorioita ylitse 

muiden ja vertailemaan myös eri osallistujaryhmien lähdekategoriointeja toi-

siinsa.  
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 
 

Tämän luvun tarkoitus on avata tutkielmani tuloksia ja niiden tulkintaa. Tulosluku 

rakentuu kolmesta alaluvusta. Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen ensim-

mäistä tutkimuskysymystä ja tuon esille tunnekasvatukseen liittyvät tekijät luo-

kanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa. 

Toinen alaluku käsittelee toista tutkimuskysymystäni eli tunnekasvatukseen liitty-

vien käyttöteorioiden lähdekategoriointeja. Tässä alaluvussa tuon esille, mistä 

luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien tunnekasvatuk-

seen liittyvät käyttöteoriat ovat peräisin. Viimeisen alaluvun tarkoitus on koota 

yhteen tutkielmani keskeiset tulokset molempien tutkimuskysymysten osalta. En-

simmäisessä ja toisessa alaluvussa tuon esille suoria sitaatteja aineistoista, joi-

den tehtävä on selkeyttää lukijalle tutkimustulosten avaamista.   

 

6.1 Tunnekasvatus käyttöteorioissa 

 

Tunnekasvatukseen liittyviä tekijöitä löytyi jokaisesta aineistosta eli niin ensim-

mäisen kuin 3.-5. vuoden luokanopettajaopiskelijoiden sekä valmistuneiden luo-

kanopettajien käyttöteorioista. Tunnekasvatukseen liittyvät tekijät luokanopetta-

jaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa on jaoteltu 

omaan alalukuunsa analyysini alakategorioiden mukaisesti. Nämä neljä kes-

keistä tekijää ovat opettajan tunnetaidot, tunteiden säätely, sosiaaliset taidot ja 

itsetuntemus. Lisäksi valmistuneiden luokanopettajien aineistosta nousi omana 

keskeisenä tekijänään esille tunteiden tunnistaminen ja sanallistaminen. Nämä 

keskeiset tekijät on koottu havainnollistavaan kuvioon 4.  
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Tunnekasvatukseen liittyvät 
tekijät luokanopettajaopiske-

lijoiden ja valmistuneiden 
luokanopettajien käyttöteori-

oissa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

6.1.1 Opettajan tunnetaidot 
 

Kaikissa aineistoissa keskeisimmäksi tunnekasvatukseen liittyväksi tekijäksi 

käyttöteorioiden sisällöissä nousi opettajan omat tunnetaidot. Molemmat luokan-

opettajaopiskelijaryhmät sekä valmistuneet luokanopettajat toivat käyttöteoriois-

saan esille opettajan tunnetaitojen merkityksen omassa opettajuudessaan ja 

 Tunteiden säätely (oppi-
laan) 

• palautteen antami-
nen ja saaminen 

• epäonnistumisten ja 
pettymysten sietämi-
nen 

• häiritsevään käytök-
seen puuttuminen 

Opettajan tunnetaidot 
 

• tasa-arvo ja oikeu-
denmukaisuus 

• läsnäolo ja kuuntele-
minen 

• empatia 

• luottamus (turvalli-
nen aikuinen) 

 Itsetuntemus (oppilaan) 

• vahvuudet 

• itseluottamus ja 
minäpystyvyys 

• kannustaminen 
(positiivisten tun-
teiden tiedostami-
nen) 

 Sosiaaliset taidot (op-
pilaan) 

• kiusaamisen eh-
käisy ja siihen 
puuttuminen 

• turvallinen ilma-
piiri 

• ryhmäytyminen  

• vertaissuhteet 
 

tunteiden tun-
nistaminen ja 
sanallistami-
nen (oppilas) 

Kuvio 4. Tunnekasvatukseen liittyvät tekijät luokanopettajaopiskelijoiden ja val-

mistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa. 
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opettajan työssä. Opettajan tunnetaitoja kuvaavaksi tekijäksi kaikista aineistosta 

nousi tasa-arvo ja oikeudenmukainen kohtelu. Luokanopettajaopiskelijoiden 

käyttöteorioista nousi esille ajatuksia toimia roolimallina ja esimerkkinä oppilaille 

opettajana, joka kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti, kunnioittaen jokaista ainutlaa-

tuisena yksilönä. Kerolan, Kujanpään ja Kallion (2021) mukaan oppilas oppii 

tasa-arvon kunnioittamista aikuisen tuen ja tunnetaitojen avulla. Tasa-arvo ja oi-

keudenmukaisuus tässä tutkielmassa yhdistettynä opettajan tunnetaitoihin tar-

koittavatkin nimenomaan esimerkin ja roolimallin kautta opittua käyttäytymistä ja 

toisiin suhtautumista. 

 

Kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Jokainen on yksilö ja kaikki ovat samanar-

voisia. (o5) 

 

Tärkeitä arvoja tuotavaksi perusopetukseen ovat kaikkien tasa-arvoisuus ja 

yhdenvertaisuus. Tällaisten arvojen kautta oppilaat oppivat oikeudenmukai-

suutta, erilaisuuden kohtaamista ja suvaitsemista. a. Opettajana kohtelen eri-

laisia ihmisiä tasa-arvoisesti. Oma toisia kunnioittava käytökseni toimii esimerk-

kinä muille. b. Erilaisuutta opetellaan arvostamaan tuomalla niihin liittyvät sisällöt 

osaksi muuta koulupäivää ja oppisisältöjä. (O24)  

 

Lisäksi kaikista aineistoista nousi keskeiseksi opettajan tunnetaitoja kuvaavaksi 

tekijäksi läsnäolo ja kuunteleminen opettajan työssä. Luokanopettajaopiskelijat ja 

valmistuneet luokanopettajat kuvasivat tärkeäksi tekijäksi omassa työssään op-

pilaan aidon kohtaamisen, kuuntelemisen ja oppilaan ajatusten äärelle pysähty-

misen eli läsnäolon merkityksen. Tähän liittyi myös oleellisesti opettajan kyky tun-

tea empatiaa. Goleman (1995, s. 127) määrittelee empatian kyvyksi välittää toi-

sesta sekä kyvyksi ymmärtää toisen tunteiden tärkeys. Juuri tällaisen välittämi-

sen ja ymmärtämisen tärkeyttä esiintyi myös opiskelijoiden ja valmistuneiden luo-

kanopettajien käyttöteorioissa.  

 

On tärkeää, että opettaja osaa olla aina aidosti läsnä ja kuunnella. Jos kesken 

tunnin oppilas alkaa yhtäkkiä itkemään, silloin on tärkeää, että opettaja osaa tun-

tea oppilaansa ja toimia tilanteessa oikein. Opettaja osaa olla oppilaan kanssa 

läsnä ja auttaa. (o31) 

 

Kuuntelen, kohtaan ja arvostan oppilaitani. Käytän aikaa oppitunnilla ja niiden 

jälkeen oppilaiden kanssa keskusteluun, heidän mielipiteidensä kuunteluun sekä 

lyhyiden kuulumisien vaihtamiseen säännöllisesti. (LO1) 
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Aito välittäminen oppilaasta tukee oppilasta kasvussa ja kehittymisessä. 

Opettaja on empaattinen, ymmärtää lapsia ja osaa KUUNNELLA lapsia. Hän ot-

taa, mikäli mahdollista lapset myös mukaan suunnitteluun, mutta on viime kä-

dessä auktoriteetti, joka määrää sisällölliset tavoitteet. (O2) 

 

 

Luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteorioissa tuli ilmi myös opettajan empatiaky-

vyn vaikutus luokan ilmapiiriin. Virtasen (2013, s. 127) tutkimus puoltaa tätä yh-

teyttä opettajan empatiakyvyn ja luokan ilmapiiriin välillä. Myös Laine (2005, s. 

43) toteaa opettajalla olevan merkityksellinen yhteys siihen, millainen ilmapiiri 

luokkaan muodostuu. 

 

Opettajana kohtelen oppilaita kunnioittavasti ja arvostavasti, sillä siten on 

mahdollista saavuttaa hyvä oppimisilmapiiri. Haluan kuulla oppilaan mielipi-

teen ja annan mahdollisuuden vaikuttaa omaan toimintaan. Pyrin keskustelemaan 

oppilaiden kanssa esimerkiksi välitunnilla sattuneista tapahtumista niin, että saan 

selville kaikkien osapuolten näkemykset. Arvostus ja kunnioitus näkyy kuuntele-

misena ja mielipiteiden hyväksymisenä, vaikka opettajana minulla on kokonais-

vastuu toiminnasta ja sen mielekkyydestä. (O23) 

 

 

Jennings ja Greenberg (2009, s. 500–501) esittävät tutkimuksessaan, että luotet-

tava ja lempeä opettaja saa aikaan oppilaassa turvallisuuden tunteen. Sekä en-

simmäisen että 3.-5. vuoden luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteorioista opet-

tajan tunnetaitoihin liittyen nousi esille myös luottamuksen merkitys. Luottamus 

tekee opettajasta turvallisen aikuisen, jolle oppilaat uskaltavat kertoa huolensa ja 

ilonsa. Tätä tekijää ei kuitenkaan esiintynyt valmistuneiden luokanopettajien käyt-

töteorioissa. Toisaalta valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioita oli suh-

teessa niin paljon vähemmän verrattuna luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteo-

ria-aineistoihin, että tämän tekijän puuttuminen voi myös selittyä sillä.  

 

 

Olen luotettava aikuinen oppilaan elämässä. Kuuntelen, tuen ja tarvittaessa 

autan oppilasta. Toimin luotettavan aikuisen tavoin, pidän huolta oppilaista ja hei-

dän turvallisuudestaan. (O37) 

 

Opettajan tulee olla turvallinen aikuinen. Opettaja on siis aikuinen, jonka puo-

leen lapsi ja oppilas voi kääntyä. Opettaja on henkilö jolle lapsi voi kertoa miel-

tänsä painavia asioita luottamuksellisesti. Opettaja pyrkii opastamaan ja neuvo-

maan oppilasta parhaansa mukaan. (o46)  
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Opettajan tunnetaidoissa nousi esille yksi tekijä, joka esiintyi vain 3.-5. vuosikurs-

sin luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteoriavastauksissa. Tämä tekijä on opet-

tajan aitous. Luokanopettajaopiskelijat kuvasivat käyttöteorioissaan opettajan te-

kevän työtänsä persoonallaan, joka saa näkyä. Käyttöteorioiden mukaan opettaja 

voi näyttää oppilaille tunteitaan ja tehdä virheitä. Olemalla oma aito itsensä opet-

taja myös rohkaisee oppilaita aitouteen. Suttonin (2004, s. 381, 387) tutkimuk-

sessa tuodaan myös esille, että aitous auttaa luomaan vuorovaikutussuhteen op-

pilaisiin ja toisaalta se myös näyttää oppilaille tunteiden olevan oleellinen osa 

ihmisyyttä. 

 

Opettaja tekee työtä persoonana. Opettaja on vain ihminen, kuka joskus tekee 

virheitä. Opettajan ei tarvitse olla yli-ihminen ja suoritutua lasten edessä aina täy-

dellisesti. Roolimallina ja lasten tärkeimpänä esikuvana työskennellessä, on tär-

keää näyttää lapsille miten kohdata vastoinkäymisiä ja selvitä erilaisista ongelma-

tilanteista. Lapset katsovat aina tilanteissa, miten opettaja käyttäytyy. On luonnol-

lista olla haavoittuva ja päästää oppilaat lähelle itseään. Mielestäni on erittäin tär-

keää, että opettaja jakaa omaa elämäänsä lapsille. (O22) 

 

 

Luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa 

esiintyi kaikissa opettajan tunnetaitoihin liittyviä teemoja. Näistä tasa-arvoon, läs-

näoloon ja kuuntelemiseen sekä empatiakykyyn viittaavia käyttöteorioita löytyi 

kaikista aineistoista. Luottamuksen ja sitä kautta turvallisen aikuisen kokemuk-

seen liittyvät tekijät nousivat sen sijaan esille vain opiskelijoiden aineistoista. 

Teema opettajan aitoudesta nousi esille vain 3.-5. vuosikurssin luokanopettaja-

opiskelijoiden käyttöteorioissa, ei ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tai valmis-

tuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa. Nämä käyttöteorioissa esiintyneet 

opettajan tunnetaitoihin liittyvät teemat ovat koottu kuvioon 5.  
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Kuvio 5. Opettajan tunnetaidot luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden 
luokanopettajien käyttöteorioissa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.1.2 Tunteiden säätely 
 

Tunteiden säätely näkyi luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokan-

opettajien käyttöteorioissa epäonnistumisten ja pettymysten sietämisenä ja pa-

lautteen antamiseen ja sen saamiseen liittyvissä käyttöteorioissa. Tämä tunne-

kasvatukseen liittyvä tekijä käyttöteorioissa liittyi oppilaiden tunnetaitoihin eli op-

pilaan kykyyn hallita tunteitaan, mutta opettajan rooli tämän taidon hallitsemisen 

tukena ja apuna korostui. Aikuisen tuen merkitystä puoltaa myös aivotutkija Num-

menmaa (2019, s. 269, 275–276), jonka mukaan lapsi tarvitsee tunteiden sääte-

lyn opettelemiseen aikuisen tukea ja apua, koska lapsen etuotsalohkon, tuntei-

den säätelykeskuksen, kehittyminen on vielä kesken.  

 

Palautteen antaminen on tärkeää, Oppilaalle on annettava aina palautetta sekä 

onnistumisista ja epäonnistumisista, jotta lapsi voi kokea onnistumisen tunteita ja 

oppia käsittelemään myös epäonnistumisia ja kehittyä oppijana.  Palautetta on 

osattava antaa rakentavasti. (o1) 

 
En huomauta oppilaita "virheistä" ja mielestäni virheitä ei sellaisenaan ole 

edes olemassa. Jos joku menee mönkään, mietimme yhdessä, miten tilanteessa 

mennään eteenpäin. Eli ratkaisukeskeisyys ja eteenpäin katsominen. Oppilasta ei 

TASA-ARVO

-
oikeudenmukaisu

us

-reiluus

-suvaitsevaisuus

-erilaisuuden 
arvostaminen

-opettaja 
roolimallina

LÄSNÄOLO JA 
KUUNTELMINEN

- oppilaan 
kohtaaminen

- oppilaan 
kuunteleminen

-läsnäolo ja 
arvostus

- välittäminen

EMPATIA

- toisen asemaan 
asettuminen

- ymmärtäminen

- yhteys luokan 
ilmapiirin

LUOTTAMUS 
(TURVALLINEN 

AIKUINEN)

- oppilas 
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opettajalle 

- opettaja on 
oppilaan 
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käyttöteorioissa)

- opettajan oma 
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- opettajan 
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- opettajan 
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saa nolata, hänen taitojaan ei saa arvioida tai kommentoida negatiivisesti tai mil-

lään tavalla alentavasti, vaan kaiken toiminnan lähtökohtana on myönteinen suh-

tautuminen oppilaaseen, hänen oppimiseensa ja työskentelyynsä. (O38) 

 

 

Tunteiden säätelyä kuvattiin lisäksi myös 3.-5. vuosikurssin luokanopettajaopis-

kelijoiden käyttöteorioissa häiritsevään käytökseen puuttumisella. Tässäkin ta-

pauksessa korostettiin opettajan merkitystä tunteiden säätelyn tukena.  

 
Opettajana puutun välittömästi häiriökäyttäytymiseen, jotta ilmapiiri pysyisi 

hyvänä. Jos oppilas häiriköi tunneilla, tulee hänen kanssaan keskustella ja pyrkiä 

yhdessä löytämään keino, miten kyseinen oppilas pystyisi keskittymään ja anta-

maan muille rauha. Oppilas siis osallistetaan ratkaisun löytämiseen. Ei vain ran-

kaista. (O32)  

 

Goleman (1995, s. 43) sekä Salovey ja Mayer (1997, s. 10–12) määrittelevät tun-

teiden tiedostamisen ja havainnoinnin tunnetaitojen rakentumisen perustana. On-

kin kiinnostavaa, että tunteiden tiedostamista ja havaitsemista ei tuoda suoraan 

esille luokanopettajaopiskelijoiden aineistoissa. Toisaalta tämä keskeinen tunne-

taito tulee opiskelijoiden käyttöteorioissa esille osana tunteiden säätelyä ja itse-

tuntemukseen liittyviä käyttöteorioita. Valmistuneiden luokanopettajien käyttöteo-

rioissa tunteiden tunnistaminen ja sanallistaminen taas tuotiin esille useammassa 

käyttöteoriassa. Samalla niissä kuvattiin sen yhteyttä tunteiden säätelykykyyn.  

 

Tunnetaidot ovat tärkeässä roolissa opetuksessani. Kaikki aamut aloitetaan 

katsomalla tunneseinä. Tunneseinällä on 8 erilaista tunnetta, jotka on kuvattu eri 

väreillä ja ilmeillä (vihainen, surullinen, väsynyt, mietteliäs, epävarma, hassutte-

leva, iloinen / tyytyväinen, riemukas). Jokaisella oppilaalla on oma nimi seinällä ja 

oma nimi siirretään joka aamu sen hetkiseen tunnetilaan. Aamutoimien aikana 

jokainen saa kertoa omat ajatuksensa. Myös opettaja jakaa ajatuksensa tunne-

seinällä.  Riitatilanteet  yms. selvitetään sovinnollisesti ja paljon sanallistetaan tun-

teita. ”Miltä se sinusta tuntui? Mieti, miltä se tuntui kaverista?” Pienetkin asiat mie-

titään tunteiden kannalta ”Opelle tuli tosi iloinen olo, kun teitte niin hyvää yhteis-

työtä.” ”Opea harmittaa, että täällä on huono työrauha, kun mä tiedän, että te 

osaatte olla tosi hienosti.”  (LO10) 

 

Kiinnitän paljon huomiota oppilaiden tunteisiin ja annan heille välineitä nii-

den käsittelyyn ja tunnistamiseen. Oppilaalla ollessa paha mieli tai hänen ol-

lessa vihainen pyrin kiinnittämään heihin erityistä huomiota. Keskustelemme ja 

käymme tunnetta läpi erilaisten mittareiden, tunnetaitokorttien tai piirustusten 

avulla. Välillä lapsi saa huutaa ja raivota rauhallisessa paikassa kunnes on rau-

hoittunut, jonka jälkeen pyrimme käymään tilanteen läpi. Olen ollut myös mukana 



 

51 
 

pitämässä viiden viikon mittaista tunnetaitojaksoa, jossa keskityttiin esim. itsesää-

telyyn, tunteiden tunnistamiseen, omiin vahvuuksiin jne. sen vuoksi, että luokassa 

oli näiden kohdalla paljon haasteita. (LO8) 

 

 

6.1.3 Sosiaaliset taidot 
 

Niin luokanopettajaopiskelijoiden kuin valmistuneiden luokanopettajien käyttö-

teorioista nousi esille sosiaalisiin taitoihin liittyviä teemoja. Tällaisia teemoja olivat 

kiusaaminen ja siihen puuttuminen, turvallinen ilmapiiri sekä ryhmäytymisen mer-

kitys. Sosiaalisia taitoja kuvattiin myös suhteessa sosiaalisten suhteiden merki-

tykseen. Esillä käyttöteorioissa olivat niin oppilaiden välisten vertaissuhteiden 

merkitys kuin oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus. Goleman (1995, s. 42–

43) määrittelee sosiaaliset taidot osaksi tunneälyn rakentumista. Sosiaaliset tai-

dot pitävät sisällään kaikki muut tunneälyn osa-alueet eli tunteiden tiedostamisen, 

tunteiden säätelyn, itsesäätelyn sekä empatiakyvyn. Sosiaalisten taitojen avulla 

ihminen pitää yllä ihmissuhteitaan.  

 

Knowlerin ja Fredericksonin tutkimus (2013) osoittaa, että tunnekasvatuksella 

voidaan vähentää kiusaamista. Myös useissa luokanopettajaopiskelijoiden käyt-

töteorioissa esiintyi tämä kiusaamisen ehkäisy tunnetaitoja korostamalla, esimer-

kiksi toisten huomioimisella ja arvostamisella.  

 

Kaikkia tulee kohdella tasa-arvoisesti, ketään ei saa kiusata. Oppilaille ope-

tetaan toisten huomioonottamista ja arvostamista (arvokasvatus) ensim-

mäiseltä luokalta lähtien.  Kiusaamisiin puututaan heti. Jokainen voi tuntea 

olonsa turvalliseksi. kiusaamiseen puututaan heti - turvallinen ilmapiiri ja ympä-

ristö (homeeton koulu! hyvä ilmapiiri) (O19)  

 

Lisäksi valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa kiusaamiseen puuttumi-

nen korostui ja se nostettiin esille tärkeänä tekijänä omassa opettajan työssä. 

Luokanopettajat kuvasivat kiusaamiseen puuttumisen tekijänä opettajan havain-

noinnin merkitystä ja oppilaiden puheisiin puuttumista.  

 

Ketään ei kiusata ja luokassa pitää kaikilla olla turvallinen olo. Oppilaiden 

välisiä kaverisuhteita seurataan yhteistyössä kodin ja muiden opettajien kanssa 

ja asioihin puututaan heti, mikäli joku uhkaa jäädä ulkopuolelle tai esiintyy kiusaa-

mista. Oppilaiden väliseen puheeseen kiinnitetään koulupäivän aikana myös huo-

miota; miten toiselle puhutaan. Keskustelun pohjaksi tunneilla voi käyttää 

esim."Jotain rajaa"- sarjaa ja myös mielenterveysliiton materiaaleja. (LO1) 
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Tunnekasvatus on positiivisessa yhteydessä oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja 

parantaakin oppilaiden sosiaalisia suhteita. Tunnetaitojen avulla oppilaat pysty-

vät ylläpitämään ihmissuhteitaan paremmin. (Goodman ym., 2015, s. 51–52.) 

Tällainen yhteys näkyi myös luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luo-

kanopettajien käyttöteorioissa. 

 

Keskityn työssäni opetuksen ohella myös kasvattamaan oppilaita. Oppilailta 

vaaditaan toisten kuuntelemista (puheenvuoron odottaminen), toisten huomioon-

ottamista, odottamisen taitoja (jonotus), kohteliaisuutta. (O20) 

 

Sosiaalisten taitojen oppiminen on ensisijaisen tärkeää. Harjoittelemme toi-

sen huomioon ottamista. Teen näkyväksi onnistumiset ja haastavat tilanteet sel-

vitetään kunnolla. Sanotan paljon omia tunteitani ja sitä mitä oppilaiden käyttäyty-

minen minussa herättää. (LO9) 

 

Lisäksi käyttöteorioissa korostettiin ryhmäytymisen merkitystä sosiaalisten taito-

jen toteutumisessa. Ryhmäytymisen myötä oppilaiden välisissä vertaissuhteissa 

syntyy yhteenkuuluvuuden tunnetta, toisista välittämistä ja kunnioittamista. Myös 

Midford, Cahill, Geng, Leckning, Robinson ja Te Ava (2017, s. 365, 368) osoitta-

vat tutkimuksensa tuloksilla, että ryhmäytymisellä on yhteys oppilaiden sosiaali-

siin taitoihin. Tunnekasvatusintervention aikana vertaisten lojaalius sekä kommu-

nikaatiotaidot toisiaan kohtaan lisääntyivät ja uusia vertaissuhteita syntyi. Yhteis-

henki mahdollistui sosiaalisten taitojen lisääntyessä.  

 

Opettajan tulee luoda hyvää ryhmähenkeä ja luokkahuoneilmapiiriä. Kaikilla 

oppilailla tulisi olla vahva ryhmään kuulumisen tunne ja luokassa vallita toisistaan 

välittävä ja toisiaan kunnioittava ilmapiiri. Ihanteena olisi, että luokassa olisi läm-

min ja hyvä ryhmähenki, oppilailla kiva tulla kouluun-ajatus, koska siellä odottavat 

tutut luokkatoverit ja mukava opettaja. (o26) 

 

Valmistuneiden luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteorioissa 

korostui keskeisenä sosiaalisiin taitoihin liittyvänä tekijänä turvallisen ilmapiirin 

luominen luokassa. Turvallinen ilmapiiri syntyy empatian ja sosiaalisten taitojen 

kautta. Turvallisen ilmapiirin luomisessa keskeisessä roolissa ovat myös luokan 

yhteisten sääntöjen luominen.   
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Luokassa on hyvä ilmapiiri ja kavereita. Kenenkään virheille ei naureta, vaan 

autetaan toisia. Ketään ei jätetä yksin ja pidetään toisista huolta myös luokkahuo-

neen ulkopuolella. (LO15) 

 

Luokassa on turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri eikä kukaan tule kiusatuksi. 

Uskon, että keskustelut ja puhuminen yhdessä luovat turvallista ilmapiiriä, niin että 

jokainen kokee, että asioita saa puhua ja opitaan jakamaan ajatuksia. Jokainen 

hyväksytään juuri sellaisena kuin on. Kiusaamiseen opettajan on puututtava välit-

tömästi. Myös pienet tilanteet selvitetään, ettei asiat paisu. (O53) 

 

Pyrkiä luomaan positiivinen ilmapiiri, jossa kaikki viihtyvät. Luokan yhteiset 

säännöt, jotka sovitaan yhdessä. Kannustimena voisi toimia palkinto, joka saavu-

tetaan kun säännöistä on pidetty kiinni. Säännöt luodaan siltä pohjalta, että luok-

kaan saadaan yhtenäinen ilmapiiri ja kaikki tietävät paikkansa eikä jää yksin. (o24) 

 

6.1.4 Itsetuntemus 
 

Neljäs keskeinen tunnekasvatukseen liittyvä tekijä, joka luokanopettajaopiskeli-

joiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioista nousi esille, oli itsetun-

temus. Itsetuntemuksen perusta on kyky havainnoida ja tunnistaa omia tunteita. 

Itsearvostus ja luottamus omaan itseensä ovat osa itsetuntemusta. Näiden käsit-

teiden eri puolia ovat itsensä hyväksyminen, kyky rakastaa itseä, minäpystyvyys 

eli omiin kykyihin uskominen sekä tyytyväisyys omaan elämään tai motivaatio 

sen paremmaksi muuttamiseen. Itsearvostuksen voidaan sanoa olevan tunnetai-

tojen perusta. Kun itseensä suhtautuu arvostaen, mahdollistaa omien tunteiden 

kuuntelemisen ja niihin vaikuttamisen. (Suomen Mielenterveys ry, 2021.)  

 

Oppilaan itseluottamuksen ja itsensä arvostamisen kokemukset korostuivat eri-

tyisesti 3.-5 vuoden luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteorioissa ja tämä näkyi 

myös useammassa jo valmistuneen luokanopettajan käyttöteorioissa. Käyttöteo-

rioiden mukaan jokaisen oppilaan tulisi saada olla sellainen kuin on omana itse-

nään.  

 

Anna lapselle tilaa toteuttaa itseään. Jokaisen tulee saada olla oma itsensä ja 

kukkia sellaisena kuin on. Ota lapset mukaan opetukseen ja sen suunnitteluun.  

(O5) 

 

Haluan kannustaa oppilaita olemaan omia itsejään. Tuon sitä esiin keskuste-

luissa, joissa pohditaan esimerkiksi normaalia kasvua tai kaveripiirejä. Tuon sitä 

esiin erityisesti sanallisesti tilanteissa, joissa huomaan ryhmäpaineen kasvavan 

ja oppilaiden kurkistelevan ympärilleen tutkiakseen kavereiden mielipidettä asi-

asta (esim. Vaikka osaan laulaa hyvin, voinko näyttää sen että tykkään laulami-
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sesta, kun kaverini eivät tykkää siitä.) Näytän oppilaille materiaalia (esim. vide-

oita), joissa käsitellään sitä, kuinka tärkeää ja hienoa on olla oma itsensä ja kuinka 

kurjaa on tulla ohjatuksi ulkoa päin. Kehun oppilaitani heidän ollessaan aitoja ja 

kannustan heitä olemaan ylpeitä itsestään sellaisinaan. (LO11) 

 

Golemanin (1995, 311–319) mukaan itsetuntemus pitää sisällään kyvyn tarkas-

tella omia vahvuuksia ja heikkouksia. Itsetuntemus näkyikin luokanopettajaopis-

kelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa erityisesti vahvuuk-

sien korostamisena. Tämä teema nousi selkeästi suureksi tunnekasvatukseen 

liittyväksi tekijäksi. Itsetuntemus lisääntyy, kun oppilaat miettivät omia vahvuuk-

siaan. Käyttöteorioissa korostettiin, miten tärkeää opetuksessa on kuljettaa mu-

kana vahvuusajattelua ja nostaa esille oppilaiden vahvuuksia ja ennen kaikkea 

opettaa oppilaita huomaamaan niitä itsessään ja muissa.  

 

Haluan, että oppilaani oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kokevat 

onnistumisia. Oppilaat miettivät valmiiden ominaisuuskorttien perusteella, mitkä 

ovat heidän vahvuuksiaan ja mikä voisi olla henkilökohtainen kehittämiskohde. 

(LO7) 

 

Keskityn oppilaan vahvuuksiin ja kannustan ja ohjaan oppilaan oppimista 

näiden kautta. Kehun oppimisen prosessiin liittyvissä asioissa, ohjaan oppilasta 

huomaamaan oman edistymisensä. Pyrin ratkaisukeskeisyyteen myös haasta-

vissa tilanteissa. Keskityn oppilaan vahvuuksiin ja ohjaan häntä itseään huomaa-

man ne. Jos oppilas lannistuu jostakin koulunkäyntiin liittyvästä asiasta tai oppi-

miseensa liittyen, niin katsotaan tilannetta yhdessä vahvuuksien, ymmärryksen ja 

tuen tarjoamisen kautta. Niin, että oppilaalle syntyy ajatus, että hän on hyvä oppija 

ja että hän pystyy ja kykenee. Keskityn havainnoimaan ja huomaamaan hyvän 

oppilaissa ja tuomaan sen esille oppimisen tueksi. (O38) 

 

Jokaisella yksilöllä on omat vahvuutensa. Positiivisen CV:n tekeminen, vah-

vuuskortit, vahvuuksien pohtiminen yhdessä sekä niiden löytäminen toisista ja en-

nen kaikkea itsestään. (o38) 

 
 
 

Kumpulaisen, Mikkolan, Rajalan, Hilppön ja Lipposen (2014, s. 224–225) mukaan 

positiivisella pedagogiikalla tarkoitetaan pedagogista suuntausta, jonka tarkoituk-

sena on tuoda esille lapsen vahvuuksia sekä myönteisiä tunteita. Sen tavoitteena 

on auttaa lasta voimaan hyvin, tukea ja löytää iloa oppimiseen yhteisöllisesti yh-

dessä toimien. Erityisesti 3.-5. vuoden luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteori-

oissa esiintyikin maininta positiivisen pedagogiikan hyödyntämisestä omassa 

opetuksessa tai opettajuudessa. Lisäksi käyttöteorioissa korostuivat oppilaan po-

sitiivisten tunteiden tunnistaminen kannustuksen keinoin.  
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Olen kiinnostunut positiivisesta pedagogiikasta, tutustun siihen mm. kirjallisuuden 

kautta ja pyrin tuomaan sitä osaksi työtäni. Positiivisuus, hyvän huomaaminen ja 

kannustavuus sopii omaan luonteeseeni toimia työssäni opettajana.  (O11) 

 
Vahvistan oppilaiden positiivisia luonteenpiirteitä ja autan jokaista oppi-

lasta saamaan onnistumisen kokemuksia. Negatiivisen käyttäytymisen vä-

hempi huomioiminen, ja huomion kiinnittäminen hyvään (positiivinen pedago-

giikka). Oppilaille tulisi tarjota monipuolisia työskentelytapoja ja vaihtoehtoja oppi-

miselle, jotta jokainen oppilas voisi kokea onnistumisen kokemuksia koulutyössä. 

(O25) 

 

 

6.2 Tunnekasvatukseen liittyvien käyttöteorioiden lähteet  

 

Tutkielmani toisen tutkimuskysymyksen tarkoitus on selvittää, mistä aineistossa 

tunnekasvatukseen liittyvät käyttöteoriat olivat peräisin. Tämä tutkimuskysymys 

perustuu Karlssonin ja Pitkäniemen (2011) johtaman tutkimushankkeen käyttö-

teorioiden lähdekategorioihin (ks. taulukko 2), joiden avulla tutkielmaani osallis-

tuneet luokanopettajaopiskelijat sekä valmistuneet luokanopettajat jaottelivat 

käyttöteorioidensa lähteet. Taulukkoon 3 olen koonnut, mihin lähdekategorioihin 

tässä aineistoissa ensimmäisen ja 3.-5. vuoden luokanopettajaopiskelijoiden 

sekä valmistuneiden luokanopettajien tunnekasvatukseen liittyvät käyttöteoriat 

sijoittuivat. Taulukossa nämä käyttöteorioiden määrät näkyvät suluissa punai-

sella niin, että ensimmäinen luku tarkoittaa ensimmäisen vuoden luokanopettaja-

opiskelijoiden, keskimmäinen luku 3.-5. vuoden luokanopettajaopiskelijoiden ja 

viimeinen luku valmistuneiden luokanopettajien käyttöteoriavastausten määrää, 

jotka liittyivät tunnekasvatukseen ja olivat peräisin kyseisestä lähdekategoriasta.  
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Taulukko 3. Tunnekasvatukseen liittyvien käyttöteorioiden sijoittuminen lähde-
kategorioihin. (Lähdekategoriat: Karlsson & Pitkäniemi, 2011, mukaellen Levin 
& He, 2008.) 
 
 

7 Kokemukset 

opettajana 

8 Opettajankoulu-

tus 

9 Muut omat oppi-

miskokemukset 

10 Erilaiset oppi-

misympäristöt 

71 Kokemus opetta-

jana opetusharjoitte-

lussa 

(3, 31, 0) 

81 Kirjallisuus 

 

(12, 5, 4) 

91 Elämänkatsomus, 

uskonto, arvot 

(8, 35, 3) 

101 Kirjallisuus (ei 

opettajakoulutuk-

sessa) 

 

(0, 0, 0) 

72 Opetuksen seu-

raaminen 

(1, 5, 0) 

82 Luennot 

 

(9, 2, 0) 

92 Kotikasvatus 

 

(7, 9, 0) 

102 Muut oppimisym-

päristöt (tied. väli-

neet, Internet, esityk-

set) 

(2, 1, 0) 

73 Muu kokemus 

opettajana (ei koulu-

tuksessa) 

(9, 37, 9) 

83 Ryhmätoiminta 

 

(1, 1, 1) 

93 Omat kouluvuo-

det, oma oppiminen 

(23, 18, 3) 

103 Keskustelut 

(4, 8, 2) 

 84 Teoriat 

(3, 0, 0) 

94 Muut varhaiset 

oppimiskokemukset 

(0, 1, 0) 

104 Teoriat (ei opet-

tajakoulutuksessa) 

(0, 0, 2) 

  95 Työkokemus (ei 

opettajana) 

(3, 2, 0) 

105 Taide, kaunokir-

jallisuus jne. 

(0, 0, 0) 

 

 

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden tunnekasvatukseen liittyvien käyttöteo-

rioiden lähteet sijoittuivat suurin osa kategorioihin opettajankoulutus ja muut omat 

oppimiskokemukset. Suurin määrä tunnekasvatukseen liittyviä kategorioita tässä 

aineistoissa sijoittui alakategoriaan omat kouluvuodet, oma oppiminen. Myös 3.-

5. vuoden luokanopettajaopiskelijoiden tunnekasvatukseen liittyvät käyttöteoriat 

sijoittuivat suurin osa muut omat oppimiskokemukset -yläkategorian alle. Selke-

ästi enemmän kategorioita esiintyi elämänkatsomus, uskonto ja arvot-kategorian 

alla. Toisaalta 3.-5. vuoden luokanopettajaopiskelijoiden tunnekasvatukseen liit-



 

57 
 

tyvien käyttöteorioiden lähteenä toimivat myös omat kouluvuodet, oma oppimi-

nen.  Niin ensimmäisen kuin 3.-5. vuoden opiskelijoiden käyttöteorioiden luokit-

telussa muut omat oppimiskokemukset -lähdekategoriaan esiintyi kaikkia eri nel-

jää tunnekasvatukseen liittyviä tekijöitä, joita alaluvussa 6.1 esittelin. Esimerkiksi 

alla olevat suorat sitaatit ovat kaikki kategorisoitu muut omat oppimiskokemukset 

-lähdekategorian alle: 

 

Olen läsnä arjessa ja aidosti kiinnostunut oppilaan elämästä. Oppilaan aito 

kohtaaminen ja kuunteleminen. Kiinnostuneisuus myös muista asioista kuin vain 

koulutyöhön liittyvistä asioista. Oppilaan auttaminen vaikeissa asioissa, ja toi-

saalta yhdessä iloitseminen onnistumisissa. (O25) 

 

Opettajana huolehdin siitä, että oppilaat saavat minulta ohjausta ja tukea 

ihmisenä kasvamisessa, sillä kaikkein tärkein asia mitä oppilas voi koulusta 

saada on luottamus itseensä ja omaan pärjäämiseensä. Autan oppilasta löy-

tämään omat vahvuutensa ja mielenkiinnonkohteensa. Tuen oppilasta myös 

omien heikkouksien myöntämisessä ja niiden kanssa pärjäämisessä. (O26) 

 

Ensimmäisen vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden aineistoissa esiintyi sel-

keästi enemmän opettajankoulutuksesta lähtöisin olevia tunnekasvatukseen liit-

tyviä käyttöteorioita kuin 3.-5. vuoden luokanopettajaopiskelijoilla. Pitkäniemen, 

Karlssonin ja Stenbergin (2014, s. 134–136) tutkimuksessa puolestaan opinto-

jensa alkuvaiheessa luokanopettajaopiskelijat merkkasivat useammin omat oppi-

miskokemukset käyttöteorioidensa lähteeksi ja myöhemmän vaiheen opiskeli-

joilla opettajankoulutuksen merkitys lähteissä kasvoi.  Tutkimustulokset kertovat 

opettajakoulutuksen vaikutuksesta opiskelijoiden käyttöteorioiden muodostumi-

seen.  

 

Tässä tutkielmassa näyttää siltä, että tunnekasvatukseen liittyviä käyttöteorioiden 

muodostumisessa opettajankoulutuksella on enemmän vaikutusta opintojen al-

kuvaiheessa olevilla opiskelijoilla kuin opintojen loppupuolella olevilla opiskeli-

joilla. Toisaalta tutkielmaani osallistuneet ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat 

ovat vastanneet kyselylomakkeeseen vuonna 2019 ja 3.-5. vuoden opiskelijat 

vuonna 2017. Tunnekasvatus osana opetussuunnitelmaa ja opettajankoulutusta 

on ei ole ollut esille vielä kovinkaan pitkään, joten tällä tekijällä voi olla vaikutusta 

tähän tutkimustulokseen. Kiinnostava havainto on kuitenkin myös, että opettajan-
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koulutuksesta erityisesti luennot ja kirjallisuus ovat toimineet lähteinä näissä tun-

nekasvatukseen liittyvissä käyttöteorioissa, toisin kuin ryhmätoiminta tai teoriat. 

Valmistuneiden luokanopettajien tunnekasvatukseen liittyvien käyttöteorioiden 

lähteinä ei esiintynyt kuin vain muutamassa opettajankoulutus ja siihen liittyvät 

alakategoriat lähteinä.  Luokanopettajaopiskelijoiden opettajankoulutuksesta lu-

ennoilta ja kirjallisuudesta lähtöisin olevissa käyttöteorioissa esiintyi erityisesti so-

siaalisiin taitoihin liittyviä sisältöjä.  

 
Luokassani tulee vallita turvallinen ja ystävällinen ilmapiiri. Koulussa on ol-

tava turvallinen ilmapiiri. Se on jokaisen lapsen oikeus. Opettajan on aistittava 

ilmapiiriä ja puututtava mahdolliseen kiusaamiseen. Luokan ilmapiiri vaikuttaa op-

pilaan motivaatioon ja oppilaiden väliseen yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Ilma-

piirin tukemiseksi on teettävä ryhmäytymistä tukevia tehtäviä leikkien tai muita 

ryhmätöitä. (o40) 

 

3.-5. vuoden luokanopettajaopiskelijoiden tunnekasvatukseen liittyvissä käyttö-

teorioissa puolestaan korostui enemmän kokemukset opettajana -lähdekategoria 

verrattuna ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tunnekasvatukseen liittyvien käyt-

töteorioiden lähteissä. Erityisesti 3.-5. vuoden luokanopettajaopiskelijoiden tun-

nekasvatukseen liittyvät käyttöteoriat olivat peräisin alakategorioista kokemus 

opettajana opetusharjoitteluissa ja muu kokemus opettajana (ei koulutuksessa). 

Myös ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden tunnekasvatukseen liit-

tyvien käyttöteorioiden lähteistä nousi esille alakategoria muu kokemus opetta-

jana (ei koulutuksessa), mutta vain muutama mainitsi tunnekasvatukseen liitty-

vän käyttöteorian lähteeksi opetusharjoittelut. Samalla tavalla kuin ensimmäisen 

vuoden luokanopettajaopiskelijoiden tunnekasvatukseen liittyvien käyttöteorioi-

den kohdalla valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioiden lähteinä ei esiin-

tynyt opetusharjoittelut vaan koulutuksen ulkopuoliset kokemukset opettajana. 

Kokemuksien kautta nousseet käyttöteoriat käsittelivät ensimmäisen vuosikurs-

sin opiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien vastauksissa opettajan 

omia tunnetaitoja sekä oppilaan sosiaalisia taitoja. Sen sijaan 3.-5. vuoden luo-

kanopettajaopiskelijoiden kokemuksista lähtöisin olevat käyttöteoriat käsittelivät 

kaikkia tässä tutkielmassa esille nousseita tunnekasvatukseen liittyviä tekijöitä.  

 

Opettajana haluan olla lämmin ja hassutteleva. Nauramme oppilaiden kanssa 

paljon ja muistelemme myös jälkikäteen hassuja kommelluksia. Kerron oppilaille 

omasta elämästäni, jolloin he tutustuvat minuun paremmin. Lähestyn kaikkia op-

pilaita aina lempeästi ”Hei kyllä te kutoset jo varmaan muistatte, ettei välitunnilla 
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saa heitellä lunta.” ”Mitäs sä syöt? Ai purkkaa? Eihän sitä koulussa saa syödä, 

mutta syö nyt perjantain kunniaksi.” (Liikuntatuntia oli jäljellä alle 5 minuuttia ja 

otimme luistimia pois.) Kerron oppilaille omia kömmähdyksiäni ja myönnän, että 

opettajakin tekee välillä hölmöjä juttuja, joille voidaan nauraa. Kuuntelen oppilai-

den asioita ja kommentoin niitä. (LO8)  

 

Haluan, että oppilailla on tunne siitä, että minä opettajana olen helposti lähestyt-

tävä ja aidosti kiinnostunut. (o6) 

 

luo turvaa myös epäonnistua -> Anna positiivista palautetta yrittämisestä sekä on-

nistumisesta isoissa ja pienissä asioissa. Huomioi jokaisen oppilaan oma taitotaso 

esim. tietyssä aineessa ja reagoi hänen yksilölliseen työskentelyyn ja muutok-

seen.  -> Positiivinen palaute sanallista/sanatonta.  -> Laita myös oppilaat anta-

maan toisilleen palautetta ja kannustamaan toisiaan. (O9) 

 

 

Siljanderin ja Kivelän (2008, s. 211) mukaan opettajankoulutus on pedagoginen 

prosessi, jossa taitoja tarkastella tietoja ja niiden yhdistämistä käytäntöön, pyri-

tään tarjoamaan opettajaopiskelijoille. Kuitenkin Säntti, Puustinen ja Salminen 

(2018, s.14) huomasivat tutkimuksessaan suomalaisen opettajankoulutuksen 

muutoksista 1960-luvulta nykypäivään, että opettajankoulutus on muuttunut yhä 

akateemisemmaksi. On kuitenkin yhä epäselvää, miten teorian yhdistyminen 

käytäntöön eri aikakausina näyttäytyy koulutuksessa. Jotta opettajankoulutus 

kohtaisi käytännön työelämän, tulisikin tutkimusta tehdä aiheesta enemmän. Tä-

män tutkielman tuloksissa opetusharjoittelut olivat keskeinen lähde tunnekasva-

tukseen liittyville käyttöteorioille 3.-5. vuosikurssin opiskelijoiden kohdalla, mutta 

ei ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Tämä voi selittyä sillä, että aineisto on 

kerätty lukuvuoden puolivälissä tammikuussa ensimmäisen vuosikurssin osalta, 

jolloin he eivät ole suorittaneet ensimmäistä opintoihin kuuluvaa opetusharjoitte-

luaan.  

  

Niin ensimmäisen kuin 3.-5. vuoden luokanopettajaopiskelijoiden tunnekasvatuk-

seen liittyvien käyttöteorioiden lähteinä ei esiintynyt juuri ollenkaan lähdekatego-

riaa Erilaiset oppimisympäristöt. Ainoastaan tämän kategorian keskustelut -ala-

kategoria mainittiin muutamien käyttöteorioiden lähteenä. Sen sijaan opettaja-

koulutuksesta irrallista kirjallisuutta, teorioita tai taidetta ja kaunokirjallisuutta ei 

mainittu yhdenkään tunnekasvatukseen liittyvän käyttöteorioiden lähteenä kum-

massakaan aineistoissa. Valmistuneiden luokanopettajien muutamassa tunne-

kasvatukseen liittyvien käyttöteorioiden lähteenä taas mainittiin teoriat, jotka eivät 
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olleet peräisin opettajakoulutuksesta. Taide ja kaunokirjallisuus eivät esiintyneet 

lähteinä valmistuneidenkaan luokanopettajien tunnekasvatukseen liittyvissä 

käyttöteorioissa. Muutamien valmistuneiden luokanopettajien tunnekasvatuk-

seen liittyvien käyttöteorioiden lähteenä toiminut teoriatieto, joka ei ole peräisin 

opettajankoulutuksessa, voisi selittyä sillä, että jo valmistuneet luokanopettajat 

täydentävät myöhemmin koulutustaan työelämässä. Voisiko myös olla niin, että 

tunnekasvatus ei ole heidän opintojensa aikana ollut keskeisessä roolissa? 

 
 

 

6.3 Yhteenveto tuloksista 

 

Tutkielmani tulokset osoittavat, että luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistunei-

den luokanopettajien käyttöteorioissa tunnekasvatukseen liittyviä tekijöitä ovat 

opettajan tunnetaidot, tunteiden säätely, sosiaaliset taidot sekä itsetuntemus. 

Opettajan tunnetaidoista nousivat esille käsitteet tasa-arvosta, empatiasta, luo-

tettavuudesta, läsnäolosta ja aitoudesta. Tunteiden säätelyyn, sosiaalisiin taitoi-

hin ja itsetuntemukseen liittyvät käyttöteoriat sen sijaan liittyivät oppilaan tunne-

taitoihin. Tunteiden säätelyyn liittyvissä käyttöteorioissa nostettiin esille esimer-

kiksi pettymysten sietäminen ja palautteen vastaanottaminen. Sosiaalisiin taitoi-

hin liittyvissä käyttöteorioissa opiskelijat ja valmistuneet luokanopettajat toivat 

esille turvallisen ilmapiirin ja ryhmäytymisen merkityksen sekä kiusaamisen eh-

käisyn ja siihen puuttumisen. Itsetuntemusta käsittelevät käyttöteoriat liittyivät op-

pilaan vahvuuksiin ja itseluottamukseen sekä positiivisten tunteiden tiedostami-

seen. Kaikki tunnekasvatukseen liittyvät tekijät on koottu kuvioon 6.  
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Kuvio 6. Tunnekasvatukseen liittyvät tekijät käyttöteorioissa. 
 

 

 

 

Nämä neljä keskeistä tekijää nousevat esille niin ensimmäisen kuin 3.-5. vuoden 

luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteorioissa sekä valmistuneiden luokanopetta-

jien käyttöteorioissa. Lisäksi valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa 

tuodaan esille tunnetaitojen perusta, tunteiden havaitseminen ja tunnistaminen 

viidentenä tekijänä tunnekasvatukseen liittyen. Toisaalta tämä tekijä näkyy myös 

luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteorioissa, mutta ei suoraan vaan itsetunte-

muksen kautta. 

 

Opettajan tunnetaidot ovat selkeästi keskeisin tekijä tunnekasvatukseen liittyen 

kaikkien osallistujaryhmien käyttöteorioissa. Opettajan tunnetaidoilla on aikai-

sempien tutkimusten (Virtanen, 2013; Laine, 2005) mukaan yhteys luokan ilma-

piiriin toimimalla esimerkkinä oppilaille toisten kunnioittamisessa, auttamisessa 

ja yhteistyössä. Opettajan aitous korostui vain 3.-5. vuoden opiskelijoiden käyttö-

teorioissa tärkeänä tekijänä. Opettajan aitoudella on vaikutus oppilaan omiin tun-

netaitoihin ja kokemukseen itsestään aitona omana itsenä, sillä olemalla aito it-

sensä opettaja antaa esimerkkiä oppilaille ja tuo esille inhimillisyyden merkitystä 

(Sutton, 2004, s. 381,387).  

 

•tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

•läsnäolo ja kuunteleminen

•empatia

•luottamus (turvallinen aikuinen)

•aitous

Opettajan 
tunnetaidot

•palautteen antaminen ja saaminen

•epäonnistumisten ja pettymysten sietäminen

•häiritsevän käytöksen muuttaminen

Tunteiden säätely 
(oppilas)

•turvallinen ilmapiiri

•kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen

•ryhmäytyminen / sosiaaliset suhteet

Sosiaaliset taidot

(oppilas)

•vahvuudet

• itseluottamus ja minäpystyvyys

•kannustaminen (positiivisten tunteiden tiedostaminen)

Itsetuntemus 
(oppilas)
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Suurempia eroavaisuuksia tunnekasvatukseen liittyvien tekijöiden esiintymi-

sessä tutkimukseen osallistuneiden ryhmien välillä ei ole havaittavissa. Sen si-

jaan tunnekasvatukseen liittyvien käyttöteorioiden luokittelussa eri lähdekatego-

rioihin voidaan havaita muutamia eroavaisuuksia. Ensimmäisen vuosikurssin luo-

kanopettajaopiskelijoiden tunnekasvatukseen liittyvät käyttöteoriat ovat keskei-

simmin peräisin opettajankoulutuksesta sekä muista omista oppimiskokemuk-

sista. Opintojensa loppupuolella olevat 3.-5. vuoden luokanopettajaopiskelijat 

sen sijaan eivät luokitelleet tunnekasvatukseen liittyviä käyttöteorioitaan opetta-

jankoulutuksesta lähtöisiksi, vaan kokemukset, arvot ja elämänkatsomus olivat 

heille keskeisiä lähteitä. Toisaalta opettajankoulutus näkyi 3.-5. vuoden opettaja-

opiskelijoiden lähteenä opetusharjoittelukokemuksen kautta, mitä puolestaan ei 

juuri ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden tunnekasvatukseen liitty-

vien käyttöteorioiden lähteinä ollut. Valmistuneiden luokanopettajien keskeisin 

lähde tunnekasvatukseen liittyville käyttöteorioille oli kokemukset opettajana 

opettajakoulutuksen ulkopuolella. Nämä keskeisimmät lähdekategoriat olen 

koonnut kuvioon 7 havainnollistamaan, mitä lähdekategorioita esiintyi eniten mis-

säkin osallistujaryhmässä. 

 

Kuvio 7. Keskeisimmät lähdekategoriat tutkielmaan osallistuneiden käyttöteori-

oissa. 

 

1. vuoden opiskelijat:   3.-5. vuoden opiskelijat: 

           

 

Valmistuneet luokanopettajat: 

 

•Kirjallisuus

•Luennot8 Opettajankoulutus

•Omat 
kouluvuodet, oma 
oppiminen

9 Muut omat 
oppimiskokemukset 

• kokemus opettajana 
opetusharjoittelussa

•muu kokemus opettajana (ei 
koulutuksessa)

7 Kokemukset 
opettajana

• Elämänkatsomus, uskonto ja 
arvot

•Muut varhaiset 
oppimiskokemukset

9 Muut omat 
oppimiskokemukset

• muu kokemus 
opettajana (ei 
koulutuksessa)

7 
Kokemukset 
opettajana
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Vertailua valmistuneiden luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden tunne-

kasvatukseen liittyvien käyttöteorioiden lähteissä ei ollut mielekästä tehdä, sillä 

valmistuneiden luokanopettajien vastauksia on suhteessa opiskelijoiden vastauk-

siin niin paljon vähemmän. Kuitenkin kiinnostava yhdistävä tekijä lähdekategori-

soinnissa näiden kaikkien osallistujaryhmien välillä on, että yksikään osallistuja 

ei luokitellut tunnekasvatukseen liittyvän käyttöteoriansa lähteeksi taidetta tai 

kaunokirjallisuutta tai opettajakoulutuksen ulkopuolista kirjallisuutta.  

  



 

64 
 

 

7 Tutkielman luotettavuus ja eettisyys 
 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, mutta siihen 

ei ole yksiselitteisiä ohjeita (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 140). Luotettavuus on 

tärkeää, jotta tutkimus voidaan toistaa uudelleen ja tiedeyhteisö vakuuttaa tutki-

muksen työn laadulla (Eskola & Suoranta, 1998, s. 208–223). Tutkimukseni eet-

tisyyden ja luotettavuuden kannalta on oleellista tuoda esille, että tutkimukseni 

pohjalla on kandidaatin tutkielmani sekä esi- ja alkuopetuksen valinnaisiin opin-

toihin kuuluva seminaarityö ja sitä kautta kiinnostukseni tutkimukseni aiheeseen 

eli tunnekasvatukseen. Tein kandidaatin tutkielmani kuvailevana kirjallisuuskat-

sauksena tunnekasvatusta tukevista tekijöistä peruskoulun kontekstissa. Esi- ja 

alkuopetuksen opintojen seminaarityö puolestaan oli laadullinen tutkimus esi-

opettajien näkemyksistä tunnekasvatuksen merkityksellisyydestä ja toimivista 

tunnekasvatuksen menetelmistä.  

 

Tässä tutkimuksessa halusin syventyä tutkimaan tunnekasvatuksen esiintymistä 

luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioista 

käsin. Tutkielmani teoriaosuus tunnetaidoista ja tunnekasvatuksesta pohjaa pit-

kälti kandidaatin tutkielmanani sekä seminaarityöhöni. Olen kuitenkin muokannut 

teoriaosuutta juuri tähän tutkielmaan sopivaksi ja lisännyt sinne myös paljon sel-

laista, jota ei aiemmissa töissäni, kandidaatin tutkielmassa ja seminaarityössä, 

ollut. Teoriaosuus ei siis ole täysin samanlainen kuin kandidaatin tutkielmani tai 

seminaarityöni teoriaosuus, mikä mielestäni lisää tämän tutkielman luotetta-

vuutta, sillä olen samalla joutunut opiskelemaan ja syventämään sekä lisäämään 

teoriatietoa juuri tähän tutkielmaan sopivalla tavalla. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkimusprosessin toteuttamisen 

tarkka kuvaaminen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 232). Tutkimuksen to-

teutus -luvussa olenkin avannut lukijalle tarkasti tutkielmani eri vaiheet. Olen pyr-

kinyt avaamaan kaikki tutkielmani tekemiseen liittyneet ratkaisut ja perustelut 

niin, että lukija ymmärtäisi, mitä ja miksi olen tehnyt missäkin vaiheessa.  
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Luotettavuuden kannalta oleellinen tekijä tutkielmassani on aineiston keruu. Suu-

rimman osan aineistosta, eli luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteoriavastaukset, 

sain valmiiksi kerättynä Karlssonin ja Pitkäniemen (2011) johtaman tutkimus-

hankkeen kautta.  Tämä osa aineistoa on kerätty osana opiskelijoiden opintoja, 

kuitenkin niin, että vastausten antaminen tutkimuskäyttöön on ollut vapaaehtoista 

ja tutkimuslupa jokaiselta osallistujalta on pyydetty. Valmistuneiden luokanopet-

tajien käyttöteoriat puolestaan keräsin yhdessä opiskelutoverini Elli Ylisen 

kanssa. Oleellista luotettavuuden kannalta on tuoda esille, että valmistuneita luo-

kanopettajia saimme osallistumaan ja vastaamaan E-lomakekyselyyn vain viisi-

toista, kun luokanopettajaopiskelijoita oli 56 niin ensimmäisen vuosikurssin kuin 

3.-5. vuosikurssin osalta eli yhteensä opiskelijoita oli 112. Määrä on siis monin 

kertainen verrattuna valmistuneisiin luokanopettajiin.  

 

Vaikka vertailua valmistuneiden luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden 

käyttöteorioiden välillä ei voi pitää otoskoiden suurien eroavaisuuksien myötä ko-

vin luotettavana, halusin silti käyttää tutkielmassani valmistuneiden luokanopet-

tajien käyttöteorioita osana tutkimuskysymyksien analyysia ja tutkimustuloksia. 

Analyysini pohjautui kuitenkin suurimmaksi osaksi luokanopettajaopiskelijoiden 

käyttöteorioihin ja pyrin tuomaan niin analyysissa kuin tutkimustuloksissa valmis-

tuneiden luokanopettajien käyttöteoriat lisäyksenä opiskelijoiden väliseen vertai-

luun.  

 

Toisaalta tutkielmani luotettavuutta voi lisätä se, että tutkielmani keskittyy nimen-

omaan aikaisemmin kerättyihin luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteoriavas-

tauksiin, sillä tällöin tutkimukseen osallistuneet eivät ole tienneet minun tutkiel-

mani näkökulmaa, tunnekasvatusta, käyttöteorioiden tarkastelussa. Tällä tarkoi-

tan, että luokanopettajaopiskelijat ovat vastanneet E-lomakekyselyyn käyttöteo-

rioistaan osana kurssityötä niin, että he ovat listanneet heille tärkeitä sisältöjä 

käyttöteorioihinsa ilman ohjaavia tutkimuskysymyksiä. Toisin kuin valmistunei-

den luokanopettajien käyttöteoriavastauksia kerätessäni, jossa toin osallistujille 

esille eettisten periaatteiden mukaisesti tutkielmani aiheen ja näkökulman, tun-

nekasvatuksen, mikä taas on saattanut johdatella luokanopettajat kirjoittamaan 

käyttöteoriansa tutkielmani aihe mielessään.  
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Tutkielmani luotettavuuden kannalta on tärkeää pohtia myös aineistojen kerää-

misen ajankohdan vaikuttavuutta. Ensimmäisen vuosikurssin luokanopettaja-

opiskelijoiden aineisto on kerätty vuonna 2019 ja 3.-5 vuosikurssin opiskelijoiden 

aineisto puolestaan vuonna 2017. Valmistuneiden luokanopettajien aineisto on 

kerätty vuoden 2020 lopussa ja 2021 alussa. Tutkielmani aihe rajautui tunnekas-

vatuksen näkökulmaan käyttöteorioissa. Kansainvälisesti tunnekasvatusta on 

tutkittu jo pidemmän aikaa ja suomalainenkin tutkimus aiheesta on lähivuosina 

lisääntynyt. Tutkielmaani osallistuneiden käyttöteorioissa voi olla eroavaisuuksia 

tunnekasvatuksen esiintymisessä johtuen myös siitä, että vuonna 2017 tunne-

kasvatus ei välttämättä ole ollut niin suuressa roolissa yhteiskunnassa kuin mitä 

se on nykypäivänä.  

 

Tutkielman eettisyyden kannalta on oleellista, että aineistoa yhdessä Ylisen 

kanssa kerätessämme laadimme tietosuojailmoituksen, jonka jokainen tutkiel-

maan osallistunut henkilö sai halutessaan nähdä. Tämä tietosuojailmoitus eli 

GDPR laadittiin, koska aineistona oli tutkittavien henkilötietoja. Tällaisia henkilö-

tietoja olivat tutkittavien taustatiedot (sukupuoli, syntymäaika, työkokemus, val-

mistumisvuosi) ja koska käyttöteoriavastaukset ovat tutkittavien henkilökohtaisia 

kokemuksia ja ajatuksia, ne katsotaan myös henkilötiedoiksi. Tässä tutkielmassa 

taustatiedoista tutkielman tulosten kannalta oleellinen tekijä on tutkittavien hen-

kilöiden opintojen vuosikurssi (ensimmäinen vai 3.-5 vuosikurssin opiskelija) tai 

tieto siitä, onko jo valmistunut, työelämässä oleva luokanopettaja. Lisäksi tutkiel-

man tulososiossa esille tuodut suorat sitaatit aineistosta on nimetty ja numeroita 

lyhenteillä (o1, O1 tai LO1), jotta suorista lainauksista ei voisi päätellä muuta kuin, 

onko kyseinen vastaaja ensimmäisen vai 3.-5. vuoden luokanopettajaopiskelija 

vai jo valmistunut luokanopettaja. Osallistujat on myös numeroitu satunnaisesti. 

Tutkielmaan osallistuneiden henkilötiedot ovat näin ollen pseudonymisoitu. Tut-

kielman eettisyyttä lisää aineiston keruu vaiheessa myös tutkimuslupien asian-

mukainen hakeminen, kun aineistoa on kerätty sähköpostitse suoraan rehtoreilta.  

 

Tietosuojailmoituksen lisäksi lähetimme yhdessä opiskelutoverini Ylisen kanssa 

tutkielmiimme osallistuneille valmistuneille luokanopettajille tiedoston kirjalli-

sesta suostumuksesta tutkimushankkeeseen osallistumisesta (ks. liite 1), jossa 
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kerrottiin E-lomakkeeseen vastaamisen olevan suostumus osallistua tutkiel-

miimme. Samassa tiedostossa ilmaistiin myös jokaisen tutkielmiin osallistuvan 

henkilön oikeus perua osallistuminen missä tahansa vaiheessa näin halutes-

saan. Lähetimme tämän suostumuslomakkeen sähköpostilla tutkielmiimme 

osallistuneille. Samassa sähköpostissa oli mukana linkki E-lomakekyselyyn, oh-

jevideo sen täyttämiseen sekä Excel -tiedosto käyttöteoriakategorioista. Sähkö-

postiviestissä kerroimme lyhyesti myös tutkimushankkeesta ja tutkielmiemme 

aiheista.  

 

Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan tulosten ymmärrettä-

vyyden kautta, joten tämän mukaisesti tutkielmaani voidaan pitää luotettavana. 

(Ahonen, 1994, s.130.) Fenomenografiseen tutkimukseen liittyy tietyt vaiheet, 

jotka olen kuvannut tässä tutkielmassa tarkasti ja niitä myös noudattanut. Aluksi 

perehdyin tutkimukseni teoriaan, jonka jälkeen määrittelin tutkimuskysymykset 

teorian pohjalta. Aineiston analyysin toteutin taulukoiden muodossa fenomeno-

grafisen analyysin eri vaiheita noudattaen (ks. liite 3). Toisen tutkimuskysymyk-

seni analyysi ja tulokset perustuvat ensimmäisen tutkimuksen analyysiin. Tämän 

analyysin avaaminen Tutkimuksen toteutus -luvussa lisää tutkielmani luotetta-

vuutta. Tutkimukseni tulokset rakentuvat analyysissa syntyneiden kategorisoin-

tien sekä Karlssonin ja Pitkäniemen (2011, mukaellen Levin & He, 2008) lähde-

kategorioiden pohjalta (ks. taulukko 3). Selkeä ja tarkka fenomenografisen tutki-

muksen vaiheiden noudattaminen muodostivat johdonmukaisen ja ymmärrettä-

vän tutkimuksen tulososion. 
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8 Pohdintaa 
 
 

Tutkielmani tulosten perusteella voidaan sanoa, että tunnekasvatusta esiintyi jo-

kaisessa analysoimassani aineistokokonaisuudessa eli niin ensimmäisen kuin 3.-

5. vuoden luokanopettajaopiskelijoiden sekä jo valmistuneiden luokanopettajien 

käyttöteorioissa. Tämä on kiinnostava havainto, sillä tunnekasvatus on osa pe-

rusopetuksen opetussuunnitelmaa (POPS, 2014) ja näin myös luokanopettajilla 

on velvollisuus toteuttaa sitä omassa opetuksessaan. Tässä tutkielmassa oli alun 

perin tarkoitus vertailla luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luokan-

opettajien tunnekasvatukseen liittyviä käyttöteorioita toisiinsa. Valmistuneiden 

luokanopettajien vastauksia tähän tutkielmaan en kuitenkaan onnistunut saa-

maan kuin 16. Näin vertailu oli vaikeampaa suhteessa luokanopettajaopiskelijoi-

hin. Olisi mielenkiintoista toteuttaa tällainen tutkimus uudelleen niin, että näiden 

ryhmien välinen vertailu olisi keskeisemmässä roolissa.  

 
Tutkielmani ensimmäisen tutkimuskysymyksen tulokset osoittivat, että opettajan 

omat tunnetaidot ovat keskeisin tunnekasvatukseen liittyvä tekijä niin opiskelijoi-

den kuin valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa. Vaikka käyttöteori-

oissa esiintyi myös oppilaiden tunnetaitoihin liittyviä tekijöitä, kuten tunteiden sää-

tely, sosiaaliset taidot ja itsetuntemus, olivat opettajan tunnetaidot selkeästi suu-

rimassa roolissa tunnekasvatukseen liittyen. Tämä tutkielmani tulos oli yllättävä, 

sillä ennakko-oletukseni ennen tutkielmani analyysia oli, että käyttöteorioissa 

esiintyvät tunnekasvatukseen liittyvät tekijät todennäköisesti liittyvät oppilaan tun-

netaitojen opettamiseen ja oppimiseen, eivät niinkään opettajan omiin tunnetai-

toihin. Ennakko-oletukseni perustui perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teisiin (POPS, 2014), jossa tunnekasvatus tuodaan esille oppilaan näkökulmasta 

tunnetaitojen opetteluna.   

 
Toisaalta määrittelen itsekin tässä tutkielmassa tunnekasvatukseen kuuluvaksi 

tekijäksi opettajan tunnetaidot. Virtasen (2015, s.14) mukaan tunnekasvatuksen 

toteuttaminen vaatii, että opettaja on tietoinen sen sisällöistä ja mistä se raken-

tuu. Pohdin, voisiko tunnekasvatuksen toteuttamista verrata minkä tahansa oppi-

aineen opettamiseen siitä näkökulmasta, että opettajalta vaaditaan riittävästi 

opetettavan aineen sisällönhallintaa. Jos opettaja ei itse tiedosta tunnetaitojen 
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käsitettä ja niiden merkitystä sekä miten niitä voi käyttää, on tunnekasvatuksen 

toteuttaminen varmasti haasteellista. Voisiko ajatella, että samalla tavalla kuin 

opettaja voi kehittää eri oppiaineiden sisällöllistä osaamistaan, voi omia tunnetai-

tojaankin kehittää koko ajan toimivimmiksi ja paremmiksi? 

 

Pitkäniemen, Karlssonin ja Stenbergin (2014, s. 133–134) tutkimuksessa opetta-

jaopiskelijoiden käyttöteoriat koskivat sisällöllisesti eniten opettajuutta. Tähän si-

sältökategoriaan liittyvät vahvasti esimerkiksi hyvän opettajan ominaispiirteet 

sekä roolit ja vastuut. Voisiko olla, että käyttöteoria näyttäytyy opettajille ja opet-

tajaopiskelijoille sellaisena viitekehyksenä, jossa keskiössä nimenomaan ovat si-

sällöt, jotka liittyvät omaan opettajuuteen? Tässä tutkielmassa keskiössä olevat 

opettajan tunnetaidot käyttöteorioiden sisältönä voitaisiin kategorisoida Pitkänie-

men, Karlssonin ja Stenbergin (2014) tutkimuksen sisältökategorioista nimen-

omaan opettaja -kategorian alle, koska ne liittyvät opettajaan itseensä.  

 

Virtasen (2013, s. 141) tutkimuksessa luokanopettajaopiskelijat pitivät opettajan 

tunnetaitoja tärkeämpinä opetuksessa kuin valmistuneet luokanopettajat. Tässä 

tutkielmassa sen sijaan opettajan tunnetaidot osoittautuivat niin opiskelijoiden 

kuin valmistuneiden luokanopettajien näkökulmasta keskeiseksi tunnekasvatuk-

seen liittyväksi tekijäksi käyttöteorioissa. Voisiko tutkielmani teon ajankohdalla 

olla merkitystä tämän tutkimustuloksen kannalta? Tunnekasvatus on yhä enem-

män esillä esimerkiksi nykyisessä opetussuunnitelmassa (POPS 2014) ja erilai-

sissa oppimateriaaleissa, joten tietoisuus tunnetaitojen ja sitä kautta myös opet-

tajan omien tunnetaitojen merkitystä voi olla lisääntynyt.  

 

Tulokset tunnekasvatukseen liittyvien tekijöiden esiintymisestä luokanopettaja-

opiskelijoiden ja valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa olivat hyvin sa-

mankaltaisia. Jokaisesta aineistokokonaisuudesta oli nostettavissa neljä kes-

keistä tekijää; opettajan omat tunnetaidot, tunteiden säätely, sosiaaliset taidot ja 

itsetuntemus. Mistä samankaltaisuus eri vastaajien välillä johtui? Pohdin, voisiko 

yksi samankaltaisuutta selittävä tekijä liittyä siihen, että luokanopettajaopiskelijoi-

den käyttöteoriavastaukset olivat kaikki kerätty samasta yliopistosta. Toisaalta 
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valmistuneiden luokanopettajien taustaa siitä, missä yliopistossa he ovat opin-

tonsa suorittaneet, ei tiedetä. Tämän vuoksi johtopäätöstä yliopiston vaikuttavuu-

desta tulosten samankaltaisuuteen tutkittavien ryhmien välillä ei voida tehdä.  

 

Lisäksi tulokset käyttöteorioiden lähteistä eivät puolla tätä samankaltaisuutta se-

littävää tekijää, sillä opettajankoulutus ei ollut vastaajien näkemysten mukaan 

tunnekasvatukseen liittyvien käyttöteorioiden lähteissä kovinkaan suuressa roo-

lissa. Voisiko tämä tutkimustulos kertoa siitä, että opettajankoulutuksessa tunne-

kasvatukseen liittyvät aiheet eivät ole niin suuressa roolissa opintojen aikana? 

Jatkotutkimusaiheena voisikin olla mielenkiintoista tutkia, millaisia valmiuksia tun-

nekasvatuksen toteuttamiseen opettajankoulutus Suomen eri yliopistoissa antaa 

opiskelijoiden näkökulmasta. 

 

Kiinnostava havainto tutkielmani tuloksissa on, että vaikka monet tutkijat kuten 

Goleman (1995) sekä Salovey ja Mayer (1997) määrittelevät tunnetaitojen perus-

taksi tunteiden nimeämisen ja havainnoinnin, tämä tunnetaito ei noussut erilli-

senä tunnekasvatukseen liittyvänä tekijänä esille oppilaan tai opettajan näkökul-

masta luokanopettajaopiskelijoiden käyttöteorioissa. Sen sijaan tunteiden nimeä-

minen mainittiin oppilaan tunteiden säätelyä ja itsetuntemuksen tärkeyttä kuvaa-

vissa käyttöteorioissa. Valmistuneiden luokanopettajien käyttöteorioissa puoles-

taan tunteiden nimeäminen nousi esille omana erillisenä tunnekasvatukseen liit-

tyvänä tekijänä käyttöteorioissa. Tunteiden nimeämistä kuvattiin oppilaan näkö-

kulmasta ja valmistuneet luokanopettajat kuvasivat myös konkreettisia menetel-

miä, miten oppilaat voivat harjoitella tunteiden nimeämistä koulussa.  

 

Vaikka melkein jokaisella tutkielmaani osallistuneen luokanopettajaopiskelijan ja 

valmistuneen luokanopettajan käyttöteorioista löytyi tunnekasvatukseen liittyviä 

tekijöitä, oli joukossa toisaalta myös muutamia sellaisia opiskelijoita ja valmistu-

neita luokanopettajia, joiden käyttöteorioissa ei esiintynyt yhtäkään tunnekasva-

tukseen liittyvää tekijää. Pohdin, voisiko tämä johtua siitä, etteivät nämä osallis-

tujat koe tunnekasvatusta niin tärkeäksi tekijäksi omassa opettajuudessa ja ope-

tuksessaan vai olisiko taustalla jokin muu selitys? Tässäkin voisi olla mielenkiin-

toinen jatkotutkimusaihe, esimerkiksi vertaileva tutkimus siitä, miksi jotkut painot-

tavat tunnekasvatukseen liittyviä tekijöitä käyttöteorioissaan ja toiset eivät.  
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Käyttöteorian avulla voidaan tarkastella teoreettisen tiedon ja toteutetun käytän-

nön toiminnan välistä suhdetta (Ojanen, 2009, s. 89). Olisikin mielenkiintoista sy-

ventyä ja tarkastella sitä, miten nämä tunnekasvatukseen liittyvät käyttöteoriat 

näkyvät tutkielmaani osallistuneiden opiskelijoiden ja valmistuneiden opettajien 

opetuksessa ja kouluarjessa käytännössä. Toteutuvatko ne vai eivät? Jos tunne-

kasvatukseen liittyvien käyttöteorioiden toteutuminen käytännössä ei toteudu tai 

se tuottaa haasteita, miksi näin on? 

 

Käyttöteoria mahdollistaa oman toiminnan tarkastellun, ymmärtämisen ja sen 

muuttamistarpeiden huomioimisen (Ojanen, 2009, s. 89). Tutkielmani tärkeänä 

tavoitteena olikin antaa tutkielmaan osallistuneille väline tarkastella omaa opet-

tajuutta ja opetusta. Koska käyttöteoria toimii sekä tietoisesti että tiedostamatto-

malla tasolla on tutkimuksen tekeminen opettajan suhteesta käyttöteoriaansa tär-

keää, sillä se voi tuoda opettajaa tietoisemmaksi käyttöteoriansa osa-alueista. 

(Pakkala, 2011, s. 47; Aaltonen & Pitkäniemi, 2001, s. 409). Tutkielmani osoittaa, 

että tunnekasvatus tulee esiin luokanopettajaopiskelijoiden ja valmistuneiden luo-

kanopettajien käyttöteorioissa niin opettajan kuin oppilaidenkin tunnetaitojen 

kautta. Tutkielmani lisää näin tärkeää tietoisuutta tunnekasvatuksen roolista käyt-

töteorioissa.  
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Liitteet 
 

 

LIITE 1. Tutkielmaan osallistuneille lähetetty lupalomake.  

 

 Kirjallinen suostumus tutkimushankkeeseen  

 

Tutkimushanke: Luokanopettajaksi opiskelevien ja valmistuneiden, työelämässä 

olevien luokanopettajien käyttöteoriat  

Tutkimushankkeessa syvennytään siihen, millaisia käyttöteorioita (eli käsityksiä, jotka 

ohjaavat opettajan toimintaa) on luokanopettajaksi opiskelevilla ja valmistuneilla, jo työ-

elämässä olevilla luokanopettajilla. Tutkimme myös Karlssonin ja Pitkäniemen (2011) 

kehittämää prosessimenetelmää, jolla vastaajat itse analysoivat ja mallintavat käyttöteo-

rioitaan.  

Tutkimushankkeessa on kaksi eri pro gradu- tutkielmaa, joissa aineistoa tutkitaan eri 

näkökulmista. Elli Ylisen pro gradussa tutkitaan opettajaksi opiskelevien ja jo työelä-

mässä olevien opettajien käyttöteorioita, opettajaidentiteettiä ja niiden mahdollisia eroa-

vaisuuksia. Emmi Toivosen pro gradussa puolestaan tarkastellaan opettajaksi opiskele-

vien ja jo työelämässä olevien opettajien käyttöteorioita tunnekasvatuksen näkökul-

masta.  

Hyöty tutkimukseen osallistuvalle  

Tutkimus voi olla hyödyksi siihen osallistuville antamalla välineen tarkastella omia käyt-

töteorioita, niiden syitä ja vaikutuksia. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää opettajakoulu-

tuksessa, täydennyskoulutuksessa ja koulutuksen kehittämisessä.  

Kerättävä tutkimusaineisto mm.  

- kirjalliset käyttöteoriaväittämät, esimerkit ja vastaajien tekemät omat analysoinnit käyt-

töteorioistaan  

 

Luottamuksellisuus  

Lomakkeella antamasi tieto on täysin luottamuksellista. Tutkimushankkeesta vastaavat 

tai tutkimusavustaja poistavat aineistosta nimet ja toimittaa aineiston sellaiseen muo-

toon, josta tutkimuksen osallistujia ei voi tunnistaa. Vasta tämän jälkeen ryhdytään ai-

neistoa analysoimaan ja raportoimaan. Kaikki projektin tutkijat tuntevat tieteelliseen työ-

hön liittyvät eettiset säännöt hyvin. Tunnistamattomaksi käsitelty tutkimusaineisto voi-

daan luovuttaa tieteelliseen tietoarkistoon myös muiden tutkijoiden käyttöön. Olemme 
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laatineet GDPR:n eli tieteellisen tutkimuksen tietosuojaselosteen. Halutessasi voit pyy-

tää sen nähtäväksi tutkielmien tekijöiltä Elli Yliseltä ja Emmi Toivoselta.  

 

Sinun oikeutesi  

Tutkimukseen osallistuminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Sinulla on oikeus, mil-

loin vain keskeyttää osallistumisesi syytä ilmoittamatta ja ilman seuraamuksia.  

 

Tutkimusta tai oikeuksiasi koskevat kysymykset  

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat tutkimusta tai oikeuksiasi informanttina, voit 

milloin vain olla yhteydessä pro graduntekijä Elli Yliseen (elli.ylinen@helsinki.fi 

0451195980) ja pro graduntekijä Emmi Toivoseen (emmi.toivonen@helsinki.fi 

0443100897) sekä tutkimushankkeesta vastaavaan dosentti Liisa Karlssoniin (s-posti: 

liisa.karlsson@helsinki.fi)  

 

Tutkimuslupa  

Vastaamalla E-lomakkeeseen annat suostumuksen sille, että vastauksiasi käytetään tut-

kimusaineistona. Voit kuitenkin perua osallistumisesi missä tahansa vaiheessa ottamalla 

yhteyttä pro graduntekijöihin 
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LIITE 2.  Käyttöteorioiden sisältökategorioinnit, Karlsson & Pitkäniemi (2011, mu-

kaellen Levin & He, 2008) 

 

Käyttöteorioiden sisältökategoriat: 

 

1 Opettaja 2 Oppilas 

11 

Opettajan suunnittelu ja organi-

sointi 21 Oppilaan oppimisen tavat 

12 
Opettajan ammatillinen kehittymi-
nen 22 Oppilaan omat odotukset ja tiedot 

13 Opettajan roolit ja vastuu 23 Oppilaiden taustat 

14 Hyvän opettajan ominaispiirteet 24 

Muut oppilaaseen liittyvät näkökul-

mat 

15 Opettajan luovuus      

3 Luokkayhteisö 4 Fyysinen ympäristö 

31 Luokan hallinta, työrauha 41 Fyysinen ympäristö 

32 Vuorovaikutus, ihmissuhteet         luokkahuoneessa 

33 Oppilaan arvostaminen     

34 
Opettajan oppilaille asettamat 
odotukset     

        

5 
Opetukseen liittyvät  
menettelytavat 6 

Yhteiskunnalliset-kulttuuriset- 
historialliset näkökulmat 

51 Opetusmenetelmät 61 Yleinen koulukulttuuri 

52 Opetuksen arviointikäytännöt 62 Paikalliset/kansalliset tavat, historia 

53 Opetuksen eriyttäminen 63 

Yhteiskunnallinen vaikuttami-

nen/vaikutus 

    64 Muut 
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LIITE 3. Analyysivaiheen taulukoinnit.  

TAULUKKO 1. Tunnekasvatukseen liittyvät tekijät 3.-5. vuosikurssin luokanopettaja-

opiskelijoiden käyttöteorioissa. 

Merkitysyksiköt Käsite-
ryhmä 

Alakate-
goria 

Kuvaus-
kategoria 
 

opettajan on näytettävä, että hän välittää jokai-
sesta oppilaasta huomioimalla jokainen tasavertai-
sina yksilönä (O18) 

 
Olen oikeudenmukainen ja reilu opettaja. Kuun-

telen jokaisen osapuolen näkemyksen asiasta esi-

merkiksi riita tilanteen syntyessä. En myöskään 

syrji tai suosi ketään enempää kuin muita oppilaita. 

(O16) 

 
 
 
Opettajan tulee olla turvallinen aikuinen. Opet-
taja on siis aikuinen, jonka puoleen lapsi ja oppilas 
voi kääntyä. Opettaja on henkilö jolle lapsi voi ker-
toa mieltänsä painavia asioita luottamuksellisesti. 
Opettaja pyrkii opastamaan ja neuvomaan oppi-
lasta parhaansa mukaan. (O46) 

 
 
On tärkeää osata ottaa muiden mielipiteet ja ar-
vot huomioon. Opettajan täytyy osata kuunnella 
omia oppilaitaan ja heidän mielipiteitään/ehdotuk-
sia. Näin opetuksesta saadaan monipuolisempaa 
ja oppilaat sekä opettaja tuntevat itsensä arvok-
kaaksi ja tärkeäksi kouluyhteisössä. (O31) 
 
 
Opettajan työssä on tärkeää olla sensitiivi-
nen. On tärkeää, että opettaja osaa "lukea" esi-
merkiksi hiljaisia ja ujoja oppilaita, jotka eivät vält-
tämättä uskalla sanoa, jos jokin asia vaivaa tai teh-
tävät tuntuvat liian vaikeilta. (O10) 
 
 
Haluan, että oppilailla on tunne siitä, että minä 
opettajana olen helposti lähestyttävä ja aidosti kiin-
nostunut. (O6) 
 

 

Haluan luoda oppilaille kuvan itsestäni avoi-

mena ja helposti lähestyttävänä persoonana. 

Ensimmäisellä kerralla on minulle tärkeää yrittää 

luoda itsestäni kuva oppilaille avoimena persoo-

nana, jotta opettaminen ja harjoitusten tekeminen 

heidän kanssaan olisi mukavaa ja luontevaa myös 

oppilaille. (O1) 

 
Tasa-arvo 
ja oikeu-
denmukai-
suus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luotta-
mus, (tur-
vallinen ai-
kuinen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empatia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
läsnäolo ja 
kuuntele-
minen 
 
 

 
Opettajan 
tunnetai-
dot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tunnekas-
vatukseen 
liittyvät te-
kijät luo-
kanopetta-
jaopiskeli-
jan käyttö-
teoriassa  



 

5 
 

Palautteen antaminen on tärkeää, Oppilaalle on 
annettava aina palautetta sekä onnistumisista ja 
epäonnistumisista, jotta lapsi voi kokea onnistumi-
sen tunteita ja oppia käsittelemään myös epäon-
nistumisia ja kehittyä oppijana.  Palautetta on osat-
tava antaa rakentavasti. (O1) 

 
 
Pyrin auttamaan oppilaita vastaanottamaan ja 
kohtaamaan haasteita sen sijaan, että kaikki 
vastoinkäymiset koettaisiin liian vaativina ja 
musertavina. Haluan oppilaille korostaa, ettei jo-
kaista vastoinkäymistä tule ottaa liian vakavasti, 
vaan niihin tulee suhtautua opettavaisesti ensi ker-
taa varten, ja ottaa ns. onkeensa ja parantaa tule-
vaisuudessa. Itsensä haastamisesta tulee tehdä 
miellyttävää. (o45) 

 
 
Opettajana pyrin "rohkaisemaan lapsia teke-
mään virheitä" ja suhtautumaan niihin inhimil-
lisinä asioina, joiden kautta voi oppia. Kyselles-
säni asioita oppilailta, painotan virheiden tärkeyttä 
oppimisen kannalta ja sitä, etteivät ne todellakaan 
haittaa. Mahdollisten virheiden sattuessa huoleh-
din siitä, ettei asia jää "kaivelemaan" oppilasta, ja 
että myös muiden oppilaiden suhtautuminen vir-
heelliseen vastaukseen on fiksu. (o30) 

Palautteen 
antaminen 
ja saami-
nen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epäonnis-
tuminen ja 
pettymys-
ten sietä-
minen 
 
 
 
 
 

 
Tunteiden 
säätely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tunnekas-
vatukseen 
liittyvät te-
kijät luo-
kanopetta-
jaopiskeli-
jan käyttö-
teoriassa 

kiusaamisen ennaltaehkäisy, Opettajana velvol-
lisuus tarkkailla ja havainnoida jos ilmenee kiusaa-
mista ja eritavoin pyrkimys ennaltaehkäisemään 
tapauksia ja luomaan luokkaan ilmapiirin, että ku-
kaan ei kosisi kiusatuksi tulemista.  (o4) 

 
 
Hyvän ja turvallisen ilmapiirin luominen luok-
kaan on tärkeää oppilaiden ja opettajan hyvin-
voinnin kannalta. Opettaja pitää huolta siitä, että 
jokainen oppilas löytää itselleen kavereita esimer-
kiksi välitunnilla tai parin paritöissä. Opettaja koros-
taa luokassa toisten auttamisen ja hyvien käytös-
tapojen tärkeyttä. Opettajan kuuluisi luoda myös it-
selleen auktoriteetin asema, jotta oppilailla olisi tur-
vallista ja rauhallista opiskella luokassa. (o8) 

 
On tärkeää, että on hyvä ja turvallinen ilmapiiri. 
Jokaisella oppilaalla sekä opettajalla täytyy olla tur-
vallinen olo koulussa ja kukaan ei saisi pelätä kou-
luun menemistä. Luokkahuoneissa olisi hyvät ih-
missuhteet ja vuorovaikutustaidot, ketään ei syrjitä. 
(o31) 

 
 
 
Koulussa kannustetaan toimimaan yhdessä 
kaikkien kanssa, ketään ei jätetä yksin. tutustu-
taan jokaiseen ja vaihdellaan pareja ja ryhmiä, jotta 
luokka ryhmäytyy " tutustutaan mahdollisimman 
moneen (o13) 

Kiusaami-
sen eh-
käisy ja 
puuttumi-
nen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turvalli-
nen ilma-
piiri 
 
 
 
 
 
 
Ryhmäyty-
minen / so-
siaaliset 
suhteet 
 

Sosiaali-
set taidot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosiaali-
set taidot  
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Koulun tulee pyrkiä opettamistehtävän lisäksi 
yhteisöllisyyteen kannustamiseen ja turvallis-
ten, elämäniloa lisäävien ihmissuhteiden luo-
miseen. Edistetään oppilaiden kanssakäymistä 
ryhmässä tekemisen avulla ja ohjataan välitunneil-
lakin oppilaita yhteisen tekemisen äärelle. (o29) 

 

 
 

Opettajana kannustan oppilaita käyttämään 
heidän vahvuuksiaan hyödyksi oppimisessa. 
Oppilaat oppivat eri tavalla. Jotkut oppivat kuule-
malla ja toiset taas vasta visuaalisen havainnon 
nähdessään. Opettajan on tärkeä tutkailla millä kei-
noilla lapset oppivat, sillä jokainen on yksilö. Jos 
opettaja huomaa, että oppilas oppii helpoiten visu-
aalisia keinoja käyttämällä, on hänen kannustet-
tava oppilasta hyödyntämään sitä vahvuutta. (o35) 

 
 
Oppilaiden tulee kokea oppimisen iloa ja onnis-
tumisia, johon vaikuttavat opettajan motivoiva 
ote ja kannustava palaute. Lasten tulee kokea 
oppimisen iloa ja kokea onnistumisia koulussa, 
jotka parantavat samalla heidän itsetuntoaan sekä 
ruokkii heidän motivaatiotaan. Oppilaita pitää muis-
taa myös kehua ja kannustaa, sillä opettajan yksi 
tärkeä tehtävä on toimia oppilaiden motivaattorina 
ja tukijoukkoja oppimisessa. (o26) 

 
 
 
Oppilaat luokassa ovat avoimia, aitoja ja uskaltavat 
tuoda itseään julki.  
 
 
 
Luottamus siihen, että opettaja auttaa apua pyy-
dettäessä ja joskus jopa ilmankin on tärkeää myös 
oppilaan minäpystyvyyden tunteen kannalta, ja 
näin oppilas uskaltaa kokeilla vaikeampiakin haas-
teita. (o39) 

 
 

Vahvuudet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kannusta-
minen (po-
sitiivisten 
tunteiden 
tiedosta-
minen) 
 
 
 
 
 
Itseluotta-
mus ja mi-
näpysty-
vyys 
 
 

 
Itsetunte-
mus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tunnekas-
vatukseen 
liittyvät te-
kijät luo-
kanopetta-
jaopiskeli-
jan käyttö-
teoriassa 
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TAULUKKO 2. Tunnekasvatukseen liittyvät tekijät 3.-5. vuosikurssin luokanopettaja-

opiskelijoiden käyttöteorioissa. 

 

Merkitysyksiköt Käsite-
ryhmät 

Alakate-
goriat 

Kuvaus-
kategoriat 

 
Kohtelen kaikkia oppilaita tasapuolisesti ja reilusti. Kai-
killa on samat säännöt ja ne ovat kaikkien tiedossa. Seu-
raukset ovat reiluja ja kohtuullisia. Oppilaille haluan olla reilu 
roolimalli, johon voi luottaa. (o17) 

 
Olen oikeudenmukainen. Jokainen oppilas saa sa-
manlaista kohtelua ja heitä arvioidaan oikeudenmu-
kaisesti. Opettajana en ota puolia tilanteissa, vaan yri-
tän ratkaista ne oikeudenmukaisesti. (O39) 

 
 
Olen luotettava aikuinen oppilaan elämässä. Kuun-
telen, tuen ja tarvittaessa autan oppilasta. Toimin luo-
tettavan aikuisen tavoin, pidän huolta oppilaista ja hei-
dän turvallisuudestaan. (O37)  

 
 
Opettajana toimin aina oppilaan henkilökohtaisen 
elämäntilanteen ymmärtävästi, sillä jokainen oppii 
omista lähtökohdistaan käsin. Esimerkiksi oppilaan 
kohdatessa surua, on turha alkaa vaatimaan täydelli-
siä suorituksia koulussa, vaan kannustaa oppilasta 
yrittämään sen hetkisen parhaansa ja ymmärtää, että 
aina ei onnistu. (O23) 

 
 
Aito läsnäolo ja oppilaan kohtaaminen on tärkeää 
joka päiväisessä koulutyössä. Keskityn opettajana 
kuuntelemaan, jos oppilas haluaa kertoa jostain itsel-
leen tärkeästä asiasta. (O15)  
 
Oppilaiden kohtaaminen ja kuunteleminen on tär-
keää. Oppilaat ovat koulussa kaiken keksiössä. Opet-
tajana pitäisi kuunnella oppilaiden huolia ja toiveita jat-
kuvasti. (o27) 
 

 
Ole oma itsesi ja tee työtäsi omalla persoonallasi. 
Oppilaat tuntevat opettajan hyvin. Opettaja antaa it-
sestään enemmän kuin pelkän "työroolin". (O3) 

 
Opettajan persoona. Opettaja tekee työtään sydä-
mellään sekä oman persoonansa kautta. Koen tärke-
äksi, että opettaja on oma itsensä niin huonoina kuin 
hyvinäkin hetkinä. On tärkeää, että lapset näkevät 
opettajan sellaisena kuin hän on eikä pelkkää kuorta. 
(O44) 

 
tasa-arvo 
ja oikeu-
denmu-
kaisuus 
 
 
 
 
 
 
luotta-
mus (tur-
vallinen 
aikuinen) 
 
 
 
 
 
empatia 
 
 
 
 
 
 
läsnäolo 
ja kuun-
telemi-
nen 
 
 
 
 
aitous 

 
 
Opetta-
jan tun-
netaidot 

Tunnekas-
vatusta tu-
kevat teki-
jät luokan-
opettaja-
opiskelijan 
käyttöteo-
riassa 

 
luo turvaa myös epäonnistua -> Anna positiivista pa-
lautetta yrittämisestä sekä onnistumisesta isoissa ja 

 
petty-
mysten 
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pienissä asioissa. Huomioi jokaisen oppilaan oma tai-
totaso esim. tietyssä aineessa ja reagoi hänen yksilöl-
liseen työskentelyyn ja muutokseen.  -> Positiivinen 
palaute sanallista/sanatonta.  -> Laita myös oppilaat 
antamaan toisilleen palautetta ja kannustamaan toisi-
aan. (O9) 

 
 
 
Pyrin kannustamaan rankaisemisen sijaan, sillä 
rankaiseminen ja pelko eivät edistä oppilaan hy-
vinvointia tai oppimista. Huomioin oppilaan onnistu-
miset ja pyrin myös sanomaan ne ääneen sekä oppi-
laalle että hänen kotiväelleen. Wilmamerkinnöissä py-
rin muistamaan myös positiiviset merkinnät niillekin, 
joille negatiivisia merkintöjä kertyy paljon. (o23) 
 
 
Kehittyminen ja palautteen antaminen. Opettaja ei 
ole koskaan valmis, joten hyvän vuorovaikutuk-
sen ja oppilaiden minäpystyvyyden ansiosta on 
mahdollista saada palautetta ja mukauttaa ope-
tusta sen mukaan. Oppilas huomaa opetustyylissäni 
tarvetta kehittämiseen, uskaltaa ottaa asian esiin ja 
onnistuu näin parantamaan opetuksen laatua. (O36) 
 
 
 

 
Opettajana puutun välittömästi häiriökäyttäytymi-
seen, jotta ilmapiiri pysyisi hyvänä. Jos oppilas häi-
riköi tunneilla, tulee hänen kanssaan keskustella ja 
pyrkiä yhdessä löytämään keino, miten kyseinen oppi-
las pystyisi keskittymään ja antamaan muille rauha. 
Oppilas siis osallistetaan ratkaisun löytämiseen. Ei 
vain rankaista. (O32) 

sietämi-
nen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
palaut-
teen vas-
taanotta-
minen ja 
antami-
nen 
 
 
 
 
häiritse-
vään 
käytök-
seen 
puuttumi-
nen 
 
 

Tuntei-
den sää-
tely 

Tunnekas-
vatusta tu-
kevat teki-
jät luokan-
opettaja-
opiskelijan 
käyttöteo-
riassa 

 
Kaikkia tulee kohdella tasa-arvoisesti, ketään ei 
saa kiusata. Oppilaille opetetaan toisten huomi-
oonottamista ja arvostamista (arvokasvatus) en-
simmäiseltä luokalta lähtien.  Kiusaamisiin puutu-
taan heti. Jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi. 
kiusaamiseen puututaan heti - turvallinen ilmapiiri ja 
ympäristö (homeeton koulu! hyvä ilmapiiri) (o19) 

 
Panosta luokan ilmapiiriin ja luo oppilaille turvalli-
nen ympäristö opiskella. Oppilaat luottavat toisiinsa 
ja opettajaan. Luokassa on hyvä yhteishenki. (O3) 

 
 
Ryhmäytyminen on kaiken A ja O. Ryhmäytyminen 
alkaa ensimmäisistä päivistä ja siihen tulisi käyttää tar-
peeksi aikaa. Tämä luo edellytykset turvalliseen ja luo-
tettavaan ilmapiiriin luokkayhteisössä, jossa kaiki viih-
tyvät ja uskaltavat ylittää itseään. Tämä ennaltaehkäi-
see mm. kiusaamista. (O22) 
 
Pyrin rakentamaan luokan sosiaaliset suhteet sel-
laisiksi, että kaikki oppilaat tuntevat olevansa osa 

 
kiusaa-
misen 
ehkäisy 
ja siihen 
puuttumi-
nen 
 
turvalli-
nen ilma-
piiri 
 
 
 
 
ryhmäy-
tyminen / 
sosiaali-
set suh-
teet  

 
 
Sosiaali-
set taidot 

Tunnekas-
vatusta tu-
kevat teki-
jät luokan-
opettaja-
opiskelijan 
käyttöteo-
riassa 
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tiivistä ryhmää. Ryhmädynamiikan kehittäminen on 
opetuksessa avainasemassa. Monipuoliset keskuste-
lut oppilaiden kanssa yhteisistä pelisäännöistä ja toi-
mintatavoista, sekä puuttumalla varhain havaittuihin 
ongelmiin. (o18) 

 
 
Pyrin ottamaan oppilaan persoonallisuuden huo-
mioon (vahvuudet/heikkoudet) sekä käyttämällä 
näitä positiivisella tavalla hyväksi omassa opetuk-
sessa. Oppilaan persoonallisuus kehittyy kouluai-
kana. Antamalla mahdollisuuksia oppilaille olla luovia 
ja innovatiivisia oppimistulokset paranevat. Vastaa-
vasti negatiivisista persoonallisuuden piirteistä tulee 
koulunaikana oppia. Koulu on kasvamista varten. 
(O18) 
 
 
Opettajana huolehdin siitä että oppilaat saavat mi-
nulta ohjausta ja tukea ihmisenä kasvamisessa, 
sillä kaikkein tärkein asia mitä oppilas voi koulusta 
saada on luottamus itseensä ja omaan pärjäämi-
seensä. Autan oppilasta löytämään omat vahvuu-
tensa ja mielenkiinnonkohteensa. Tuen oppilasta 
myös omien heikkouksien myöntämisessä ja niiden 
kanssa pärjäämisessä. (o26) 
 
 
 
Pyrin motivoimaan oppilaita kannustamalla heitä 
onnistuneista suorituksista olivatpa ne kuinka pie-
niä tahansa. Antamalla positiivista palautetta aina 
kun siihen on aihetta. Pitää kuitenkin varoa antamasta 
liikaa positiivista palautta ettei sen teho häviä. (O18) 
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TAULUKKO 3. Tunnekasvatukseen liittyvät tekijät valmistuneiden luokanopettajien käyt-

töteorioissa. 

 

Merkitysyksiköt Käsite-
ryhmät 

Alakatego-
riat 

Kuvaus-
katego-
riat 

Kohtaan jokaisen oppilaani ainutlaatuisena ih-
misenä. Pyrin kohtelemaan oppilaitani tasa-arvoi-
sesti, kuullen ja nähden heistä jokaisen. Suhtau-
dun oppilaisiini ennakkoluulottomasti ja etsin jokai-
sesta vahvuuksia. Pyrin ymmärtämään heitä, myös 
haastavissa tilanteissa. Koitan tukea jokaisen op-
pimista tavoilla, joita hän tarvitsee yltääkseen par-
haansa. (LO13) 
 
 
 
Kohtaan jokaisen oppilaan yksilöllisesti päivit-
täin vähintään kerran. Huomioin jokaisen oppi-
laan oppitunneilla kyselemällä heiltä vastauksia 
esittämiini kysymyksiin. Tällöin saan heihin katse-
kontaktin ja kontaktimme on suoraa. Tehtävien ai-
kana kiertelen luokassa ja kyselen oppilaiden ete-
nemisestä sekä toisinaan myös heidän kuulumisis-
taan. (LO11) 
 
 
Opettajan täytyy olla turvallinen aikuinen. Pyrin 
toimimaan johdonmukaisesti ja tarjoamaan sekä 
rajoja, että välittämistä ja kohtaamista. (LO9) 
 

Tasa-
arvo 

 
 
 
 
 
 
Kuunte-
leminen 
ja läsnä-
olo 

 
 
 
 
Empatia 

 

Opettajan 
tunnetaidot 

Tunnekas-
vatukseen 
liittyvät te-
kijät luo-
kanopetta-
jan käyttö-
teoriassa  

Tunnetaidot ovat tärkeitä. Oppitunnilla keskustel-
laan ja tehdään harjoituksia tunnetiloista esim. 
Mieli ry:n materiaalien avulla. Opettaja voi sanoit-
taa omia tunnetiloja ja opitaan tunnistamaan, mikä 
tunnetila on päällä ja mistä se voisi johtua. (LO1) 
 
 
 

Kiinnitän paljon huomiota oppilaiden tunteisiin 
ja annan heille välineitä niiden käsittelyyn ja 
tunnistamiseen. Oppilaalla ollessa paha mieli tai 
hänen ollessa vihainen pyrin kiinnittämään heihin 
erityistä huomiota. Keskustelemme ja käymme tun-
netta läpi erilaisten mittareiden, tunnetaitokorttien 
tai piirustusten avulla. Välillä lapsi saa huutaa ja 
raivota rauhallisessa paikassa kunnes on rauhoit-
tunut, jonka jälkeen pyrimme käymään tilanteen 
läpi. Olen ollut myös mukana pitämässä viiden vii-
kon mittaista tunnetaitojaksoa, jossa keskityttiin 
esim. itsesäätelyyn, tunteiden tunnistamiseen, 
omiin vahvuuksiin jne. sen vuoksi, että luokassa oli 
näiden kohdalla paljon haasteita. (LO8) 
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Oppilaan 
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Haluan auttaa oppilaita oppimaan ryhmässä ja 
oman ikäryhmänsä kanssa. Suosin opetukses-
sani parikeskustelua ja toisen oppilaan kanssa 
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Sosiaaliset 
taidot 
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vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista sekä 
opitun prosessointia itse opetustilanteen jälkeen. 
(LO2) 
 
 
 
Ketään ei kiusata ja luokassa pitää kaikilla olla 
turvallinen olo. Oppilaiden välisiä kaverisuhteita 
seurataan yhteistyössä kodin ja muiden opettajien 
kanssa ja asioihin puututaan heti, mikäli joku uhkaa 
jäädä ulkopuolelle tai esiintyy kiusaamista. Oppilai-
den väliseen puheeseen kiinnitetään koulupäivän 
aikana myös huomiota; miten toiselle puhutaan. 
Keskustelun pohjaksi tunneilla voi käyttää 
esim."Jotain rajaa"- sarjaa ja myös mielenterveys-
liiton materiaaleja. (LO1) 
 
 
 
 
Luokassa on turvallinen ilmapiiri. Keskuste-
lemme asioista heti, jos tulee jotain riitatilannetta. 
(LO3) 
 

ja ryh-
mässä 
toimimi-
nen 
 
 
Kiusaa-
misen 
ehkäisy 
ja siihen 
puuttumi-
nen 
 
 
 
 
 
Turvalli-
nen ilma-
piiri 

liittyvät te-
kijät luo-
kanopetta-
jan käyttö-
teoriassa 

Haluan, että oppilaani oppivat tunnistamaan 
omia vahvuuksiaan ja kokevat onnistumisia. 
Oppilaat miettivät valmiiden ominaisuuskorttien 
perusteella, mitkä ovat heidän vahvuuksiaan ja 
mikä voisi olla henkilökohtainen kehittämiskohde. 
(LO7) 
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