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1 Johdanto 
 

Opetuksella ja oppimisella on vahvat sosiaaliset, emotionaaliset ja akateemiset 

osatekijät. Globalisaation myötä lasten opetuksessa korostuu nykypäivänä aka-

teemisen opettamisen lisäksi sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen opettami-

nen, joiden avulla oppilaat pystyvät navigoimaan läpi elämänsä parhaalla mah-

dollisella tavalla. Sosiaaliset ja emotionaaliset luovat perustan lasten hyvinvoin-

nille ja akateemiselle menestykselle, minkä lisäksi ne tarjoavat työkaluja globaa-

leille uhkakuville kuten tietämättömyydelle ja vihalle muita ihmisiä kohtaan. 

(OECD, 2021, s. 3.) Nykypäivän koulujen keskeisenä haasteena on palvella kult-

tuurisesti monimuotoisia oppilaita. Monilla oppilailla ei kuitenkaan ole sosioemo-

tionaalisia taitoja, mikä vaikuttaa heidän sitoutumiseensa koulun kokonaistoimin-

taan, akateemiseen menestykseen sekä käyttäytymiseen ja terveyteen. (Durlak, 

Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011, s. 405.) Tunnetaitokasvatuk-

sen merkitys ymmärretäänkin yhä tärkeämpänä osana lasten perusopetusta 

Suomessa: tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen kirjaamiseksi omana op-

piaineena perusopetuslakiin tehtiin kansalaisaloite 12.4.2021 (Kansalaisaloite.fi). 

 

Lasten sosioemotionaalisen kompetenssin ja tunnetaitojen kehittyminen on mo-

nitahoinen ja moniulotteinen prosessi, jossa varhaislapsuuden opettajilla on tär-

keä asema. Vaikka tunnetaitojen kehittymisen tutkimus on painottunut huoltajien 

merkitykseen, opettajan vaikutusta lasten tunnetaitokasvatukselle ei voi sivuut-

taa, koska lapset viettävät suuren osan lapsuudestaan koulussa. (Morris, 

Denham, Bassett & Curby, 2013, s. 979–980.) Kandidaatin tutkielmassani (Väh-

täri, 2019) tutkin opettajan merkitystä alkuopetuksen tunnetaitokasvatuksen kon-

tekstissa integroivalla kirjallisuuskatsauksella. Aiemmasta tutkimuskirjallisuu-

desta nousi tärkein tutkimustulos, joka liittyi opettajan saamaan koulutukseen ja 

sen merkitykseen alkuopetusikäisten lasten tunnetaitojen kehittymisessä: opet-

tajan koulutus vaikuttaa oleellisesti tunnetaitokasvatuksen laatuun.  

 

Kandidaatin tutkielmani tulosten mukaan opettajaopiskelijat saavat vain vähän 

opetusta lasten moninaisten tunnetaitojen kehittämisessä, mikä korostaa opetta-
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jankoulutuksen aikana aiheesta saadun koulutuksen merkitystä. Opettajankoulu-

tuksessa on tämän lisäksi mm. Denhamin, Bassettin ja Zinsserin (2012), Kılıçin 

(2014) sekä Loinazin (2019) mukaan puutteita siinä, miten lasten sosioemotio-

naalista kompetenssia voi edistää konkreettisesti. 

 

Tässä tutkielmassa tutkin, miten maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijat käsit-

tävät tunnetaidot, tunnetaitokasvatuksen ja sen merkityksen alkuopetuksen kon-

tekstissa. Koska opettajan saama koulutus on merkittävä tunnetaitokasvatuk-

seen vaikuttava tekijä, selvitän tutkielmassani, miten tunnetaitokasvatusta on kä-

sitelty luokanopettajaopiskelijoiden kokemusten mukaan opettajankoulutuksen 

aikana. Tutkin myös sitä, miten opettajankoulutusta voisi mahdollisesti kehittää, 

jotta luokanopettajaopiskelijat saavat tulevaisuudessa riittävän koulutuksen las-

ten tunnetaitojen kehittämisestä.  
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2 Tunnetaidot 
 

Määritän tutkielmalleni keskeisimmät tunnetaidot sosioemotionaalisen kompe-

tenssin käsitteen pohjalta. Kirvesniemi, Poikolainen ja Honkanen (2019) määrit-

tävät sosioemotionaalisen kompetenssin tunneilmaisujen säätelytaidoksi ja tie-

doksi tunteista. Tämän lisäksi sosioemotionaaliseen kompetenssiin sisältyy yksi-

lön kyky vastaanottaa, ilmaista ja säädellä tunteita (Ahmad, Peterson, Waldie & 

Morton, 2019, s. 2). Sosioemotionaaliset taidot ovat kokonaisuus kykyjä, ominai-

suuksia ja luonteenpiirteitä, jotka ovat tärkeitä yksilölliselle menestykselle ja so-

siaaliselle toiminnalle. Yhdessä ne sisältävät kattavat taidot, jotka ovat välttämät-

tömiä oppilaiden koulumenestykselle ja aktiiviselle osallistumiselle yhteiskun-

nassa. (OECD, 2021, s. 9.)  

 

 

2.1 Sosioemotionaalinen kompetenssi 
 

Sosioemotionaalinen kompetenssi on moniulotteinen kokoonpano taitoja, tietoa, 

mahdollisuuksia ja motivaatiota (Aspden ym., 2017, s. 22). Sosioemotionaalisen 

kompetenssin laajuuden takia se voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, yksilön 

sisäisiin ja ihmisten välisiin taitoihin, jotka määrittävät yksilön toiminnan tehok-

kuutta ja sosiaalista kanssakäymistä muiden kanssa (Domitrovich, Durlak, Staley 

& Weissberg, 2017, s. 1–2). Jonesin, Greenbergin ja Crowleyn (2015) mukaan 

sosioemotionaalinen kompetenssi pitää sisällään emotionaalisten ja sosiaalisten 

kokemusten käsittelyn, minkä takia sosiaalinen kompetenssin osa-alueita ovat 

emotionaalinen ja sosiaalinen kompetenssi.  

 

Emotionaalinen ja sosiaalinen kompetenssi liittyvät läheisesti toisiinsa, koska so-

siaaliseen kanssakäymiseen liittyy tunteita. On kuitenkin tärkeää tarkentaa, miten 

emotionaalinen ja sosiaalinen kompetenssi eroavat toisistaan, vaikka ne ovatkin 

vahvasti yhteydessä toisiinsa. Lapsen emotionaalinen kompetenssi on oleellista 

sosiaalisessa kanssakäymisessä ja ihmissuhteiden muodostamisessa. Sosiaali-

nen kompetenssi puolestaan määrittää kanssakäymisen tehokkuuden sekä sen 
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tuleeko huomio kiinnittää itseensä vai muihin. (Denham, Blair, DeMulder, Levitas, 

Sawyer, Auerbach-Major & Queenan, 2003, s. 238.) 

 

Emotionaalisen kompetenssiin sisältyvät tietyt taidot voivat vaikuttaa oleellisesti 

sosiaalisen kompetenssin kehittymiseen. Koska sosiaalinen ja emotionaalinen 

kompetenssi ovat kietoutuneet yhteen, emotionaalisen kompetenssin oleellisten 

elementtien ymmärtäminen on tärkeää. Emotionaalisen kompetenssin kolme 

keskeisintä osatekijää ovat tunteiden tunnistaminen, säätely ja ilmaisu. (Denham 

ym., 2003, s. 239.) Sosioemotionaalisen kompetenssin kehitys vaatii taitoja, jotka 

edistävät tunteiden tunnistamista ja säätelyä, empatiaa, ongelmanratkaisua sekä 

positiivista kanssakäymistä. (McCabe & Altamura, 2011, s. 515.) 

 

Sosiaalinen kompetenssi on McCaben & Altamuran (2011) mukaan kyky suhteut-

taa tehokkaita, kognitiivisia ja käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä tavoitteiden saa-

vuttamiseksi sosiaalisissa konteksteissa. Ahmadin ym. (2019) mukaan sosio-

emotionaalisen kompetenssin yksi tärkeä osatekijä on yksilön sosiaaliset taidot. 

Sosiaalisella kompetenssilla voidaankin viitata siihen, kuinka hyvin lapset muo-

dostavat ystävyyssuhteita ja tulevat toimeen muiden kanssa. Sosiaalisen kompe-

tenssin voidaan katsoa olevan hyvien sosiaalisten taitojen tulos, koska vertais-

suhteet määrittyvät usein yksilöiden sosiaalisten taitojen perusteella. Korkeampi 

sosiaalinen kompetenssi mahdollistaa sen, että lapset pystyvät tasapainotta-

maan positiiviset ja negatiiviset tunteet sekä vastaamaan vertaisten tunteisiin pa-

remmin. (McCabe & Altamura, 2011, s. 515.) 

 

Sosioemotionaalinen kompetenssi nähdään nykyään yhä merkityksellisempänä 

osa-alueena lasten varhaisessa kehityksessä ja oppimisessa (McLaughlin, 

Aspden, & Clarke, 2017, s. 21). On kuitenkin tärkeää huomioida, että lapsen so-

sioemotionaalinen kompetenssi ei synny tyhjästä, vaan se kehittyy, kun lapsen 

ilmaisukyky ja sosiaaliset taidot kehittyvät. Jo esikouluiässä lasten tunteiden il-

maisukyky ja tunteiden monitahoinen ymmärtäminen kehittyvät huomattavasti. 

(Ahmad ym., 2019, s. 2.) Sosioemotionaalisesti kompetentille lapselle ei ole kui-

tenkaan yhtä määritelmää, sillä lapset oppivat käyttämään monia tunnetaitoja, 

joiden kehittyminen ja oppiminen riippuu lapsen yksilöllisistä sekä kulttuurisen 

kontekstin luomista tekijöistä (McLaughlin ym., 2017, s. 21). Wangin, Yangin, 
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Zhangin, Wangin, Liun & Xinin (2019) mukaisesti hyvä sosioemotionaalinen kom-

petenssi ennustaa oppilaiden akateemista menestymistä, asenteita oppimista 

kohtaan sekä oppilaiden ihmissuhteiden laatua. Lapset, joilla on korkea sosio-

emotionaalinen kompetenssi, ovat todennäköisemmin yhteydessä vertaisiinsa ja 

hallitsevat yleensä ihmissuhteiden ylläpitämisessä vaadittavia ihmissuhdetaitoja. 

(Wang ym., 2019, s. 1, 7).  

 

 

2.2 Tunteiden tunnistaminen, säätely ja ilmaisu 
 

Sosioemotionaalinen kompetenssi on perustana ihmisen tunne-elämälle, koska 

emotionaalinen ja sosiaalinen kompetenssi mahdollistavat rakentavan toiminnan 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Hintikka, 2018, s. 14). Tunnetaidot vaikutta-

vat kaikissa tunnetilanteissa ihmisten valintoihin, koska ne määrittävät miten toi-

mimme erilaisten tunteiden kanssa (Rantanen, 2019, s. 26). Erityisesti kyky aset-

taa itsensä tunnetasolla toisen ihmisen asemaan on edellytyksenä sosiaaliselle 

vuorovaikutukselle, mikä vaatii ihmiseltä loogisen päättelyn sijaan tunnetaitoja 

(Jalovaara, 2006, s. 38). 

 

Ahmad ym. (2019) jaottelevat tutkimuksessaan pienten lasten sosioemotionaali-

seen kompetenssiin kuuluvan tunteiden ilmaisun, tunteiden ymmärtämisen, tun-

teiden ja käytöksen säätelyn sekä sosiaaliset taidot. Sosioemotionaaliseen kom-

petenssiin kuuluva emotionaalinen kompetenssi havainnollistaa lapsen kykyjä 

tunnistaa eri tunteita ja määrittää niiden syitä, tunteiden säätelytaitoja sosiaali-

sissa tilanteissa sekä kykyä asettua toisen asemaan (McCabe & Altamura, 2011, 

s. 514). Nämä tunnetaidot määrittelevät sen, kuinka hyvin lapset menestyvät so-

siaalisissa kanssakäymisissä (Ashiabi, 2005, s. 200). Tunteiden tunnistaminen, 

säätely ja ilmaisu korostuvat Zinsserin, Denhamin, Curbyn ja Shewarkin (2015), 

Denhamin ym. (2015), Garnerin (2010) ja Morrisin ym. (2013) määrittelyissä so-

sioemotionaalisen kompetenssiin kuuluvassa emotionaalisesta kompetenssista.  
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Jääskisen ja Pelliccionin (2017) mukaan tunnetaitojen perustana on tunteen tun-

nistaminen, mikä tarkoittaa omien tunteiden ja niiden taustalla vaikuttavien tar-

peiden tunnistamista. Tieto ja ymmärrys tunteista auttaa lapsia myös sosiaali-

sessa kanssakäymisessä, koska sen avulla he osaavat suhteuttaa toimintaansa 

paremmin tunnistamansa, joko oman tai toisen tunteen, pohjalta (Denham ym., 

2003, s. 239). Lasten siirtyessä peruskouluun tunteiden tunnistamisen taito ke-

hittyy kohti kokonaisvaltaisempaa tunteiden ymmärtämistä, mikä edellyttää mui-

den huomioimista ja tietoisuutta tunneilmaisun normeista. Kouluikäiset lapset ym-

märtävät nuorempia lapsia paremmin myös sisäisten tunteidensa piilottamisen 

tärkeyden. Lapset tiedostavat, että ”väärien” tunteiden ilmaisemisesta sosiaali-

sessa kanssakäymisessä voi syntyä kielteisiä seurauksia. (Garner, 2010, s. 301.)  

 

Tunteiden säätelytaito on tunteiden hallintaa ja itsehillintää. Se auttaa tunnetilo-

jen voimakkuuksien kontrolloimisessa ja nopeuttaa ikävistä tunnetiloista palautu-

mista. Tunteiden säätely edistää tunteiden käsittelyä ilman niiden häiritsevää vai-

kutusta omaan toimintaan. (Opetushallitus, 2021.) Tunteiden tietoisen säätelyn 

taito opitaan keskimääräisesti vasta alakouluikäisinä, vaikka perusta tunnetaito-

jen oppimiselle on luotu varhaislapsuudessa (Isokorpi, 2004, s. 127). Alkuope-

tusiässä tunteiden säätelytaito tulee tarpeelliseksi, koska lasten sosiaalinen 

elämä kehittyy ja muuttuu kompleksisemmaksi. Samaan aikaan säätelytaidosta 

tulee lapsille myös mahdollista, koska heidän ymmärryksensä ja kontrollinsa 

oman elämän emotionaalisesta puolesta kehittyy. (Denham ym., 2003, s. 240.) 

 

Tunteiden säätelytaitoa tarvitaan, kun tunteen voimakkuus, pituus tai muu tun-

teen kokemiseen ja ilmaisuun liittyvä asia on lapselle liikaa (Denham ym., 2003, 

s. 240). Tunteiden säätely tapahtuu kulttuurisesti hyväksyttyjen tunteiden ilmai-

sutapojen kautta ja siihen kuuluu tunteiden korvaaminen toisella tunteella, tuntei-

den peittäminen sekä emotionaalisen ilmaisun minimointi tai maksimointi (As-

hiabi, 2005, s. 201). Tunteiden säätelykyky on yhteydessä ihmisen suoritusky-

kyyn, koska se usein määritellään taidoksi hallita sisäistä emotionaalista latautu-

neisuutta ja sen ulkoista ilmaisua. Kyky hallita emotionaalisia tapahtumia on tär-

keä kehityssaavutus, koska tunteiden positiivinen säätelytaito on yhteydessä 

myöhempään kognitiiviseen ja sosiaaliseen kompetenssiin. (Garner, 2010, s. 

302.)  



 

 7 

Jääskisen ja Pelliccionin (2017) mukaan tunteiden ilmaisukyky auttaa ilmaise-

maan omia tunteita ja tarpeita rakentavalla tavalla. Ilmaisukyky vaikuttaa oleelli-

sesti sosiaalisen kanssakäymisen lopputulemiin. Positiivisten tunteiden ilmaisu 

voi edistää lapsien ystävyyssuhteiden kehittymistä, kun taas negatiivisten tuntei-

den ilmaisu voi olla haitallista sosiaaliselle kanssakäymiselle. Lapset, jotka ilmai-

sevat positiivisia tunteita enemmän kuin negatiivisia ovat opettajien kuvausten 

mukaan ystävällisempiä ja itsevarmempia. Tunteiden heikko ilmaisukyky voi joh-

taa heikkoihin sosiaalisiin taitoihin ja heikompaan sosiaaliseen sitoutuneisuuteen. 

(Denham ym., 2003, s. 239.)  
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3 Tunnetaitokasvatus 
 

Tunteiden tunnistaminen, säätely ja ilmaisu nostetaan esille myös Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa (2014), mikä lisää niiden tarkoituksenmu-

kaista tarkastelua tunnetaitokasvatuksen kontekstissa. Suomalaisen peruskoulu-

järjestelmän tarkoituksena on taata oppilaiden kokonaisvaltainen kehittyminen. 

Tämän vuoksi tunnetaitojen kehittymistä tunnetaitokasvatuksen keinoin on ko-

rostettava alkuopetuksessa. Kokkonen (2017) tuo esille, että tunnetaitojen opet-

taminen on tärkeää koulussa, koska tunnetaitokasvatus on yhteydessä mm. tun-

teiden säätelykyvyn parantumiseen ja sosiaalisen kompetenssin kehittymiseen. 

Domitrovich ym. (2017) mukaan sosioemotionaalisen kompetenssin parantumi-

sen seurauksena lapset saavat taitoja, jotka ovat oleellisia tunteiden ymmärtämi-

sessä ja säätelyssä, empatian kehittymisessä ja ihmissuhteiden ylläpitämisessä. 

Ymmärrys tekijöistä, jotka ennustavat lasten tulevaisuuden kehitystuloksia, voivat 

Jonesin ym. (2015) mukaan olla tärkeässä asemassa, kun lapsia autetaan kehit-

tymään terveiksi ihmisiksi.  

 

 

3.1 Alkuopetuksen tunnetaitokasvatus 
 

Tunnetaitokasvatus on lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen laaja-alaista tukemista. 

Tunnetaitokasvatuksen tavoitteena on turvallisen kasvun tukeminen, tunnetaito-

jen kehittäminen ja kiusaamisen ehkäisy. Näiden lisäksi tavoitteena on lapsen 

itsearvostuksen, -luottamuksen ja -tuntemuksen sekä vuorovaikutustaitojen vah-

vistaminen. Lopullisena päämääränä on turvallisen ja inhimillisen ihmisten väli-

sen vuorovaikutuksen edistäminen. (Lajunen, Andell & Ylenius-Lehtonen, 2015, 

s. 11–12.) Lapset, jotka oppivat sosioemotionaaliseen kompetenssiin sisältyviä 

taitoja varhain, ovat Housmanin (2017) mukaan itsevarmempia, empaattisempia 

ja parempia toimimaan muiden ihmisten kanssa. 

 

Perusopetuksen vuosiluokilla 1–2 POPS:n (2014) laaja-alaiset tavoitteet koros-

tavat tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun harjoittelua esimerkiksi leikin ja draa-

makasvatuksen kautta. Oppilaita ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin sekä 
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kehitetään heidän vuorovaikutustaitojaan ja ryhmässä toimimista. Tässä iässä on 

oleellista harjoitella tunnetaitoja, henkistä hyvinvointia ja muiden arvostamista. 

Tärkeää on myös harjoitella yhdessä tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista. 

(POPS, 2014, s. 100.) 

 

Vaikka tunnetaitokasvatukselle ei ole omaa oppiainetta, sen opettaminen voi-

daan perustella POPS:n (2014) muiden sisältöjen kautta. Tunnetaitokasvatus on 

perusteltavissa Perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen oppimisen ta-

voitteilla Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) ja Itsestä huoleh-

timinen ja arjen taidot (L3). Niiden mukaan oppilaat saavat kokemuksia koulukon-

tekstissa vuorovaikutuksen merkityksestä omalle kehitykselle sekä kehittävät so-

siaalisia taitojaan ja oppivat monipuolista itseilmaisua. Tämän lisäksi heille tarjo-

taan myös mahdollisuus kantaa vastuuta omasta yhteisöstä sekä kehittää omia 

tunnetaitoja ja sosiaalisia suhteitaan. Näin oppilaat kasvavat ymmärtämään ih-

missuhteiden tärkeyden. (POPS, 2014, s. 21–22.)  

 

McLaughlin ym. (2017) jakavat tunnetaitokasvatuksen viiden keskeisen osa-alu-

een edistämiseen. Osa-alueet ovat tunnelukutaito, rauhoittuminen, sosiaaliset 

taidot, sosiaalinen ongelmanratkaisu ja haastavan käyttäytymisen ehkäisemisen. 

Ne tarjoavat käytännön lähtökohtia, joihin keskittymällä opettajien on mahdollista 

kehittää lasten sosiaalista ja emotionaalista osaamista varhaislapsuudessa. Tun-

nelukutaito mahdollista tunteiden tunnistamisen, ymmärtämisen ja ilmaisun oike-

alla tavalla. Rauhoittumisen oppiminen puolestaan edistää tunnereaktioiden hal-

lintaa ja säätelyä. Sosiaalisiin taitoihin keskittyminen taas kehittää lasten sosiaa-

lista ongelmanratkaisua ja ehkäisee haastavaa käyttäytymistä koulussa. 

(McLaughlin ym., 2017, s. 22–25.) Kuten Chen (2018) ilmaisee, tunnetaitokasva-

tuksen päämääränä on yleensä edistää lasten ensisijaisia sosiaalisia ja emotio-

naalisia taitoja: itsesäätelyä, itsetietoisuutta, sosiaalista tietoisuutta, sosiaalisia 

taitoja ja vastuullista päätöksentekoa.  

 

Ritblatt, Garrity, Longstreth, Hokoda ja Potter (2013) määrittävät hyvän opetuk-

sen elementiksi opettajien tietoisuuden yleisistä varhaislapsuuden linjauksista, 

jotka vaikuttavat opettajien työkontekstiin. Suomalaisessa peruskoulukonteks-

tissa se tarkoittaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (2014). Koska 
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tunnetaitokasvatukselle ei ole omaa oppiainetta, tarkemmat määrittelyt sosio-

emotionaalisten taitojen harjoittelulle on liitetty POPS:ssa oppimisen ja koulun-

käynnin tukeen. Toiminta-alueittain järjestetyn opetuksen, joka on tarkoitettu vai-

keimmin kehitysvammaisille lapsille, yhtenä toiminta-alueena on sosiaaliset tai-

dot. Sen tavoitteena on oppilaan ryhmätaitojen ja osallisuuden kehittyminen hyö-

dyntäen erilaisia toimintaympäristöjä sekä vahvistaa sosiaalisen oppimisen ilma-

piiriä. (POPS, 2014, s. 72.)  

 

Opettamista ja oppimista on aina arvioitava. Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden (2014) mukaan painopiste on oltava oppimista edistävässä ar-

vioinnissa, koska siitä saatu tieto auttaa myös opettajia mukauttamaan opetus-

taan oppilaiden tarpeiden mukaiseksi. Tästä näkökulmasta lasten sosioemotio-

naalisen oppimista ja tunnetaitokasvatusta tulisi tarkastella emotionaalisen kehi-

tyksen arvioinnin kautta. McCabe ja Altamura (2011) esittävät varhaislapsuuden 

emotionaalisen kehityksen arvioimisen suosituksia. Emotionaalisen kehityksen 

arvioinnissa on oleellista ymmärtää emotionaalisten ja sosiaalisten kompetens-

sien limittäisyys alkuopetuksen kontekstissa. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon 

lasten yksilöllisyys, mahdolliset kehitysvaikeudet ja sosioemotionaalisen kompe-

tenssin kehittyminen aikaisemman kehityksen kautta. (McCabe & Altamura, 

2011, s. 516.) 

 

Vaikka Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) ei mainita tun-

netaitokasvatusta suoraan, oppilaan sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen 

on tärkeää. POPS:n (2014) sisällöt korostavatkin oppilaiden vuorovaikutustaito-

jen ja vuorovaikutuksen merkitystä sekä tunteiden tunnistamisen, säätelyn ja il-

maisun harjoittelua. Koulut ja opettajat ovat elintärkeitä resursseja oppilaiden 

psykologisen hyvinvoinnin edistämisessä, mikä korostuu etenkin marginaalissa 

olevien oppilaiden kohdalla, joilla voi muuten olla rajallinen määrä tukea. Kou-

lussa oppilaat voivat oppia tunnistamaan, ymmärtämään ja säätelemään tunne-

elämäänsä liittyviä osa-alueita sekä saada tarvittaessa oikea-aikaisesti tukea 

mahdollisiin vaikeuksiin. Tämän takia on korvaamattoman tärkeää kouluttaa 

opettajia oppilaiden henkisen hyvinvoinnista ja siinä tukemisessa. (OECD, 2021, 

s. 5.) 
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3.2 Opettaja tunnetaitokasvattajana 
 

Sosiaalisen ja emotionaalinen kompetenssin kehittäminen on varhaislapsuuden 

keskeinen tehtävä. Lapsen elämän viisi ensimmäistä vuotta ovat ratkaisevan tär-

keitä sosiaaliseen maailmaan liittymisen kannalta. Varhaiset ihmissuhteet luovat 

kontekstin, jossa lapset kehittävät monimuotoista identiteettiään. (McLaughlin 

ym., 2017, s. 25.) Aikuisen merkitys on tärkeä sosioemotionaalisen kompetenssin 

kehityksessä, koska kehitys alkaa heti syntymästä ja kestää koko elämän ajan. 

Tunne-elämän kehityksen perusta onkin kiintymyssuhde vähintään yhteen psyyk-

kisesti ja fyysisesti läsnä olevaan aikuiseen. Kiintymyssuhteen laatu vaikuttaa 

merkittävästi tunne-elämän kehitykselle lapsuudessa: ilman sitä lapsen mahdol-

lisuudet kehittää omia sosiaalisia taitojaan ja persoonallisuuttaan rajoittuvat. 

(Puolimatka, 2004, s. 46, 49.) Myöhemmin jokaisella aikuisella, jotka ovat osana 

lasten elämää, on tärkeä merkitys sosioemotionaalisen kompetenssin kehityk-

sessä. Tunnetaitojen monipuolisen käytön oppiminen edellyttää, että lapsille tar-

jotaan tilaisuuksia ilmaista ja jakaa tunteitaan aikuisten kanssa. (Isokorpi, 2004, 

s. 127.)  

 

Aikuisten merkitystä ei voi korostaa liikaa alkuopetuksen tunnetaitokasvatuk-

sessa, koska sosioemotionaalinen oppiminen ei ole mahdollista ilman ammatti-

taitoisia opettajia. Lapset ovat kehityksensä alkuvaiheessa, jolloin lasten kehityk-

seen voidaan vaikuttaa hyvin pitkäaikaisten ja positiivisten tuloksien saavutta-

miseksi sekä kehitysvaikeuksien ehkäisemiseksi. McCabe ja Altamura (2011) ko-

rostavatkin varhaisen puuttumisen merkitystä sosiaalisten ja emotionaalisten vai-

keuksien korjaamisessa. Lapsille, joille ei muodostu riittävää sosioemotionaalista 

kompetenssia, kehittyy todennäköisemmin käyttäytymisongelmia ja jopa puolella 

heistä on merkittävämpi käyttäytymishäiriö vanhempana. (McCabe & Altamura, 

2011, s. 517.)  

 

Ritblatt ym. (2013) korostavat opettajien tarvetta kehittää taitojaan ja tietämys-

tään korkealaatuisen opetuksen tarjoamiseksi oppilaille. Yksi tehokkaan ja laa-

dukkaan opetuksen osa-alue on opettajien tietämys ja ymmärrys oppilaiden so-
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siaalisesta, emotionaalisesta ja kognitiivisestä kehityksestä. Opettajat, jotka ym-

märtävät lasten kehitystä, pystyvät paremmin toteuttamaan oppimiskokemuksia 

tavoilla, jotka tukevat sosiaalisten ja emotionaalisten kompetenssien sekä oppi-

mistuloksien kehittymistä. Sen lisäksi he tarvitsevat tietoa ja taitoja turvallisen, 

tukevan ja vastaanottavaisen koulu- ja luokkahuoneympäristön luomiseksi. 

(Schonert-Reichl, 2017, s. 142, 146.)  

 

On ymmärrettävä, ettei lasten sosioemotionaalisen kompetenssin kehittäminen 

ole mahdollista, jos opettaja ei koe itse olevansa sosioemotionaalisesti kompe-

tentti. Sosioemotionaalisen kompetenssin kehittyminen on kuitenkin opettajan-

koulutuksen yksi tärkeimmistä oppimistuloksista, joka on yhteydessä alkuopetuk-

sen tunnetaitokasvatukseen. On tärkeää pohtia suoria ja epäsuoria vaikutuksia 

lasten emotionaaliselle kehitykselle, joiden joukossa on myös opettajan oma 

emotionaalinen kompetenssi. Tästä huolimatta, monet opettajat eivät ole saaneet 

mm. Zinsserin ym. (2015) tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa koulutusta lasten 

tunnetaitojen kehittämiseen opintojensa aikana.  

 

Opettajien omien emotionaalisten kompetenssien ja niiden yksilöllisten käsittämi-

sen tutkiminen on tärkeää kasvatusalalla. Ottaen huomioon lasten ja heidän var-

haisten opettajien väliset suhteet, voidaan olettaa opettajien olevan huoltajien 

ohella tärkeitä sosioemotionaalisen kehityksen edistäjiä. Tästä näkökulmasta 

opettajien omat emotionaaliset kompetenssit voivat kehittää heitä paremmiksi 

tunnetaitokasvattajiksi. Opettajien parempi emotionaalinen kompetenssi voi joh-

taa oppilaiden parempaan luokkahuonemenestymiseen tai havaitsemaan sosio-

emotionaalisen opettamisen vaikutukset oppilaissa, mikä voi taas edistää opet-

tajien käsityksiä tunnetaitojen opettamisen merkityksestä. (Zinsser ym. 2015, s. 

902.) 

 

Zinsser ym. (2015) tuovat esille, että tieto opettajien käsityksistä oman emotio-

naalisen kompetenssin merkityksestä ja siitä, miten nämä käsitykset ovat yhtey-

dessä emotionaalisesti tukeviin opetusmenetelmiin, on vähäistä. Monet sosio-

emotionaalisten taitojen osa-alueet ovat opettajille tuttuja ja he ymmärtävät niiden 

merkityksen. Tutkimusten mukaan opettajat tarvitsevat kuitenkin yhä enemmän 

tietoa tehokkaista työtavoista, joilla lasten tunnetaitoja on mahdollista kehittää 
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tarkoituksenmukaisesti. Tiettyjen opetusmenetelmien määrittely voi auttaa opet-

tajia ymmärtämään niitä strategioita, joiden avulla he pystyvät tukemaan lasten 

sosioemotionaalista oppimista jokapäiväisissä tilanteissa. (McLaughlin ym., 

2017, s. 21–22.) Jos emme ymmärrä tarkasti opettajien omaa sosioemotionaa-

lista hyvinvointia ja sitä, miten opettajat vaikuttavat oppilaiden tunnetaitojen oppi-

miseen, emme voi myöskään tietää, miten tunnetaitokasvatusta edistetään luok-

kahuoneessa (Schonert-Reichl, 2017, s. 137).  

 

Opettajan sosioemotionaalisen merkityksen määrittelyssä on tärkeää ymmärtää 

se, miten sosioemotionaalisesti kompetentti opettaja määritellään. Zinsserin ym. 

(2015) tutkimuksessa opettajat määrittelivät emotionaalisesti kompetentin opet-

tajan melko yksimielisesti samalla tavalla. Opettajien mielestä emotionaalisesti 

kompetentti ymmärtää tunteiden tunnistamisen, säätelyn ja ilmaisun tärkeyden 

sekä heidän oman emotionaalisen kompetenssinsa vaikutuksen lasten kokonais-

valtaisen hyvinvoinnin edistämiseen koulussa. (Zinsser ym., 2015, s. 913.) So-

sioemotionaalisesti kompetentilta opettajalta siis vaaditaan niitä tunnetaitoja, joita 

tunnetaitokasvatuksen avulla kehitetään oppilaissa. Sosioemotionaalisesti kom-

petenteilla opettajilla on korkea itsetuntemus, he tunnistavat omia tunteitaan ja 

emotionaalisia taipumuksiaan sekä osaavat hyödyntää tunteita motivoidakseen 

itseään ja muita oppimisessa. Sosioemotionaalisesti kompetentit opettajat ovat 

kulttuurisesti sensitiivisiä ja heillä on korkea sosiaalinen tietoisuus. (Jennings & 

Greenberg, 2009, s. 495.)  
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4 Tunnetaitokasvattajien koulutus 
 

Tutkielmani näkökulmasta on tärkeää määrittää, miksi tunnetaitokasvatuksen kä-

sitteleminen on tärkeä osa opettajankoulutusta, miten siihen liittyviä teemoja ja 

tavoitteita tulisi käsitellä opettajankoulutuksessa sekä miten opettajankoulutusta 

voisi mahdollisesti kehittää tästä näkökulmasta. Aiempi tutkimus on kansainvä-

listä, minkä takia sen liittäminen suoraan suomalaiseen koulu- ja alkuopetuskon-

tekstiin ei ole mahdollista. Opettajankoulutuksen ja opettajan työn asema on eri-

lainen kansainvälisesti, mikä on otettava huomioon opettajankoulutusta koske-

vissa tutkimuksissa ja niiden tulkinnassa. Kansainväliset tutkimukset tarjoavat 

tärkeitä näkökulmia aiheeseen. Tutkimusten suhteuttamisessa suomalaiseen 

kontekstiin on oltava kriittinen, koska muihin maihin kohdistuva tutkimus ei koske 

suoraan Suomea. 

 

Opettajankoulutuksen systemaattinen tarkastelu kansainvälisten tutkimusten 

kautta tarjoaa käsitystä niistä tunnetaitokasvatuksessa tarvittavista valmiuksista, 

joita luokanopettajaopiskelijoiden tulisi saada yliopisto-opintojensa aikana. Opet-

tajankoulutuksen kehittäminen ja sen tutkiminen luokanopettajaopiskelijoiden nä-

kökulmasta antaa vastauksia siihen, miten tunnetaitokasvatuksen kehittäminen 

voitaisiin toteuttaa Suomen yliopistoissa. Tunnetaitokasvatuksen sisältöjä tulisi 

käsitellä opettajankoulutuksessa kokonaisvaltaisesti: miten opettajat voivat edis-

tää sen toteuttamista omilla toimillaan, tiedoillaan, taidoillaan ja omilla kompe-

tensseillaan. 

 

 

4.1 Opettajankoulutuksen tavoitteet 
 

Kansainvälinen tutkimus on osoittanut sosioemotionaalisten taitojen pitkäaikai-

sen vaikutuksen ihmisten elämässä, mikä on siirtänyt niiden opettamisen monien 

maiden koulutuspoliittisten agendojen kärkeen sekä nostanut maiden kiinnos-

tusta parhaiden käytäntöjen löytämiseen sen toteuttamiseksi. (OECD, 2021, s. 

22.) Waajdin ym. (2013) tutkimus osoitti, että sosioemotionaalisen oppimisen 
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osa-alueiden sisällyttäminen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin on mah-

dollista, kunhan se on systemaattista ja linkittyy käytännön kokemukseen pelkän 

tietopohjan tarjoamisen lisäksi. Schonert-Reichl, Kitil ja Hanson-Peterson (2017) 

tarjoavat suosituksia siitä, miten tunnetaitokasvatukseen liittyvät osa-alueet voisi 

liittää paremmin osaksi opettajankoulutusta mm. poliittisen päätöksenteon ja tie-

teellisen tutkimuksen kautta saatujen perustelujen kautta.  

 

Suuri osa opettajista kokee olevansa huonosti valmistautuneita ratkaisemaan 

tunnetaitokasvatukseen liittyviä ongelmia, koska heillä ei ole sosioemotionaali-

seen hyvinvointiin ja luokkahuoneen hallintaan tarvittavia tietoja ja taitoja. Opet-

tajankoulutuksen aikana käsitellään vain vähän oppilaiden sosioemotionaalisen 

kompetenssin tukemisessa tarvittavia tunnetaitokasvatukseen liittyviä tekijöitä. 

Opettajankoulutuksen tulisi antaa opettajille työkaluja myös oman sosioemotio-

naalisen kompetenssin kehittämiseen, eikä painottua tarjoamaan tietoa ainoas-

taan oppilaiden sosioemotionaalisesta oppimisesta. (Schonert-Reichl, 2017, s. 

147–148, 150.)  

 

Vaikka opettajankoulutukset edellyttävät vankkaa pohjaa lasten kehityksestä ko-

konaisvaltaisesti, opintojen sisällöt painottavat usein lasten kognitiivisen kehi-

tystä. Opettajaopiskelijat eivät saa opetusta lasten sosiaalisesta tai emotionaali-

sesta kehityksestä tai tunnetaitokasvatuksesta ennen kuin he itse joutuvat näitä 

toteuttamaan työssään. Fleming ja Bay (2004) huomioivat, että vaikka opettajien 

merkitys lasten sosioemotionaalisen kehityksen edistäjinä ymmärretään, Yhdys-

valloissakin vain muutamat yliopistot ovat sisällyttäneet tunnetaitokasvatuksen 

käsittelyä opettajankoulutukseensa. Tunnetaitokasvatuksen liittämiselle osaksi 

opettajankoulutuksien opetussuunnitelmia ei ole kuitenkaan usein tilaa, koska 

tunnetaitokasvatus ei vastaa opettajankoulutuksen muuhun oppimiseen liittyviin 

suoriteperusteisiin vaatimuksiin. (Fleming & Bay, 2004, s. 95.)  

 

Ritblattin ym. (2013) tutkimuksessa esitellään korkealaatuisen opettajankoulutuk-

sen tunnusmerkkejä, joita voi tarkastella myös tunnetaitokasvatuksen ja sen kas-

vavan merkityksen näkökulmasta. Korkealaatuisessa opettajankoulutuksessa on 

yhteneväinen ja selkeä näkemys hyvästä opetuksesta, mikä heijastuu oppimis-

kokemuksiin sekä kursseilla että harjoitteluissa. Opettajankoulutuksen keskiössä 
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on vahva opetussuunnitelma, joka perustuu lasten ja nuorten oppimisen, sosiaa-

listen ja kulttuuristen kontekstien, arvioinnin sekä pedagogiseen tietämykseen. 

Näiden lisäksi tärkeää on perustellusti määritellyt standardit, joita hyödynnetään 

opiskelijoiden ohjauksessa ja arvioinnissa sekä strategiat, joiden avulla opiskeli-

jat voivat reflektoida omia uskomuksiaan ja ennakkoluulojaan oppimisesta. (Rit-

blatt ym., 2013, s. 48–49.)  

 

 

4.2 Opettajankoulutuksen kehittäminen 
 

Tynjälä, Virtanen, Klemola, Kostiainen ja Rasku-Puttonen (2016) tuovat esille, 

että sosiaalisen kompetenssin kehitystä ei ole tutkittu korkeakoulukontekstissa 

juuri lainkaan. Jennings ja Greenberg (2009) nostavat esille, että opettajat saavat 

harvoin tai ettei heiltä edes vaadita opettajankoulutuksen aikana sosiaalista ja 

emotionaalista kehitystä lapsuudessa käsitteleviä opintoja. Waajd, Garner ja 

Owen (2013) tuovat esille omassa tutkimuksessaan saman huolen. Koulutusoh-

jelmia, jotka keskittyvät parantamaan opettajien tietämystä sekä tarjoamaan tut-

kitusti toimivia taitoja lasten sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen tukemi-

sessa, on vähän. (Jennings & Greenberg, 2009, s. 512.)  

 

Tutkimus opettajankoulutusten riittävyydestä on keskittynyt kansainvälisessä tut-

kimuksessa sen tarkasteluun yksinomaan valmistuneiden opettajien kokemusten 

näkökulmasta. Opettajankoulutusten kehittäminen vaatii kuitenkin myös tutki-

musta opettajankoulutuksen luonteesta. (State, Kern & Starosta, 2010, s. 14.) 

Lasten sosioemotionaalisen kehitykseen painottuvaa opetusta on opettajankou-

lutuksissa vähän, vaikka sen tukemiselle annetaan yleisesti huomiota (Määttä, 

Koivula, Huttunen, Paananen, Närhi, Savolainen & Laakso, 2017, s. 27). Myös 

Jenningsin ja Greenbergin (2009) mukaan opettajat saavat vain harvoin kohden-

nettua koulutusta siitä, miten oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä voi edistää 

tunnetaitokasvatuksen keinoin. 
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Huttusen ym. (2017) Opetushallitukselle tekemän kyselyn tulosten mukaan suo-

malaisessa opettajankoulutuksessa nähtiin useita kehittämistarpeita. Muun mu-

assa opetus sosioemotionaalisesta kehityksestä tarvitsee enemmän aikaa, 

minkä lisäksi monille opintojaksoille jakautuneiden sisältöjen välille pitäisi luoda 

yhteys. (Määttä ym., 2017, s. 28.). Määttä ym. (2017) painottavat myös, että so-

sioemotionaalisen alueen opetus tulisi järjestää suurempina kokonaisuuksina 

opettajankoulutuksessa, koska sosioemotionaalisen alueen opetuksen jakautu-

minen monille eri opintojaksoille voi estää opiskelijoita muodostamaan kokonais-

kuvaa lasten sosioemotionaalisen kehityksen vaiheista, sosioemotionaalisten tai-

tojen tukemisessa ja niiden merkityksestä lasten kokonaisvaltaiselle kehitykselle. 

 

Koulutuksen sisällön lisäksi opetuksen konkreettista toteutusta tulisi kehittää. 

Morrisin ym. (2013) tutkimus osoitti, että opettajille tulisi tarjota lisäkoulutusta tun-

netaitojen opetusmenetelmistä. Tätä vahvistaa Denhamin ym. (2012), Kılıçin 

(2014) sekä Loinazin (2019) tutkimustulokset: opettajaopiskelijoiden saamat val-

miudet tunnetaitokasvatuksen toteuttamiseksi ovat puutteellisia, koska heille ei 

tarjota opettajaopintojen aikana tarpeeksi opetusta lasten emotionaalisen kom-

petenssin tai tunteiden säätelyn ja ilmaisun edistämiseksi. Myös Flores, Santos, 

Fernandes ja Pereira (2014) toteavat kirjallisuuteen nojautuen, että opettajankou-

lutus on lähinnä teoreettista, eikä se vastaa konkreettista koulumaailmaa. Opet-

tajankoulutuksen opetussuunnitelmat ovat hajanaisia ja ajoittain epäjohdonmu-

kaisia. Teorian ja käytännön välillä on epäsuhtaisuutta eikä jokapäiväiseen toimi-

miseen koulussa valmisteta riittävästi. (Flores ym., 2014, s. 42.) 

 

Oppilaiden tunnetaitojen kehittämisessä ei ole Schonert-Reichl (2017) mukaan 

riittävää lisätä opettajien tietämystä ainoastaan sen osatekijöistä, vaan opettajien 

oma sosiaalinen ja emotionaalinen kompetenssi on myös erittäin oleellisessa 

osassa. Vuosikymmenten aikainen tutkimus on luonut pohjan tiedolle, jota voi-

daan hyödyntää myös opettajien sosioemotionaalisen kompetenssin tiedostami-

seen ja kehittämiseen. Tätä tietopohjaa ei kuitenkaan olla käytetty opettajaopis-

kelijoiden tai työelämässä olevien opettajien sosioemotionaalisten kompetens-

sien edistämiseen. Opettajat saavat harvoin riittävästi koulutusta ja tukea kehit-

tääkseen tarvittavia taitoja tunnetaitokasvatuksen toteuttamiseen. Opettajille an-

nettu ohjaus rajautuu tyypillisesti vain tärkeiden kokonaisuuksien avaamiseen ja 
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siihen, miten niitä opetetaan oppilaille. Tunnetaitokasvatuksen merkityksen 

kasvu vaatii huomioimaan opettajien oman sosioemotionaalisen kompetenssin 

merkityksen, koska sen hyödyntäminen takaa tunnetaitokasvatuksen menesty-

misen. (Jennings & Greenberg, 2009, s. 506, 510.)  

 

Yksi keskeisistä opettajankoulutuksen kehityskohteista on Ritblattin ym. (2013) 

esittämä huomio opettajankoulutuksen muuttamisesta opiskelijoiden ja yliopisto-

jen henkilökunnan välisen dialogin perusteella sekä tutkimuksen hyödyntämi-

sestä oppimisen soveltamiseen käytännössä. Luokanopettajaopiskelijoilla on tär-

keä asema opettajankoulutuksen kehittämisessä. Tämän vuoksi yliopistojen hen-

kilökunnan ja opiskelijoiden välistä dialogia tulisi hyödyntää enemmän, etenkin 

tunnetaitokasvatuksen osalta. Jos useammat luokanopettajaopiskelijat haluaisi-

vat lasten sosioemotionaalisen kehityksen sisällöt tärkeämmäksi osaksi opetta-

jankoulutusta, sen valtakunnalliset sisällöt voisivat muuttua todennäköisemmin. 

Tästä syystä luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten ja kokemusten tutkiminen 

aiheesta on tärkeää. 

 

Jotta yliopistoista valmistuu menestyviä ammattilaisia, on oleellista, että opetuk-

sen ja oppimisen laatu on ajantasaista ja merkityksellistä. On tärkeää, että opet-

tajaopiskelijoilla on valmistuttuaan vankka tietopohja ja taidot, jotka mahdollista-

vat heitä vastaamaan oppilaiden moninaisiin sosioemotionaalisiin tarpeisiin. Ny-

kypäivän yhteiskunnallisen koulukontekstin vaatimusten saavuttamiseksi on tär-

keää, että mm. opettajankoulutusten opetussuunnitelmia kehitetään. (Nenonene, 

Gallagher, Kelly & Collopy, 2019, s. 94–95.)  

 

Kasvatusalalla korostetaan yhä enemmän ihmisten sosioemotionaalisen kompe-

tenssin merkitystä. Tutkimusten mukaan opetussuunnitelmiin pohjautuvat mene-

telmät ja aikuisten osallistuminen osoittavat parhaimmat lyhyt- ja pitkäaikaiset 

vaikutukset lasten sosioemotionaalisen kompetenssin kehittymiselle. (McCabe & 

Altamura, 2011, s. 536.) Viime vuosien aikana useat tutkimukset ovat myös osoit-

taneet, että yleisesti ymmärretään tarve koulutusohjelmille, jotka kehittävät koko-

naisvaltaisesti oppimisen lisäksi lasten sosioemotionaalista kompetenssia (Jen-

nings & Greenberg, 2009, s. 491). Ei olekaan yllättävää, että varhaiskasvatuksen 
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alalla on keskusteltu huomattavasti niistä taidoista, kompetensseista ja koulutus-

tasosta, joita opettajilta vaaditaan laadukkaan opetuksen ja oppimisen takaa-

miseksi (Ritblatt ym., 2013, s. 47).  
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Opettajien merkitystä lasten tunnetaitokasvatuksessa on tutkittu vähän, vaikka 

opettajan roolin tarkempaa tarkastelua sen osana on vaadittu sekä kasvatusalan 

tutkijoiden että poliittisten päättäjien taholta (Garner, 2010, s. 310). Aiheen tutki-

minen tulisi kuitenkin ulottaa tarkastelemaan jo luokanopettajaopiskelijoita, jotta 

sen merkitys ja käytännön toteutuksen päämäärät olisivat luokanopettajien tietoi-

suudessa heidän valmistuttuaan. Lisätutkimus on mielestäni tarpeellista myös 

siksi, koska opettajilla on hyvä tilaisuus arvioida ja seurata lasten sosioemotio-

naalista hyvinvoinnin kehitystä sekä taata riittävästi mahdollisuuksia sen kehittä-

miseen alkuopetuksessa (McCabe & Altamura, 2011, s. 535).  Jos opettajia kou-

lutetaan arvioimaan lasten sosioemotionaalisia taitoja, heillä on parempi mahdol-

lisuus tukea sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä. Taitojen oppiminen tar-

koittaa samalla hyvinvoinnin opettamista ja oppimista. (Kirvesniemi ym., 2019, s. 

29.)  

 

Vaikka tunnetaitokasvatuksen merkitys on ymmärretty osana lasten kehityk-

sessä, sen käsittely on opettajankoulutuksen aikana kuitenkin ajoittain puutteel-

lista. Floresin ym. (2014) tutkimuksessa nousi esille, että opettajaopiskelijoiden 

mielestä parantamisen varaa on etenkin opintojen johdonmukaisuudessa ja nii-

den hyödyntämisessä käytännössä, vaikka he yleisesti suhtautuvat positiivisesti 

koulutukseensa.  Opettajankoulutusta tuleekin muovata vastaamaan yhä haas-

tavamman ammatin ja yhteiskunnan luomiin vaatimuksiin. (Flores ym., 2014, s. 

39–40.) Tutkimusten mukaan opettajat tarvitsevat yhä enemmän tietoa tehok-

kaista työtavoista, joilla lasten tunnetaitoja on mahdollista kehittää tarkoituksen-

mukaisesti. Tiettyjen opetusmenetelmien määrittely voivat auttaa opettajia ym-

märtämään niitä strategioita, joiden avulla he pystyvät tukemaan lasten sosio-

emotionaalista oppimista jokapäiväisissä tilanteissa. (McLaughlin ym., 2017, s. 

21–22.) 

 

Tunnetaitokasvatuksen osa-alueiden käsittelylle on perustelut myös Helsingin yli-

opiston kasvatustieteiden maisteriohjelman opintosuunnitelmassa. Kasvatustie-
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teiden maisteriohjelman kaikkia opintosuuntia yhdistävät seuraavat ihmisen ke-

hityksen, oppimisen ja vuorovaikutuksen osaamistavoitteet, jotka ovat yhdistettä-

vissä tunnetaitokasvatuksen sisältöihin. Tavoitteiden kohdennetumpi hyödyntä-

minen opettajankoulutuksessa on tärkeää. Osaamistavoitteet ovat seuraavat: 

 

- Opiskelija osaa eritellä ihmisen kehitykseen ja oppimiseen liittyviä keskei-

siä näkökulmia eri ikävaiheissa ja erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa. 

- Opiskelija osaa arvioida eri-ikäisten ihmisten oppimisprosessin erityispiir-

teitä. 

- Opiskelija osaa arvioida sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä kehityk-

sessä ja oppimisessa. 

- Opiskelija tunnistaa oppimista edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä osaa oh-

jata erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. (Helsingin yliopisto, 2020.) 

 

Tutkielmani tarkoituksena on selvittää miten luokanopettajaopiskelijat käsittävät 

tunnetaidot, alkuopetuksen tunnetaitokasvatuksen ja sen merkityksen lasten ko-

konaisvaltaisessa kehityksessä. Luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten ja koke-

musten tutkiminen myös yliopisto-opintojen näkökulmasta avaa tilaisuuden kehit-

tää opettajankoulutusta niistä näkökulmista, jotka luokanopettajaopiskelijat liittä-

vät omalle työlleen tärkeiksi käytännössä.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Miten luokanopettajaopiskelijat määrittävät tunnetaidot ja hyvän tunnetai-

tokasvatuksen alkuopetuksessa? 

2. Miten luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksien mukaan opettajankoulu-

tuksen aikana on käsitelty alkuopetuksen tunnetaitokasvatuksen sisäl-

töjä? 
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6 Tutkimuksen toteutus 
 

Toteutin tutkimukseni kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadullisen 

tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, mihin liittyy ajatus 

todellisuuden moninaisuudesta. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kohteen 

mahdollisimman kokonaisvaltaiseen tutkimiseen ja tutkimuskohteen ymmärtämi-

seen. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 161, 181.) Laadullinen tutkimus 

tarkoittaa erilaisia luonnollisissa olosuhteissa toteutettavia ja tulkinnallisia tutki-

muskäytäntöjä. Laadullisella tutkimuksella ei ole vain sille tarkoitettua teoriaa tai 

metodeja, minkä takia sen määritteleminen ei ole täysin yksiselitteistä tai help-

poa. (Metsämuuronen, 2008, s. 9.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa teoriaa tarvitaan koko tutkimuksen aikana teoreetti-

sen viitekehyksen lisäksi myös metodin, etiikan ja luotettavuuden eli tutkimusko-

konaisuuden hahmottamiseen. Teorialla on suuri merkitys laadullisessa tutkimuk-

sessa, mutta laadullista tutkimusta ohjaava teoria on erilaista eri perinteissä. Vii-

tekehyksen voi jakaa käsitteellisenä ilmiönä kahteen osaan. Tutkimuksen viite-

kehyksen muodostaa sekä tutkimukselle valittu metodologia että aiempi tieto il-

miöstä. Jako käsitteellistää teorian merkitystä laadullisessa tutkimuksessa. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 23–24.) Myös minun tutkielmassani teoreettinen vii-

tekehys luo kokonaisuuden, joka tukee tutkimukseni toteuttamista. Valitsemani 

lähestymistapa laadullisen tutkimuksen tekemiseen perustuu teorian ja valitun 

metodologian perusteltuun yhdistämiseen.  

 

Laadullinen tutkimusote sopii tutkimuksen toteuttamiseen etenkin, kun tutkimuk-

sessa ollaan kiinnostuneita tapahtumien ja ilmiöiden yksityiskohtaisesta raken-

teista tai tietyissä tapahtumissa olleiden toimijoiden merkitysrakenteista. Laadul-

lisen tutkimusotteen valinta on perustelua myös, kun halutaan tutkia luonnollisia 

tilanteita tai saada tietoa tiettyihin ilmiöihin liittyvistä syy-seuraussuhteista. (Met-

sämuuronen, 2006, s. 88.) Oman tutkimuksen toteutan laadullisena tutkimuk-

sena, koska luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten tutkiminen tunnetaidoista, 

tunnetaitokasvatuksesta ja opettajankoulutuksesta on perusteltua edellä mainit-

semien kriteerien takia.  
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6.1 Fenomenografia 
 

Fenomenografia on etenkin kasvatustieteellisessä tutkimuksessa käytetty laadul-

lisen tutkimuksen lähestymistapa (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 162; Svensson, 

1994, s. 9). Fenomenografia tarkoittaa ilmiön kuvaamista tai siitä kirjoittamista ja 

yleisesti siinä tutkitaan yhden maailman ilmenemistä ja rakentumista ihmisten tie-

toisuudessa. (Metsämuuronen, 2008, s. 34.) Tarkastelukohteena fenomenogra-

fiassa onkin ihmisten käsitykset erilaisista arkipäivän ilmiöistä. Fenomenografian 

tavoitteena on kuvailla, analysoida ja ymmärtää näitä käsityksiä, käsitysten ym-

märtämistapoja sekä käsitysten välisiä suhteita. Tarkoituksena on kuvata ihmis-

ten ajattelutapojen eli käsitysten erilaisuutta. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 162–

163.) Ihmisten käsitykset samasta asiasta voivat kuitenkin vaihdella monesta 

syystä, minkä takia käsityksiä tulee käsitellä dynaamisena ilmiönä (Metsä-

muuronen, 2006, s. 108). 

 

Fenomenografia pyrkii kuvaamaan sitä, miten koemme tai olemme tietoisia ym-

päröivästä maailmasta (Marton, 1994, s. 7). Ahosen (1994) mukaan ihminen on 

fenomenografian näkökulmasta rationaalinen olento, joka muodostaa kokemis-

taan ilmiöistä käsityksiä liittämällä niitä selitettäviin yhteyksiin. Käsitykset ymmär-

retään merkityksenantoprosesseina fenomenografiassa, minkä vuoksi niille an-

netaan syvällisempi merkitys kuin mielipiteelle. Käsitys on yksilön ymmärrystä il-

miöstä sekä yksilön ja ympäristön välinen suhde, joka ymmärretään non-dualis-

tisena. Fenomenografiassa ajatellaan, että yksilö ja maailma ovat suhteessa toi-

siinsa sisäisesti. On olemassa yksi maailma, joka on samanaikaisesti todellinen 

ja koettu. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 164.)  

 

Tutkimuksen tavoitteena fenomenografiassa on luoda ihmisten käsitysten poh-

jalta tulosavaruus tai kuvauskategoriajärjestelmä (Metsämuuronen, 2008, s. 36). 

Kuvauskategorioista muodostettu kuvauskategoriajärjestelmä voi olla horison-

taalinen, vertikaalinen tai hierarkkinen. Fenomenografisen tutkimuksen toteutuk-

sen pohjana on empiirinen aineisto. Koska lähestymistapa on fenomenografiassa 

aineistolähtöinen, teoria ei toimi luokittelurunkona. Teoriaa ei myöskään käytetä 

perustana siitä johdettujen olettamusten testaamisessa. Tulkinnassa korostuu 
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vuorovaikutuksellisuus aineiston kanssa, joka toimii pohjana kategorisoinnille. 

(Huusko & Paloniemi, 2006, s. 166, 168.) 

 

Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan fenomenografia ei ole pelkästään tutki-

mus- tai analyysimenetelmä, vaan tutkimusta kokonaisvaltaisesti ohjaava tutki-

mussuuntaus.  Etenin tutkimuksessani Metsämuurosen (2006) esittämien feno-

menografisen tutkimuksen vaiheiden mukaisesti. Fenomenografinen tutkimus al-

kaa kiinnittämällä huomio ilmiöön tai käsitteeseen, josta esiintyy erilaisia käsityk-

siä. Ilmiöön tai käsitteeseen perehdytään tämän jälkeen teoreettisesti ja pyritään 

alustavasti jäsentämään siihen liittyviä näkökulmia. Seuraavana vaiheena on 

haastatella henkilöitä, joilla on erilaisia käsityksiä tutkimuksen kohteeksi valitusta 

aiheesta. Haastatteluissa esille tulleet käsitykset luokitellaan lopuksi niiden mer-

kityksen perusteella. Käsitysten erilaisuuden selittämiseksi, merkitykset kootaan 

vielä ylemmän tason merkitysluokkiin. (Metsämuuronen, 2006, s. 109.) 

 

Kuvaan tunnetaitoja, tunnetaitokasvatusta ja siihen kouluttautumista luokanopet-

tajaopiskelijoiden kokemuksien ja käsitysten kautta, minkä vuoksi fenomenogra-

fisen lähestymistavan valinta on perusteltua. Tarkoituksenani on myös analy-

soida luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä, siitä miten opetta-

jankoulutus vastaa tunnetaitokasvatuksen toteuttamisen valmistamisessa. Mar-

tonin (1981) mukaan fenomenografisessa tutkimuksessa ilmiötä kuvataan toisen 

asteen näkökulmasta, jossa painottuu toisten ihmisten tavat kokea asiat tai ilmiöt. 

Painopisteenä on keskittyä toisten ihmisten käsityksiin ja kokemuksiin ympäröi-

västä maailmasta. (Marton, 1981, s. 177–178.)  

 

 

6.2 Tutkimusaineiston hankinta 
 

Haastattelu on yleisin aineiston hankintamenetelmä fenomenografiassa (Aho-

nen, 1994, s. 136). Haastattelu on ainutlaatuinen aineistonkeruumenetelmä, 

koska siinä ollaan kielellisessä vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa. 

Vaikka tästä on sekä etuja haittoja, joustavuus aineiston keräämisessä on yksi 
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suurimmista eduista. (Hirsijärvi ym., 2009, s. 204.) Teoreettinen viitekehys mää-

rittää laadullisessa tutkimuksessa sen, millainen aineisto tulee kerätä ja mikä me-

netelmä on paras analyysivaiheessa. Laadullisessa tutkimuksessa on kuitenkin 

yleistä kerätä aineisto, joka tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen tarkasteluun. 

(Alasuutari, 2011, s. 64.) Näihin huomioihin ja omiin tutkielmalleni asettamiini tut-

kimuskysymyksiin nojautuen haastattelu oli paras aineistonkeruumenetelmä. Hir-

sijärven ja Hurmeen (2008) mukaan haastattelulajeja on monia, joista valitsin 

puolistrukturoidun eli teemahaastattelun oman tutkielmani haastatteluihin. Tee-

mahaastattelu on myös yleinen tapa kerätä aineistoa kasvatustieteellisessä tut-

kimuksessa, koska se vastaa moniin laadullisen tutkimuksen lähtökohtiin (Hirsi-

järvi ym., 2009, s. 208).  

 

Puolistrukturoitua haastattelua kutsutaan myös teemahaastatteluksi, koska 

haastattelija käyttää lähtökohtana ennalta päättämiään teemoja. Teemahaastat-

telussa ei ole valmista kysymyssarja, minkä takia tutkijalla on vapaus sovittaa 

kysymykset muodoltaan ja osittain sisällöltään haastattelun kulun mukaiseksi. 

(Ahonen, 1994, s. 138.) Teemahaastattelussa haastattelu kohdennetaan Hirsi-

järven ja Hurmeen (2008) mukaan tiettyihin teemoihin. Oleellisinta onkin, että 

haastattelu ei etene yksityiskohtaisten kysymysten vaan näiden keskeisten tee-

mojen mukaan. Teemahaastattelu ei myöskään edellytä kokeellisesti saavutettua 

kollektiivista kokemusta Teemahaastattelun lähtökohtana on oletus, että sen 

avulla yksilön kaikkia kokemuksia ja käsityksiä voidaan tutkia, koska siinä koros-

tetaan haastateltavien omia määritelmiä tilanteista ja elämysmaailmasta. (Hirsi-

jävi & Hurme, 2008, s. 47–48.) Omassa tutkielmassani tärkeimmiksi teemoiksi 

nousivat tunnetaidot, alkuopetuksen tunnetaitokasvatus ja tunnetaitokasvatuk-

sen käsittely luokanopettajaopintojen kontekstissa. 

 

Teemahaastattelussa pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 88). Aineiston suuruuden päättäminen ei ole yksinkertaista 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Laadullisen aineiston keräämisessä keruussa 

käytetään saturaation käsitettä, jolla viitataan aineiston kylläisyyteen ja riittävyy-

teen. Aineistonkeruu aloitetaan päättämättä etukäteen, kuinka monta tapausta 

tutkitaan. Aineisto on saturoitunutta, kun esimerkiksi haastattelut eivät tuota tut-

kimusongelman kannalta enää uutta tietoa. (Hirsijärvi ym., 2009, s. 181–182.) 
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Haastattelin yhteensä kahdeksaa Helsingin yliopiston luokanopettajaopiskelijaa. 

Pyrin valitsemaan mahdollisemman heterogeenisen joukon opiskelijoita, jotka so-

pivat tutkimukseni kohderyhmään. Ainoana rajaavana kriteerinä oli, että kaikki 

haastatteluun osallistuneet olivat maisterivaiheen opiskelijoita. Haastateltavista 

neljä oli neljännen vuoden luokanopettajaopiskelijoita ja neljä viidennen vuoden. 

Kaikkien haastatteluun vastanneiden luokanopettajaopiskelijoiden pääaineena 

oli kasvatustiede. Muiden taustatietojen kerääminen haastateltavilta ei ollut tutki-

muksen kannalta perusteltua. Haastattelut suoritettiin Zoom-sovelluksessa vuo-

den 2022 helmikuun aikana. Käytin teemahaastattelun rajoissa tutkijan vapautta 

ja muutin tarvittaessa kysymysten järjestystä haastattelujen aikana. En myös-

kään kysynyt välttämättä kaikkia haastattelurungossa olevia kysymyksiä, jos 

haastateltava vastasi niihin jo toisen kysymyksen aikana. Näin vältin myös mah-

dollista toistoa.  

 

Toteutin ennen varsinaisten haastattelujen suorittamista yhden testihaastattelun, 

jonka pohjalta muutin haastattelurunkoani. Tämän haastattelun jälkeen muutin 

myös vielä tutkimuskysymyksiäni lopulliseen muotoonsa. Kuten Hirsijärvi ym. 

(2009) sanoo, koehaastatteluja voi pitää ennen varsinaisia haastatteluja, koska 

sillä voi mm. kontrolloida haastatteluteemojen toimivuutta. Testihaastattelun jätin 

pois tutkielmani aineistosta, koska se ei vastannut uusiin tutkimuskysymyksiin 

riittävän hyvin. Tutkimukseni haastattelurunko ja teemat muuttuivat testihaastat-

telun jälkeen. Lopullinen haastattelurunko on liitteissä (Liite 1). 

 

 

6.3 Aineiston analyysi 
 

Laadullisen tutkimuksen analyysissa aineistoa tarkastellaan usein kokonaisuu-

tena, koska sen ajatellaan selittävän jonkin yksilölliseksi ymmärretyn kokonaisuu-

den rakennetta. Alasuutarin (2011) mukaisesti laadullinen analyysi koostuu ha-

vaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Havaintojen pelkistämi-

sessä on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa aineistoa tarkastellaan tietystä teo-

reettis-metodologisesta näkökulmasta käsin, jolloin huomio kiinnitetään siihen, 
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mikä on teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuksen kysymyksenasettelun näkökul-

masta olennaista. Aineiston pelkistäminen hallittavammaksi kokonaisuudeksi on 

tärkeää pelkistämisen toisessa vaiheessa, jossa havaintomäärää karsitaan edel-

leen yhdistämällä havaintoja niiden samankaltaisuuden pohjalta. (Alasuutari, 

2011, s. 31–32.) 

 

Laadullisen tutkimuksen analyysin toinen vaihe on arvoituksen ratkaiseminen eli 

tulosten tulkinta, joka tarkoittaa merkitystulkinnan tekemistä tulkittavasta ilmiöstä 

(Alasuutari, 2011, s. 35.) Aineiston runsaus ja yksilöllinen kokemuksellisuus laa-

dullisessa tutkimuksessa tekevät analyysivaiheesta haastavan ja mielenkiintoi-

sen. Aineiston analyysitavat on mahdollista jakaa joko aineiston selittämiseen tai 

ymmärtämiseen. Tärkeintä on kuitenkin valita analyysitapa, joka antaa tutkimus-

ongelmaan vastauksen parhaiten. (Hirsijärvi ym., 2009, s. 224–225).  

 

Laadullisella tutkimuksella pyritään ilmiöiden ymmärtämiseen eikä selittämiseen, 

minkä takia sillä yritetään muodostaa aineistosta löytyneet merkitykset ymmär-

rettäviksi (Ahonen, 1994, s. 126). Fenomenografisen tutkimuksen analyysissa 

tulkinta ja merkitysten jäljittäminen tapahtuvat monella tasolla samanaikaisesti. 

Analyysi etenee vaiheittain ja jokaisella vaiheella on vaikutusta seuraaviin ana-

lyysivaiheisiin. Fenomenografisessa tutkimuksessa vastauksista muodostetaan 

analyysivaiheessa kokonaisuus, koska fenomenografisen ilmiön osien luonne 

riippuu kokonaisuudesta. Tarkoituksena on löytää rakenteellisia eroja, jotka selit-

tävät käsitysten ja tutkittavan ilmiön välistä suhdetta. Aineistosta nousseiden ero-

jen pohjalta muodostetaan kuvauskategorioita, jotka kuvaavat eri tapoja tutkitta-

van ilmiön käsittämiseen. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 166.)  

 

Ensimmäisessä analyysivaiheessa aineistosta etsitään merkitysyksiköt. Tulkinta 

ei kohdistu vain yksittäisiin sanoihin tai lauseisiin, vaan aineiston ajatuksellisiin 

kokonaisuuksiin. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 167.) Fenomenografialle luon-

teenomaista on käyttää tuloksissa kuvauskategoriajärjestelmiä (Svensson, 1994, 

s. 16). Toisessa analyysivaiheessa aineistosta löydetyt merkitysyksiköt lajitellaan 

kategorioiksi. Ahosen (1994) mukaan merkityskategoriat selittävät sisällöllisessä 

mielessä tutkimushenkilöiden ilmaisuja ja ilmaisujen merkityksiä. Tutkija määrit-

tää kategorioiden rajat vertailemalla merkitysyksikköjä aineistosta nousseiden 
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merkitysten joukkoon. Keskiössä on tunnistaa erilaisten ja samanlaisten ilmaus-

ten pohjalta variaatiota. Kategorioissa ei ole edustettuna yksittäisen ihmisen ajat-

telu, vaan yleisesti erilaiset ajattelutavat. Ilmaisujen suuri lukumäärä ei ole oleel-

lisinta kategorioiden muodostamisessa, vaan se, että kategoriajärjestelmä kattaa 

aineistosta esille nousseiden käsitysten vaihtelun. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 

168–169.)  

 

Aloitin analyysin litteroidun aineiston tarkalla lukemisella saadakseni kokonaisku-

van aineiston sisällöstä. Tämän jälkeen poimin aineistosta kaikki merkitysyksiköt, 

jotka voisivat vastata tutkimuskysymyksiini. Jaottelin merkitysyksiköt tutkimusky-

symysten perusteella ryhmiin, jotta pystyin analysoimaan merkitysyksiköitä vielä 

tarkemmin. Merkitysyksiköt jaottelin sen mukaan, liittyivätkö ne tunnetaitoihin, al-

kuopetuksen tunnetaitokasvatukseen tai luokanopettajaopintojen määrittelyyn. 

Aineistosta nousi tutkimuskysymyksieni lisäksi yksi tärkeä teema, joka käsitteli 

luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä hyvästä tunnetaitokasvattajasta. Jaottelin 

merkitysyksiköitä myös tämän teeman alle. 

 

Seuraavassa analyysivaiheessa etsin merkitysyksiköistä samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia, jotta pystyin lajittelemaan merkitysyksiköt käsiteryhmiksi. Käsite-

ryhmiä muodostui yhteensä 39. Käsiteryhmien muodostumisen jälkeen pyrin 

muodostamaan niille yläkäsitteet, jotka kuvasivat käsiteryhmiä laajemmin. Käsi-

teryhmien otsikoiden analyysin kautta pystyin muodostamaan 12 alakategoriaa, 

jotka yhdistivät käsiteryhmät kuvailevimpien otsikoiden alle.  

 

Analyysin viimeisen vaiheen tehtävänä oli yhdistää alakategoriat kuvauskatego-

rioiksi. Kuvauskategorioiden muodostamisessa hyödynsin alakategorioita ja kä-

siteryhmiä, joita analysoin mahdollisimman kuvaavan kuvauskategorian luo-

miseksi. Aineistosta muodostui neljä luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä ku-

vaavaa kuvauskategoriaa: tunnetaitojen merkitys elämässä, alkuopetuksen tun-

netaitokasvatus, hyvä alkuopetuksen tunnetaitokasvattaja ja tunnetaitokasvatus 

osana luokanopettajaopintoja. Kuvauskategorioiden kautta tulkitsen sitä, miten 

haastattelemani luokanopettajaopiskelijat käsittävät tunnetaidot ja tunnetaitokas-

vatuksen merkityksen alkuopetuksessa sekä miten he kokevat omien yliopisto-

opintojen kouluttaneen heitä tunnetaitokasvatuksen toteuttamiseen.  
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Alla on esimerkki tekemästäni aineiston taulukoinnista, jossa näkyy fenomeno-

grafisen analyysin eteneminen edellä esittelemälläni tavalla. Esimerkissä on ku-

vauskategoria, joka esittää luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä tunnetaitojen 

merkityksestä elämässä. Muut analyysivaiheessa kuvauskategorioiden taulu-

koinnit luokanopettajaopiskelijoiden käsityksistä ovat liitteissä. 

 

Taulukko 1. Tunnetaitojen merkitys elämässä 

 

Merkitysyksiköt Käsiteryhmä Alakategoria Kuvauskategoria 
käsitystä omista tunteista 
ja muidenkin ihmisten tun-
teista  
 
tilanteiden tunnistaminen 
missä näitä tunteita koe-
taan 
 
muiden tunteiden tunnista-
minen ja huomioiminen 

Tunteiden ko-
konaisvaltai-
nen tunnista-

minen 

Hyvät tun-
netaidot 

Tunnetaitojen 
merkitys elä-

mässä 

miten osaa hallita omia 
tunteitaan ja vastata niihin 
 
kuinka vahvasti antaa eri 
tunteiden näkyä ja vaikut-
taa omaan käytökseen 
 
itsehillintä etenkin tilan-
teissa missä ärsyttää 

Tunteiden 
säätely ja it-

sehillintä 

empatiakyky eli minkälai-
nen kyky ihmisillä on aset-
tua muiden ihmisten ase-
maan 
 
semmoinen toisen ase-
maan asettuminen 

Empatia 

järkevän kanssakäymisen 
pohja 
 
aistit, että mitä muut tuntee 
ja sitten sopeutat itseäsi 
siihen 
 

Tunnetaidot 
pohjana toi-
mivalle vuo-
rovaikutuk-

selle 



 

 30 

miten toimia tietynlaisissa 
tilanteissa silleen sopivasti 
ja ymmärtää semmoinen 
myös sosiaalinen ympä-
ristö tai konteksti 
itsensä hyväksymistä ja 
toisten hyväksymistä 
 
tunnetaidot ainakin liitty-
väksi vahvasti -- itsensä 
tuntemiseen 

Itsensä ja 
muiden hy-
väksyminen 

Jos sulla ei ole hyvät tun-
netaidot, niin se voi vaikut-
taa iha koko sun elämän 
ajan 
 
tietysti ihan myös myö-
hemmällä iällä, jos sä et 
osaa yhtään tunnistaa 
omia tunteita 

Haittavaiku-
tukset koko 
elämän ai-

kana 

Puutteelliset 
tunnetaidot 

Jos -- ihmiset käyttäytyisi 
täysin tunteiden vallassa 
joka ikisen emotionaalisen 
reaktion perässä, niin olis-
han se aika kaoottista 

Vaikeudet 
tunteiden 

säätelyssä 
 

Vaikka sä itse tiedät pa-
remmin mimmoinen olo 
sulla on niin sä, et välttä-
mättä ymmärrä että miksi 
sulla on semmoinen 
 
se aiheuttaa hirveästi on-
gelmia ihmisten välisessä 
kanssakäymisessä, jos ih-
misillä ei ole hyviä tunne-
taitoja 

Vaikeudet 
tunteiden tun-
nistamisessa 

 

Eihän kenenkään mikään 
ystävyyssuhde tai pari-
suhde voi toimia, jos ei ole 
minkäänlaista tunneosaa-
mista 

Ongelmat 
kanssakäymi-
sessä ja sosi-
aalisissa ti-
lanteissa 

 

 

Esitän tuloksissa otteita aineistosta. Jokaiselle haastatteluun osallistuneelle hen-

kilölle on annettu sattumanvaraisesti tunniste H1–H8, jotta jokaisessa haastatte-

lussa esille nousseisiin ajatuksiin ja käsityksiin on helppo viitata. Tunnisteissa ja 
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lainauksissa on huomioitu haastateltavien anonymiteetti. Haastateltavia ei voi 

tunnistaa kummastakaan. Empiirisessä tutkimuksessa eettisyyden takaamiseksi 

on aina huolehdittava siitä, että yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 27). Valitsin lainauksia mahdollisimman paljon ja monimuotoi-

sesti, jotta ne antavat mahdollisimman tarkan vastauksen tutkimuskysymyksiin ja 

kuvaavat tutkimustuloksia. Poistin lainauksista turhat täytesanat, esimerkiksi sa-

nat niinku, sillee sekä peräkkäin toistuvat sanat, jos ne eivät olleet oleellisia vas-

tauksen kannalta tai niiden poistaminen ei muuttanut vastauksen sisällön merki-

tystä. Näin lainaukset ovat helposti luettavissa sekä ymmärrettäviä. Muuten lai-

naukset on kirjoitettu sanatarkasti, kuten haastateltava on ne sanonut. 
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7 Tutkimustulokset 
 

Tutkielmani tulososio pohjautuu fenomenografisen tutkimuksen analyysivai-

heessa muodostuneisiin kuvauskategorioihin ja analyysivaiheessa tehtyihin tau-

lukointeihin. Alaluvussa 7.1 esittelen luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset tun-

netaidoista ja niiden merkityksestä. Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä hy-

västä tunnetaitokasvatuksesta alkuopetuksessa esittelen alaluvussa 7.2. Sa-

massa alaluvussa esittelen luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset hyvästä al-

kuopetuksen tunnetaitokasvattajasta, koska opettajan koettiin olevan oleellinen 

osa laadukasta alkuopetuksen tunnetaitokasvatusta. Alaluvussa 7.3 keskityn sii-

hen, miten luokanopettajaopiskelijat ovat kokeneet tunnetaitokasvatuksen osana 

luokanopettajaopintoja ja miten opettajankoulutusta voisi heidän käsitystensä 

mukaan kehittää. 

 

 

7.1 Tunnetaidot 
 

Luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset tunnetaidoista, alkuopetuksen tunnetai-

tokasvatuksesta sekä luokanopettajaopintojen aikaisesta tunnetaitokasvatuksen 

käsittelystä olivat yhteneväisiä. He ymmärsivät tunnetaitojen kokonaisvaltaisen 

merkityksen lasten elämässä sekä sen, mikä merkitys alkuopetuksen tunnetaito-

kasvatuksella on niiden kehittämisessä koulukontekstissa. Jäsennelty käsitys 

tunnetaidoista ja niiden merkityksestä antaa luokanopettajaopiskelijoille parem-

mat lähtökohdat alkuopetusikäisten lasten tunnetaitokasvatuksen toteuttami-

seen. 

 
 

7.1.1 Hyvät tunnetaidot 
 

Luokanopettajaopiskelijoilla oli selkeä kuva tärkeimmistä tunnetaidoista sekä 

siitä, mikä vaikutus hyvillä tunnetaidoilla on elämässä. Luokanopettajaopiskelijoi-

den vastauksissa korostui etenkin tunteiden tunnistaminen ja tieto tunteista sekä 

tunteiden säätelykyky. Tieto tunteista ja säätelykyky nousi myös Garnein (2010) 
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tutkimustuloksissa merkittävimmiksi tunnetaidoiksi, jotka ennustavat lasten me-

nestymistä koulussa. Luokanopettajaopiskelijat korostivat tunteiden tunnistami-

sessa omien tunteiden tunnistamisen lisäksi myös taitoa tunnistaa ja lukea mui-

den ihmisten tunteita. Tämän lisäksi luokanopettajaopiskelijat nostivat esille, että 

lasten on tärkeää myös tunnistaa tilanteita, joissa erilaisia tunteita on mahdollista 

tuntea. Tunteiden tunnistaminen nostettiin myös yhdeksi tärkeimmäksi tunnetai-

doksi, koska se toimii luokanopettajaopiskelijoiden mielestä lähtökohtana muiden 

tunnetaitojen oppimiselle. 

 
Ensinnäkin se, että millaisia erilaisia tunteita ihminen voi kokea ja millaisissa ti-
lanteissa. -- eri tunteiden tunnistaminen sitten niiden käsitteleminen, niiden tilan-
teiden tunnistaminen missä näitä tunteita koetaan sekä kanssa muiden tunteiden 
tunnistaminen ja huomioiminen on tärkeetä tunnetaidoissa. (H2) 

 
-- miten ehkä voi silleen yksinkertaistaa niin semmoista käsitystä omista tunteista 
ja muidenkin ihmisten tunteista. (H3) 

 
Tunteiden tunnistaminen ja tulkitseminen, omien sekä muiden, niin on ehkä sem-
moinen lähtökohta kaikelle (H5) 
 
Semmoinen tunteiden lukeminen. Itseltäsi ja sitten myös muilta, että sä pystyt 
ilman sanojakin tunnistamaan toisen semmoisesta olemuksesta ja omien taitojen 
pohjalta tietämään, että mimmoiset tunteet sen toisen päässä liikkuu. -- Se on 
kyllä tunnetaidoissakin se kaikista tärkein, että sä osaat lukea muiden tunteita tai 
ainakin yrität (H8) 

 
Lähes kaikki luokanopettajaopiskelijat nostivat tunteiden säätelykyvyn yhdeksi 

tärkeäksi tunnetaidoksi, jolla on positiivinen vaikutus ihmisten elämään. Tuntei-

den säätely ymmärrettiin taitona, jonka avulla lasten on mahdollista mukauttaa 

omaa käyttäytymistään rakentavasti muiden ihmisten tunteiden tai oman tunne-

reaktion pohjalta. Luokanopettajaopiskelijat liittivät itsehillinnän tunteiden sääte-

lyyn, jota myös Greenbergin ym. (2017) puoltavat. 

  
Varmaan just semmoinen itsehillintä etenkin tilanteissa missä ärsyttää, jos et 
osaa pysyä rauhallisena. (H1) 
 
-- no varmaan just semmoinen tunteiden säätely, mutta toisaalta myös semmoi-
nen, että osaa myös tavallaan sallia itelleen, että nyt mulla on tällainen tunne ja 
se on ihan fine. (H3) 
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No ehkä se, että miten osaa hallita omia tunteitaan ja vastata niihin, tai omiin 
tunteisiin. ja myöskin se, että miten osaa lukea toisten tunteita, tulkita niitä ja rea-
goida niihin myöskin. (H5)  

 

-- huomioi sen toisen tuntee ja tavallaan ymmärrän sen mitä toinen tuntee, 
vaikka sinulla itsellä olisi erilainen fiilis. (H6) 
 
-- toinen on se miten sä olet tavallaan vuorovaikutuksessa itsesi kanssa ja miten 
sä pystyt säätelemään omia tunteitasi, kaikkia hyviä, huonoja, vihaa, surua ja 
onnellisuutta. Sitten toinen on se, että vuorovaikutus tulee siinä mukaan, miten 
sä näytät sitten ulospäin muille ihmisille ja miten sä pystyt huomioimaan myös 
niiden muiden ihmisten tunteen. (H8) 
 

Lähes jokainen luokanopettajaopiskelija nosti empatiakyvyn tärkeäksi tunnetai-

doksi. Luokanopettajaopiskelijoiden mielestä empatiakyky auttaa lapsia ymmär-

tämään muita, mikä vaikuttaa oleellisesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen positii-

visella tavalla. Kyky ymmärtää muiden tunteita ja asettua toisen asemaan edistää 

sosiaalisten taitojen kehittymistä. Bouton (2016) tuo tutkimuksessaan esille, että 

empatian liittäminen osaksi sosiaalisia taitoja ja vertaissuhteita on tärkeää, koska 

lasten on tiedettävä, miten muiden käyttäytymiseen tulee vastata sosiaalisesti 

hyväksyttävällä tavalla. 

 
Semmoinen toisen asemaan asettuminen ehkä olisi tärkee. -- No toisen asemaan 
asettuminen oikeastaan. (H4) 
 
Tulee mieleen ekana, että semmoinen empatiakyky eli minkälainen kyky ihmisillä 
on asettua muiden ihmisten asemaan, miten ne pystyy ymmärtämään sitä mitä 
muut tuntee ja vastaamaan siihen sitten sen tilanteen vaatimalla tavalla. (H6) 
 
Silleen, että sä aistit, että mitä muut tuntee ja sitten sopeutat itseäsi siihen, olet 
mukava ja ystävällinen muille. (H7) 

 

Luokanopettajaopiskelijoiden mukaan hyvien tunnetaitojen tärkein merkitys on 

niiden kokonaisvaltainen vaikutus sosiaaliseen kanssakäymiseen, koska ne ovat 

pohjana toimivalle vuorovaikutukselle. Tunnetaidot ymmärrettiin kokonaisuu-

deksi, joka auttaa ymmärtämään sekä itseä ja muita ja mahdollistaa sosiaalisten 

taitojen kehittymisen ja vuorovaikutuksen helpottumisen muiden kanssa. Tätä ko-

rostaa myös Wangin ym. (2019) tutkimus, jonka mukaan lasten kehittyneempi 

sosioemotionaalinen kompetenssi ennustaa lasten parempia ihmissuhteita. 
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Etenkin kun miettii, no mitä tahansa sosiaalista tilannetta, että me pystytään kont-
rolloimaan omaa käytöstämme ns. piittaamatta tietyistä tunteista tai ei anna niille 
valtaa, niin se auttaa yleisesti sosiaalisissa tilanteissa. (H1) 

 
Koska ne on kaiken kanssakäymiseen, tavallaan järkevän kanssakäymisen 
pohja. Sillee että pystyy toimimaan sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla ja miten 
pystyy sopivalla tavalla kohdella muita ja itseään. Sitten pystyy rakentamaan 
semmoista tervettä ja hyvinvoivaa kanssakäymistä muiden kanssa. (H5) 
 
Tottakai se miten sä toimit ihmisten kanssa, se kanssakäyminen on sellaista su-
juvaa ja ihmissuhteet toimii, niin se vaatii tunnetaitoja. (H6) 
 
Minä määrittelen kyllä tunnetaidot ainakin liittyväksi vahvasti vuorovaikutukseen 
ja semmoiseen itsensä tuntemiseen. -- Samaan aikaan mun mielestä tunnetaito 
on myös semmoista itsensä hyväksymistä ja toisten hyväksymistä. (H8) 

 

 

7.1.2 Puutteelliset tunnetaidot 
 

Luokanopettajaopiskelijoiden vastaukset eivät keskittyneet pelkästään tunnetai-

tojen positiiviseen vaikutukseen lasten kehityksessä. Luokanopettajaopiskelijat 

ymmärsivät tunnetaitojen puuttumisen aiheuttavan monia vaikeuksia, minkä takia 

niitä on kehitettävä etenkin alkuopetuksessa. Puutteelliset tunnetaidot ilmenevät 

luokanopettajaopiskelijoiden mukaan etenkin vaikeuksina tunteiden tunnistami-

sessa, säätelyssä ja ymmärtämisessä. Garner (2010) huomioi, että tunteiden 

säätelykyky pohjautuu mahdollisesti kykyyn ymmärtää tunteita, minkä vuoksi on-

gelmat tunteiden säätelyssä ennustavat ongelmia lasten sosiaalisissa taidoissa. 

Luokanopettajaopiskelijoiden mielestä puutteellisten tunnetaitojen takia lapset ei-

vät välttämättä pysty päästämään negatiivisista tunnereaktioista irti. Luokanopet-

tajaopiskelijoiden vastauksista voidaan päätellä, että luokanopettajaopiskelijat 

ymmärtävät lasten kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vaikutukset kokonaisval-

taisesti, eivätkä vain irrallisina kokonaisuuksina. 

 
Jos -- ihmiset käyttäytyisi täysin tunteiden vallassa joka ikisen emotionaalisen 
reaktion perässä, niin olishan se aika kaoottista. (H1) 

 
Mutta siis tärkeitä että se kun varsinkin pienet lapset, niin niillä helposti tunteet 
menee silleen tosi ääripäästä toiseen ja niitä tunteita koetaan päivän aikaan mo-
nenlaisia. Mutta sitten niitä ei ehkä ymmärretä välillä eikä myöskään hallita -- (H2) 
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Tärkeetä on, ettei jää siihen vellomaan jatkuvasti, oli se tunne nyt mikä tahansa. 
(H7) 
 
Vaikka sä itse tiedät paremmin mimmoinen olo sulla on niin sä et välttämättä 
ymmärrä, että miksi sulla on semmoinen olo. (H8) 
 

Luokanopettajaopiskelijoiden mielestä merkittävin puutteellisista tunnetaidoista 

aiheutuva vaikutus oli kanssakäymisessä ja sosiaalisissa tilanteissa aiheutuvat 

ongelmat.  Yhtenä tärkeimpänä esimerkkinä luokanopettajaopiskelijoiden vas-

tauksissa nousi esille koulukiusaamisen lisääntyminen. Luokanopettajaopiskeli-

jat olivat sitä mieltä, että tunnetaitojen puuttumisella lapsuudessa on myös pitkä-

aikaisia vaikutuksia, jotka näkyvät yhä myöhemmin elämässä ja aikuisuudessa. 

McCabe ja Altamura (2011) toivat omassa tutkimuksessaan myös esille, että 

puutteelliset tunnetaidot vaikuttavat lasten sosiaalisiin taitoihin sekä lyhyellä että 

pitkällä aikavälillä. 

 
Tai siis silleen et se voi vaikuttaa ihan sun ihmissuhteisiin työelämässä ja kai-
kessa tosi monella tavalla. Eli sen takia ne on tosi tärkeitä, koska muuten ei oikein 
toimi asiat elämässä. (H3) 

 
Eihän kenenkään mikään ystävyyssuhde tai parisuhde voi toimia, jos ei ole min-
käänlaista tunneosaamista. (H6) 
 
Jos sulla ei ole hyvät tunnetaidot, niin se voi vaikuttaa iha koko sun elämän ajan. 
-- tietysti ihan myös myöhemmällä iällä, jos sä et osaa yhtään tunnistaa omia 
tunteita, et osaa käsitellä niitä niin kyllähän sä oot aika huono tyyppi. (H4) 

 

 

7.2 Alkuopetuksen tunnetaitokasvatus 
 

Luokanopettajaopiskelijat liittivät vastauksissaan alkuopetuksen tunnetaitokas-

vatukseen esille tuomien tärkeimpien tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen kehit-

tämisen. Luokanopettajaopiskelijat ymmärsivät myös mikä merkitys opettajalla 

on tunnetaitokasvatuksessa, mikä linkittyy myös heidän käsitysten mukaan yli-

opisto-opintoihin. Opettajan merkitys alkuopetuksen tunnetaitokasvatuksessa on 

liitettävissä myös opettajan saamaan koulutukseen, mitä luokanopettajaopiskeli-

jatkin nostivat esille. 
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7.2.1 Käytännön toteutus 
 

Tärkeimmät sisällöt ja tavoitteet 

 
Tunnetaitokasvatuksen tärkeimmiksi sisällöiksi luokanopettajaopiskelijat korosti-

vat niitä tunnetaitoja, jotka he määrittivät myös tärkeimmiksi tunnetaidoiksi ihmis-

ten elämässä. Tunteiden tunnistamisen ja niiden säätelyn oppiminen tunnetaito-

kasvatuksen avulla liitettiin myös parantuneeseen kanssakäymiseen. Luokan-

opettajaopiskelijat selvästi tiedostavat tunnetaitokasvatuksen merkityksen sekä 

sen tärkeimmät sisällöt alkuopetuksessa. 

 
Varmaan koulukontekstissa niin semmoista tunteiden, erilaisten tunteiden huo-
mioimista ja niiden oppimista. Alkuopetuksessa ehkä just se tunteiden tunnista-
minen itsessä ja muissa. Sitten niiden tunteiden -- sääteleminen ja niistä keskus-
teleminen. (H4) 
 
Ja sitten ihan se että tietää millaisia kaikkia erilaisia tunteita voisi ihmisellä olla, 
että ja osaa nimetä niitä, että mitä on empatia ja mitä on suru ja mitä on stressi 
ja mitä on kateus. (H2) 
 
Mun mielestä omien ja muiden tunteiden tunnistaminen ja huomioiminen. (H8)  
 

Alkuopetuksen tunnetaitokasvatuksen tavoitteiden lopullinen päämäärä on luo-

kanopettajaopiskelijoiden käsitysten mukaan arjen helpottuminen, johon myös 

muut alkuopetuksen tunnetaitokasvatuksen tavoitteet pyrkivät. Lasten täyden po-

tentiaalin valjastamiseksi yhteiskunnan jäseninä, opettajien on keskityttävä sosi-

aalisten ja emotionaalisten kompetenssien edistämiseen (Schonert-Reichl, 2017, 

s. 138). Alkuopetuksessa on luokanopettajaopiskelijoiden mukaan tärkeää luoda 

vakaa pohja tunnetaitojen kehittymiselle, minkä seurauksena myös lasten sosi-

aaliset taidot, kanssakäyminen muiden kanssa, käytöstavat sekä empatia kehit-

tyvät.  

 

Durlakin ym. (2011) tutkimus osoitti, että tunnetaitokasvatuksella on merkittävä 

vaikutus oppilaiden sosioemotionaalisen kompetenssin kehittymiseen ja se ke-

hittää oppilaiden sosiaalista käyttäytymistä. Luokanopettajaopiskelijat ymmärtä-

vät, että tunnetaidot kehittyvät kumulatiivisesti, minkä takia alkuopetuksen tunne-
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taitokasvatus on tärkeää. Sosiaalisen kanssakäymisen aspektien lisäksi luokan-

opettajaopiskelijoiden mielestä lasten on tärkeää oppia toimimaan tunnereaktion 

pohjalta rakentavasti, mikä auttaa myös sosiaalisissa tilanteissa ja kanssakäymi-

sessä.  

 
-- käytöstapojen opettelemista, just jotain anteeksi pyytämistä, asioiden käsittely 
ja kommunikaatiota. (H1) 

 

Tärkein tavoite alkuopetuksessa -- se, että rakentaa semmosen vakaan pohjan 
sille, koska tunnetaidot -- rakentuu toistensa pohjalta kumulatiivisesti. Saa sem-
moisen vankan pohjan, josta voi lähtee rakentamaan sitten myöhemmin. Että on 
hyvät lähtökohdat sille myöhemmälle oppimiselle, niinku tunnetaitojen ja sosiaa-
lisen kanssakäymisen ikäryhmälle sopivalle kehitykselle. (H5) 
 
Käsitellään sitä että ”okei, mikä tunne on kyseessä nyt ja miten tässä tilanteessa 
kuuluisi käyttäytyä” sekä sen ketä vaikka harmittaa ja sitten ne ketkä ovat aiheut-
taneet sen harmituksen toiselle. Eli mitä näissä tilanteissa kuuluisi tehdä. (H1) 
 

Alkuopetuksessa ehkä se focus just on ihan semmoisessa käytännön tekemi-
sessä, oikeesti harjotellaan lähtökohtia, just käytöstapoja ja semmoisia. Opitaan 
tunnistamaan tunteita, opetellaan tunnistamaan niitä. (H5) 

 

Haastateltujen luokanopettajaopiskelijoiden mukaan sosiaalisten taitojen kehitty-

minen on tärkeä tavoite alkuopetuksen tunnetaitokasvatuksessa, johon liittyy 

oleellisesti muiden ymmärtämisen ja asemaan asettumisen opettelu. Ritblatt ym. 

(2013) korostavat tutkimuksessaan, että laadukas tunnetaitokasvatus on yhtey-

dessä lasten parempaan sosiaaliseen kompetenssiin. Luokanopettajaopiskelijat 

määrittivät empatian yhdeksi tärkeimmäksi tunnetaidoksi yksilölle, joten sitä tulee 

myös tietoisesti harjoittaa alkuopetuksessa. Muiden ihmisten tunteiden tunnista-

minen ja ymmärtäminen auttaa lapsia kokonaisvaltaisesti myös sosiaalisessa 

kanssakäymisessä myöhemmällä iällä.  

 
No ehkä jopa semmoinen ymmärrys siitä miten paljon tunteita ihmisillä on. Sitten 
periaatteessa kun ton tajuaa niin tajuaa myös ehkä sen miten erilaisia ihmiset on 
ja miten paljon erilaisia tunteita ihmiset voi kokea missäkin tilanteessa. Toi taas 
johtaa semmoiseen syvällisempään empatiaan ja ymmärtäväisyyteen muita ih-
misiä kohtaan. Että jos kaveri alkaa vaikka itkee, on hirveän paha mieli, niin ei 
ala tekee siitä semmosta numeroo, vaan ehkä jopa osasi lohduttaa. (H2) 
 

Sillon sä voit miettiä että, mitäs nyt tässä voisi sitten asialle tehdä, mistäköhän 
se johtuu ja sitten toisaalta voit ehkä huomata, että jollain muullakin saattaa olla 
jotain vastaavia tunteita. (H7) 
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Se on kyllä ehkä tunnetaitokasvatuksessa tai tunnetaidoissakin se kaikista tär-
kein ja ihan normielämässäkin, että sä osaat lukea muiden tunteita ja ymmärrät 
muita. (H8) 

 

Luokanopettajaopiskelijoiden vastauksissa yhdeksi tärkeäksi sosiaalisten taito-

jen alakohdaksi alkuopetuksen tunnetaitokasvatuksessa nostettiin itsenäistymi-

nen, jonka merkitys liitettiin konfliktien ennaltaehkäisemiseen alkuopetuksessa. 

Luokanopettajaopiskelijoiden mielestä tunnetaitoja opettelemalla lapset oppivat 

välttämään tunnereaktioihin pohjautuvia konflikteja sekä selvittämään niitä mah-

dollisesti itsenäisesti. Denhamin ym. (2003) tutkimuksen mukaan esimerkiksi li-

sääntynyt tieto ja ymmärrys tunteista voi kehittää lasten kanssakäymistä vertais-

ten kanssa, mikä puolestaan voi kehittää mm. heidän konfliktinratkaisutaitojaan. 

 
Se tavoite olisi varmasti jossain vaiheessa sitten, että pystyy itsenäisesti tunnis-
taa ”hei ai niin tää oli niinku tämmöinen juttu mistä me ollaan puhuttu joskus”. -- 
Sillä tavalla, että pikkuhiljaa päästään siihen, että nämä oppilaat voisi jopa itse 
selvittää tiettyjä asioita, mutta sitten myös saada apua siihen omaan arkeen. (H7) 

 

Sanoisin, että juuri pyritään -- lapsia toimimaan tavalla, että yritettäisiin välttää 
konflikteja. Painotettais oppilaille myös sitä, jos sitten niitä syntyy niin mietitään, 
että mistä tämä johtuu tavalla, että ymmärrettäisiin molempia osapuolia. Tavot-
teena olis, että pystyttäis myös ratkomaan niitä asioita silleen miten aikuisten elä-
mässäkin sitten kuuluisi, että ei sellaista tappelua. (H6) 

 

 

Hyvät toimintatavat 

 

Luokanopettajaopiskelijoiden mielestä alkuopetuksen tunnetaitokasvatuksen 

käytännön toteuttamisen lähtökohtana on huomioida lasten ikätason. Luokan-

opettajaopiskelijoiden mukaan etenkin alkuopetusikäisillä lapsilla voi olla paljon 

tunnepurkauksia ja vaikeuksia omien tunteiden säätelyssä, minkä vuoksi opetta-

jan ohjaus on tärkeää. Tärkeää on huomioida lasten ikätason mukaiset vaatimuk-

set opetettaville asioille, teemoille ja valituille menetelmille.  

 
-- käsitellään asioita yhdessä, etenkin kun erilaisia tunteita tulee varmasti esille 
erilaisten leikkien ja pelien yhteydessä, kuten varmasti harmitusta tulee joka 
päivä eri ikäisillä varsinkin nuoremmilla. (H1) 

 

Just siinä se ikäluokan ymmärtäminen on tosi merkittävä tunnetaitokasvatuk-
sessa. (H2) 
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Pysytään siinä ikäryhmälle sopivassa viiteryhmässä, että millaisia tunnetaitoja 
vaaditaan tietyllä ikäryhmällä. Se on hyvä lähtökohta sille, että pystyy itse jatka-
maan niiden kehittämistä. (H5) 
 

Luokanopettajaopiskelijoiden vastauksissa alkuopetusikäisille lapsille toimivista 

menetelmistä tunnetaitokasvatuksessa nousi leikillisyys, koska se on lähellä lap-

sen omaa kokemusmaailmaa. Leikin merkitystä pienten lasten sosioemotionaali-

sen kompetenssin kehittymisessä korostaa myös Ashiabin (2007) tutkimustulok-

set, joiden mukaan lapset kehittävät leikin avulla mm. sosiaalisia taitojaan. Myös 

Kirvesniemen ym. (2019) tutkimus toi esille leikin merkityksen varhaiskasvatus-

ikäisten lasten sosioemotionaalisessa kehityksessä 

 
Mä sanoisin itse ainakin, että siihen menee myös semmoiset vaikka jotkut leikit, 
jotka ryhmäyttää ja varmaan just leikillisesti sitä kannattaakin lähestyä. (H3) 
 

Ehkä just leikillisyyden ja semmoisen lapsen oman kokemusmaailman kautta 
enemmän kuin ehkä myöhemmillä luokilla. (H7) 
 

Ikätason huomioimisen lisäksi hyviin toimintatapoihin kuuluu luokanopettajaopis-

kelijoiden mielestä se, että tunnetaitokasvatus on jatkuvana osana alkuopetusta. 

Jatkuvuus tunnetaitojen opettelussa ja sen liittäminen kaikkeen toimintaan sekä 

opetukseen vaikuttaa luokanopettajaopiskelijoiden mielestä parhaiten lasten tun-

netaitojen kehitykseen. Tästä syystä luokanopettajaopiskelijat eivät välttämättä 

ottaisi omaan opetukseensa erillistä tunnetaitokasvatustuntia, vaikka heidän mu-

kaansa joillekin opettajille se voi olla tarpeellinen. Samanlaiset tulokset nousivat 

myös Loinazin (2019) tutkimuksessa, jossa tutkittiin opettajien käsityksiä toimi-

vasta tunnetaitokasvatuksesta. 

 
Mutta ehkä tärkein tunnetaitokasvatuksessa on se, että se tulee joka päivä esille 
ku toikin on niin tommonen laaja ja arjessa näkyvä asia kun tunteet. -- varsinkin 
tosi pienillähän tulee semmoisia itkupotkuraivareita ja sit kans semmoista esi-
merkiksi ikävää tunnetta koetaan ehkä paljon just että on ikävä äitiä ja halutaan 
kotiin ja tämmöistä. (H2) 
 

Toiston kautta, että eihän sitä voi opettaa suoraan kirjasta lukemalla. (H1) 
 
Mun mielestä siihen kuuluu kaikki vuorovaikutustilanteet ja missä jollain lailla kä-
sittelet jonkun henkilön tunteita tai henkilöiden. Ei se ole pelkästään yksittäisiä 
oppitunteja, vaan suurimmaksi osaksi se on semmoisia arkisia tilanteita missä 
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sun pitää jotenkin reflektoida sitä, mimmoinen ilmapiiri siellä luokassa on tai mil-
laisella fiiliksellä fiilikselle joku yksittäinen oppilas on. -- Ainakin itse lähtisin pitä-
mään tunnetaitokasvatusta ihan oppituntien kontekstissa. (H8) 
 
Mä en välttämättä omaan opetukseen tarvii sitä yhtä, vaikka viikkotuntia erik-
seen, mutta varmasti on sellaisia, jotka haluis sen sinne tai ns. pakotettuna tarvis 
sen sinne, että siihen olis ohjeet ja struktuurit mitä pitää tehdä. (H7) 
 

Mä sanoisin että se on ehkä silleen ihan päivittäin semmoista, että tavallaan se 
ei ole varsinaista ”että nyt on tunnetaito”kasvatusta, vaan se on sitä, että miten 
selvitetään tilanteita ja miten tavallaan lapsille tai oppilaille opetetaan toimimaan 
muiden kanssa. (H6) 
 

Luokanopettajaopiskelijoiden mielestä alkuopetuksen tunnetaitokasvatuksen tu-

lisi olla yksinkertaista ja monipuolista ja se tulisi liittää osaksi jokapäiväistä arkea. 

Alkuopetusikäiset lapset ovat vasta sosioemotionaalisen kehityksen alkuvai-

heessa, joten myös tunnetaitojen opettamisen tulisi olla luokanopettajaopiskeli-

joiden mielestä alkeita. Lasten ikätason huomioiminen vaikuttaa oleellisesti ope-

tuksessa valittuihin menetelmiin, minkä luokanopettajaopiskelijat selvästi ymmär-

tävät. 

 
Alkuopetuksen tunnetaitokasvatus on varmaan aika sellaista yksinkertaista, 
niinku kaikki nyt on alkuopetuksessa. (H3) 
 

No ehkä se on sitten vähän niinku alkeita. Alkeita siihen, että eihän me voida 
lähteä käsittelemään vaikka jotain mustasukkaisuutta jotenkin tosi abstraktisti --. 
Se on pelkistetympää ja helpompia tunteitani nuoremmalle lapselle joita tunnis-
taa. (H7) 
 
Niin ehkä semmoisessa tilanteessa lähdetään aika tuota pienin askelin ja sem-
moisista, että lähdetään tavallaan pitää. (H8) 

 

Monipuolisuus tarkoittaa luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten mukaan sitä, 

että tunnetaitoja käsitellään monipuolisena osana alkuopetusta, jotta siitä tulisi 

luontainen osa arkea. Tunnetaitoja voi alkuopetuksessa luokanopettajaopiskeli-

joiden mielestä opettaa siihen tarkoitetuilla spesifeillä ohjelmilla, vaikka sen liittä-

minen osaksi arkea koetaan mielekkäämmäksi. McCabe ja Altamura (2011) toi-

vat tutkimuksessaan esille, että lasten tunnetaitojen kehittyminen voidaan mak-

simoida, kun niiden edistämiseen käytetään monipuolisesti erilaisia ohjelmia.  
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Kaikki semmoiset mahdolliset tunnetaito-ohjelmat, että kun on kaikenlaisia sem-
moisia interventio-ohjelmia mitä voidaan hyödyntää, mitkä on nimenomaan sii-
hen tarkoitettu. (H5) 
 
No ehkä semmoista yleisesti tunteisiin huomion kiinnittämistä eri jutuissa. Oli se 
sitten tarinat tai jotkut keskustelut tai tämmöset, mutta semmoinen että tunteet 
otetaan huomioon kaikessa opetuksessa. (H4) 
 
Mutta myöskin ihan mun mielestä alkuopetuksessakin on hyvä niistä asioista 
ihan silleen puhuakin ja tavallaan nostetaan ihan myös silleen selkeästi esille 
eikä pelkästään vaan jonku leikin lomassa. (H3) 

 

 

Tunnetaitokasvatuksen merkitys 

 

Alkuopetuksen tunnetaitokasvatuksen merkityksessä korostui luokanopettaja-

opiskelijoiden määrittämät tunnetaitokasvatuksen tärkeimmät sisällöt ja tavoit-

teet. Tunnetaitokasvatus nähdään merkittävänä osana alkuopetusta, koska sillä 

on luokanopettajaopiskelijoiden mielestä merkittävät pitkäaikaiset vaikutukset 

sekä lapsen omalle yksilölliselle emotionaaliselle kehitykselle että sosiaalisten 

taitojen kehitykselle. Jonesin ym. (2015) tutkimustuloksien mukaan lasten sosio-

emotionaalisten taidoilla on merkittävä yhteys moniin aikuisiän elämän osa-alu-

eisiin kuten koulutukseen ja mielenterveyteen. Myös Wang ym., (2019) tuovat 

esille, että tunnetaitokasvatus voi johtaa pitkäaikaisiin parannuksiin monilla lasten 

elämän osa-alueilla, kun lasten sosioemotionaaliset kompetenssit parantuvat.  

  
No totta kai nuorempana varsinkin, kun ei osata yhtään kontrolloida samalla ta-
valla, jos ei harjotella sitä taitoa, että miten tunnistaa omat tunteet ja miten käyt-
täytyy niiden kanssa, niin ne taidot tulee olemaan sitten hiekommat aikuisiässä. 
(H1) 
 

Sehän on pitkälläkin aikavälillä tosi tärkeätä ja hyödyllistä. Isossa ryhmässä eten-
kin tunnetaidot ja muut tämmöiset sosiaaliseen elämään liittyvät taidot on tosi 
merkittäviä ihan senkin puolesta, että luodaan niitä hyviä kaverussuhteita -- mikä 
on tärkeätä, koska ykköseltähän luodaan sitten pohja koko ala-asteelle ja koko 
sille kuudelle vuodelle. (H2) 

 

Luokanopettajaopiskelijoiden mielestä alkuopetuksen tunnetaitokasvatus on tär-

keää, koska se edistää lasten tunnetaitojen kehittymisen lisäksi myös hyvinvoin-

tia ja oppimista kokonaisvaltaisesti. Domitrovich ym. (2017) korostavat tutkimuk-
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sessaan myös tehokkaasti toteutetun tunnetaitokasvatuksen lyhyt- ja pitkäaikai-

sia vaikutuksia. Pitkällä aikavälillä lapsen korkeampi sosioemotionaalinen kom-

petenssi ennustaa mm. parempaa mielenterveyttä ja menestymistä työelämässä. 

(Domitrovich ym., 2017, s. 13.)  

 
Tai mä ainakin koen, että jos tämmöisistä asioista olisi puhuttu aikaisemmin 
enemmän, niin varmasti ihmiset olisi paljon terveempiä myös mieleltään. Taval-
laan, jos kaikki tuntisi ne omat tunteensa ja olisi lapsesta asti osannut jotenkin et 
niihin keskitytään, niin varmaan olisi paljon vähemmän kaikkia tämmöisiä ongel-
mia ihmissuhteissa myös ja ihmisillä itsensä kanssa. (H3) 
 

Se tulee myös haastamaan, ihan yleisesti opiskeluakin ja oppimista. (H1) 
 

Se on ihan kasvattamista ja toihan on sitä henkistä hyvinvointia ja sosiaalista 
hyvinvointia, että puhutaan tunteista niin totta kai se on tärkeää. (H2) 

 

Alkuopetuksen tunnetaitokasvatus on luokanopettajaopiskelijoiden mielestä mer-

kittävää ryhmän toiminnalle ja sosiaalisille taidoille. Ryhmätaitojen oppimisen 

nähtiin helpottavan myös opettajan työtä sekä ehkäisevän koulukiusaamista. 

Merrittin, Wanlessin, Rimm-Kaufmanin ja Cameronin (2012) tutkimus osoitti, että 

oppilaiden välisellä kanssakäymisellä on merkitystä lasten sosioemotionaalisten 

kompetenssien kehittymisessä. 

 
Ensinnäkin se helpottaa opettajan työtä. -- ja se että kun on iso ryhmä missä on 
paljon lapsia, jotka on erilaisia ja hirveästi on kaikkia mahdollisia tunteita niin se 
on tärkeätä kyllä että niiden tunteiden ja niiden ymmärtämisen kautta päästään 
semmoiseen ryhmän toimimiseen ja kokonaisvaltaiseen empatiaan ja sopuun. 
(H2)  
 

Koska jos sitä tunnetaitokasvatusta ei toteuteta, niin sitten tulee just paljon on-
gelmia kouluun ja myöskin niiden oppilaiden elämässä myöhemmin. Mutta ihan 
vaikka koulukontekstia, jos miettii, että jos ihmisellä tai oppilaalla ei ole hyvä tun-
netaidot niin se näkyy tosi usein vaikka koulukiusaamisena. (H3) 
 
-- sä voit aiheuttaa toiselle huonoa fiilistä, itsellesi huonoa fiilistä ja jos pidemmän 
päälle ei opi omia tunteitaan yhtään hallitsemaan. Käyhän se elämä aika hanka-
laksi sitten vuorovaikutuksessa lopulta. (H8) 
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7.2.2 Hyvä tunnetaitokasvattaja 
 

Luokanopettajaopiskelijat määrittivät, mitä opettajalta vaaditaan alkuopetuksen 

tunnetaitokasvatuksessa. Luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten mukaan hy-

vällä tunnetaitokasvattajalla on tiettyjä luonteenpiirteitä sekä tietoja ja taitoja, 

jotka edistävät tunnetaitokasvatusta. Luokanopettajaopiskelijoiden mukaan opet-

tajalla on oltava myös itsellään hyvät tunnetaidot, jotta hän voi opettaa niitä al-

kuopetusikäisille lapsille. Zinsserin ym. (2015) mukaan opettajan taipumus käyt-

tää emotionaalisesti tukevia opetuskäytäntöjä riippuukin opettajan tiedosta tun-

teista. Schonert-Reichl (2017) huomioi tämän lisäksi, että opettajien kyvyt tunne-

taitokasvatuksen antamisessa voitaisiin optimoida auttamalla opettajia kehittä-

mään omaa sosioemotionaalista kompetenssiaan.  

 
-- semmoinen, joka jollain tavalla omaa itse hyvät tunnetaidot, pitää niitä tunne-
taitoja tärkeinä ja on semmoinen empaattinen, ymmärtäväinen ja kärsivällinen. 
(H3) 
 
Opettajan pitää siis huomioida, no ensinnäkin omat tunnetaitonsa eli opettajan 
pitää tunnistaa omat tunnetaidot. Opettajalla pitää olla itsellään hyvät tunnetaidot 
ja olla tietoinen niistä, jotta pystyy niitä sitten muille opettamaan. (H5) 
 

Mut siis ihan alkajaisikshan se on tosi hyvä jo että opettaja on itse tosi älykäs 
tunteellisella tasolla tai tunteiden tasolla eli niinku tunneälykkyys on kohdillaan. 
(H2) 
 

Totta kai sen opettajan pitää itsekin sitten olla myötätuntoinen mun mielestä ja 
pystyy puhumaan niistä tunteista ja totta kai itse hallita ne. (H6) 
 

Semmoinen ainakin, joka osaa itse reflektoida omia tunteitaan, ettei unohda 
myöskään sitä puolta. (H8) 

 

Vastauksissa nousi esille, että hyvä tunnetaitokasvattaja osaa luokanopettaja-

opiskelijoiden mielestä kuunnella lapsia ja asettua heidän asemaansa. Tapa, jolla 

aikuinen reagoi rauhallisesti ja rakentavasti lapseen, auttaa Housmanin (2017) 

tutkimustulosten mukaan lapsia säätelemään tunteitaan, ymmärtämään omia ja 

muiden tunteita sekä kehittää heidän itsesäätelytaitoaan. Tärkeäksi koettiin myös 

opettajan avoimuus, rauhallisuus sekä empaattisuus.  
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No semmoinen varmasti empaattinen, rauhallinen ja ymmärtävä ois kolme en-
simmäistä sanaa, jotka tulee mieleen. Opettaja, joka jaksaa kuunnella, pystyy 
asettumaan sen oppilaan tilanteeseen ja ymmärtää että miksi sillä on semmoinen 
olo. (H1) 
 

Semmoinen, joka kuuntelee, ottaa lasten mielipiteet huomioon ja antaa tunteiden 
olla. --. Sellanen kuunteleva. (H4) 
 
Semmoinen, joka on avoin. (H8) 
 

Luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten mukaan hyvä alkuopetuksen tunnetaito-

kasvattaja ymmärtää tunnetaitokasvatuksen kokonaisvaltaisen merkityksen. 

Luokanopettajaopiskelijat nostivat esille, miten tärkeää on, että opettajat pitävät 

itse tunnetaitokasvatusta tärkeänä. Opettajien tietoisuuden kehittäminen syste-

maattisesti opintojen aikana tunnetaitokasvatuksen sisällöistä syventää opettaja-

opiskelijoiden ymmärrystä siitä, mikä vaikutus sillä on oppilaiden kehitykseen 

(Fleming & Bay, 2004, s. 105).  

  
Opettaja itse ymmärtää miksi se on tärkeätä. -- Semmoinen, joka oikeasti ajatte-
lee, että se on tärkeä asia ja haluaa oikeasti kunnolla opettaa niitä.  (H3) 
 

Kun kaikki ei välttämättä ihan omasta perheestä opi. Voi olla semmoinen tilanne, 
että se lapsi ei opi siellä perheessä käsittelee vaikka omia tunteita tai vaikka sitä 
empatiakykyä opi. -- niin sit koulussa kaikki saa sen mahdollisuuden oppia ja 
miettiä näitä asioita tai saa sen niin tilaisuuden hoksata, että tämmöistäkin voi 
pohtia ja sitten harjoitella sitä siellä muiden kanssa. (H6) 
 

Luokanopettajaopiskelijat nostivat esille, että hyvä alkuopetuksen tunnetaitokas-

vattaja on tietoinen toimivista menetelmistä ja yleisesti opetuksesta. Toimiviin 

menetelmiin liittyy oleellisesti opettajan saama koulutus. Opettajan saaman kou-

lutuksen vaikutus tunnetaitokasvatuksen laatuun nousi esille myös Denhamin, 

Bassettin ja Millerin (2017) tutkimustuloksissa.  

 
Tietenkin pitää olla sitten tietoa, että miten eri ikäisten kanssa niistä puhutaan ja 
miten se tuodaan ihan jokapäiväiseen arkeen mukaan. Opettajan täytyy myös 
tietää miten sitä voi myös sitten korostaa, välillä järjestää tiettyjä tunteja, että kä-
sitellään sitä tunnetaitoasiaa, mutta tavallaan just se, et se opettaja tois sen 
osaksi sitä normaalia päivää. (H6) 
 

Kasvatuksessa on se pedagoginen puoli. Ensinnäkin, että miten niitä lähtee kä-
sittelemään. -- Mutta just se pedagoginen puoli, että ensinnäkin pitää huomioida 
se että ketkä on sun ne lapset siinä, minkä ikäisiä ne on ja näin. (H2) 
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Hyvä tunnetaitokasvattaja on luokanopettajaopiskelijoiden mielestä tietoinen 

omasta toiminnasta ja sen vaikutuksista luokassa. Merrittin ym. (2012) tutkimus 

osoitti myös, että opettajan toiminnalla on vaikutusta ensimmäisen luokan oppi-

laiden sosiaaliseen käyttäytymiseen ja itsesäätelytaitoihin. Luokanopettajaopis-

kelijat korostivat oppilastuntemuksen tärkeyttä alkuopetuksen tunnetaitokasva-

tuksessa sekä sitä, miten se vaikuttaa opettajan omaan toimintaan.  

 
-- opettajalle on tosi tärkeätä oikeasti tuntee ja opetella tuntemaan ne lapset ke-
nen kanssa siellä luokassa ollaan. (H5) 
 
Siinäkin varmasti vaikuttaa se, että et mimmoinen ryhmä sinulla on, että kuinka 
paljon sun pitää sitä toteuttaa. (H4) 

 

Ainakin näkyy yleensä luokassa se, että onko moni esimerkiksi ollut pitkään var-
haiskasvatuksessa -- tai luokalla voi olla monta sellaista lasta, jotka on käynyt 
esimerkiksi pelkästään esikoulun pakollisena. -- Mutta sitten taas jotkut alkuope-
tuksen oppilaat on ihan tosi kehittyneitä tunnetaidoiltaan ja pystyy huomioimaan 
toisten tunteet ihan tosi hienosti ja miettimään omia tunteitaan. Huomaa sem-
moista, että jotkut pystyy tavallaan vaikuttaa siihen luokan ilmapiiriin jo tosi pie-
nenä. Niin se kyllä varmaan riippuu tosi paljon siitä ryhmästä, että minkä kanssa 
liikkuu. (H8) 

 

Tunnetaitokasvatuksessa opettajan antamalla mallilla on luokanopettajaopiskeli-

joiden käsitysten mukaan tärkeä vaikutus, mihin opettajien täytyy tietoisesti kes-

kittyä. Zinsserin ym. (2015) tutkimustulosten mukaan, opettajat olivat tietoisia, 

mikä merkitys omien tunteiden tarkoituksenmukaisella ilmaisulla on luokkahuo-

neessa. 

  
Opettajat toimii kans esimerkkinä mun mielestä. (H6) 
 

Opettajat toimii etenkin roolimallina. Ja tavallaan, kun opettaja toimii roolimallina 
siinä asiassa ja omilla reaktioillaan tai reagoinneillaan ja ylipäätään kaikilla kans-
sakäymisellä, niin ne pitää tiedostaa. Lapset oppii siitä sitä tietynlaista käytöstä 
ja ohjaa tietynlaiseen -- pro social behaviouriin. Sellaiseen käytökseen mikä on 
sopivaa ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta muiden kanssa. (H5) 

 

Luokanopettajaopiskelijat nostivat vastauksissaan esille myös turvallisen luok-

kailmapiirin merkityksestä, johon opettaja vaikuttaa oleellisesti. Myös Bassettin 

ym. (2013) tutkimuksen mukaan luokkahuoneen ilmapiiri vaikuttaa oleellisesti 

tunnetaitojen oppimiseen.  
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Hyvä tunnetaitokasvattaja on mun mielestä turvallinen. (H6) 
 
Etenkin alkuopetuksen kontekstissa ja siinä vaiheessa sen pitää olla mahdollisim-
man turvallista. Siihen vaikuttaa aika pitkälti semmoinen turvallinen ilmapiiri, jonka 
se opettaja luo sinne luokkaa vähän ku kaikessa tommoisessa. (H8) 

 

 

7.3 Luokanopettajaopinnot ja tunnetaitokasvatus 
 

Luokanopettajaopiskelijoilla oli selkeä ja jäsennetty käsitys tunnetaidoista, tunne-

taitokasvatuksesta ja niiden merkityksestä, vaikka heidän opintojensa aikana tun-

netaitokasvatus ei ole ollut heidän kokemustensa mukaan jatkuvana teemana 

opettajankoulutuksessa. Luokanopettajaopiskelijat kokivat, etteivät he ole saa-

neet yliopisto-opintojensa aikana riittäviä valmiuksia toteuttaa tunnetaitokasva-

tusta alkuopetuksen kontekstissa. Asialle on tehtävä jotain, koska luokanopetta-

jaopiskelijoiden mielestä hyvä tunnetaitokasvattaja on saanut hyvän koulutuksen, 

kuten aiemmin toin esille. Opettajankoulutus vaikuttaa luokanopettajaopiskelijoi-

den haastatteluissa esille tuomiin asioihin, kuten hyviin toimintatapoihin, lasten 

ikätason huomioimiseen ja ymmärtämiseen sekä opettajan tietoisuuteen omasta 

toiminnasta.  

 

Opettajankoulutus on laaja kokonaisuus. Tämän vuoksi on mielenkiintoista liittää 

luokanopettajaopiskelijoiden kokemukset pohdintaan sen kehittämisestä. Luo-

kanopettajaopiskelijoiden vastauksissa nousi esiin epävarmuutta, koska he eivät 

ole saaneet mielestään tarpeeksi käytännön menetelmiä opetukseensa. Opetta-

jankoulutusta ei voida kuitenkaan pitää täysin epäonnistuneena. Suuri osa luo-

kanopettajaopiskelijoista oli koulutuksen ansiosta itsevarma omasta opettajuu-

destaan, mikä korvaisi tiettyyn pisteeseen asti puutteet toimivista toimintata-

voista. Opettajuuteen liittyvien valmiuksien kokeminen on aina yksilöllisiä, joten 

valmiuksia tulee tarkastella monesta eri näkökulmasta ja mahdollisimman objek-

tiivisesti. 
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7.3.1 Tunnetaitokasvatus luokanopettajaopintojen osana  
 

Miten tunnetaitokasvatusta on käsitelty? 

 
Kaikki luokanopettajaopiskelijat toivat esille, että tunnetaitokasvatusta ja siihen 

liittyviä sisältöjä käsitellään opettajankoulutuksen aikana puutteellisesti. Luokan-

opettajaopiskelijat eivät olleet täysin varmoja, onko tunnetaitokasvatusta edes 

käsitelty heidän opintojensa aikana. Tunnetaitokasvatusta oli vain sivuttu, jos sitä 

oli luokanopettajaopiskelijoiden mielestä edes käsitelty. Laadukkaan alkuopetuk-

sen tarjoamiseksi on Ritblattin ym. (2013) mukaisesti ymmärrettävä, että opetta-

jat tarvitsevat perusteellista ja laadukasta koulutusta, joka antaa opettajille tarvit-

tavat tiedot ja taidot luoda lasten kokonaisvaltaista kehitystä tukevia oppimisym-

päristöjä ja vuorovaikutusta.  

 
Siitä on joillain kursseilla ollut semmoista vähän sivumainintaa mutta ei miten-
kään ihan hirveästi mun mielestä. (H3) 
 

On sitä varmaan sivuttu jossain, mutta tosi vähän. Ei ole mitenkään mun muis-
taakseni sillee, että ”tämän tunnin aiheena on”, vaan että se on tullut jossain si-
vulauseessa tai muissa esille. (H4) 
 

Ei ehkä sillee suoraan oo tunnetaidoista puhuttu. En muista ainakaan, että olisi 
ollut kursseilla. (H5) 
 

Nyt pitää ihan näin miettiä, että onko ollut yhtäkään kurssia missä olisi oikeasti 
pureuduttu esimerkiksi tunnetaitokasvatukseen. (H8) 

 

Luokanopettajaopiskelijat myös korostivat, että jos tunnetaitokasvatusta on käsi-

telty luokanopettajaopintojen aikana, sen käsittely on ollut huonoa. Luokanopet-

tajaopiskelijoiden mielestä heidän opinnoissaan ei pitäisi olla tilannetta, jossa on 

epäselvyyttä opintojen aikana käsitellyistä opettamiseen liittyvistä sisällöistä. 

Omasta mielestäni luokanopettajaopiskelijoiden kokemukset ”huonosta käsitte-

lystä” voidaan liittää myös heidän kokemukseensa, että tunnetaitokasvatusta on 

käsitelty vain vähäisesti. Opettajankoulutuksen sisällöt eivät voi olla huonoja, jos 

jotkin oppimiseen ja lasten kehitykseen liittyvät osa-alueet eivät edes ole osana 

opettajankoulutusta tällä hetkellä. 
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Toki joillain kursseilla on sivuttu vähän siihen aiheeseen liittyviä asioita, mut se 
ei oo tarpeeks hyvää. (H5) 
 

Tai sitten jos on, niin sitä on käsitelty huonosti, mikä on vielä törkeämpää. (H7) 
 
Mulla on fiilis, että on käsitelty, mutta mä en kyllä muista oikeesti mitään siitä. 
Joko on käsitelty silleen heikosti tai liian vähän. (H1) 
 

Luokanopettajaopiskelijoiden vastauksissa korostui luokanopettajaopintojen 

epäjohdonmukaisuus kursseista, joilla tunnetaitokasvatusta olisi käsitelty. Mel-

kein kaikki luokanopettajaopiskelijat sanoivat eri kurssin tai opintojakson omista 

opinnoistaan, jolla on mahdollisesti käsitelty tunnetaitokasvatuksen teemoja. 

Vaikka luokanopettajaopiskelijat nimesivät tiettyjä opintojaksojaan opinnoistaan, 

he eivät olleet varmoja siitä, onko kyseisellä opintojaksolla edes käsitelty tunne-

taitokasvatusta. Luokanopettajaopiskelijoiden vastauksien yleistämisessä opet-

tajankoulutuksen epäjohdonmukaisuuteen on otettava jälleen huomioon. Luo-

kanopettajaopiskelijat toivat vastauksissaan myös esille, etteivät he edes olleet 

varmoja siitä, onko alkuopetuksen tunnetaitokasvatuksen sisältöjä edes käsitelty 

opettajankoulutuksessa. 

 
 Olisiko terveystiedossa ollut jotain? (H4) 
 

 Olisko ehkä jossain terveystiedon didaktiikassa ollut jotain? (H7) 
 
 Mä sanoisin että draamassa. (H2) 
 

Niillä joillain yleisillä kasvatuksen peruspedagogiikka ykkönen mitä ikinä nyt on-
kaan ollut, niin varmaan jollain semmoisilla on ollut puhetta tavallaan siitä. (H3) 
 

Luokanopettajaopiskelijat toivat esille, että tunnetaitokasvatukseen liittyvien si-

sältöjen käsittely on ollut pääsääntöisesti vapaaehtoista ja omasta mielenkiin-

nosta kiinni. Yksi haastateltavista oli kirjoittanut kandidaatin tutkielman tunnetai-

tokasvatuksesta, mikä oli antanut hänen mielestään paremmat lähtökohdat tun-

netaitokasvatuksen käsittelyyn valmistumisen jälkeen verrattuna siihen, että ai-

hetta ei olisi käsitelty lainkaan. Opettajankoulutuksen aikana ja sen kehityksessä 

voisikin ottaa opiskelijoiden omaan kouluttautumiseen liittyvät mielenkiinnon koh-

teet paremmin huomioon. Ne tarjoavat arvokkaita kehitysmahdollisuuksia, jotka 

voitaisiin ottaa paremmin huomioon opettajankoulutuksen suunnittelussa. 
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Tuntuu, et tämmöstäkin teemaa monesti käsitellään vapaaehtoisten, vaikka työ-
pajojen kautta, mihin sä voit ilmoittautua, jos sua kiinnostaa. Mutta ei ole silleen 
ollut opintojen osana hirveän näkyvästi. (H6) 
 
En kyllä koe, että olisin saa tarpeeksi valmiuksia siihen opinnoista.  Mutta totta 
kai on toisaalta paremmat lähtökohdat siihen, koska oon itse tehnyt kandin ai-
heesta, olen tutkinut sitä aihetta ja lukenut siihen liittyvää tutkimusta. Mutta kun 
se just, että sitä ei oo meidän opinnoissa. Se on niinku täysin vapaaehtoinen tai 
vapaavalintainen aihe, mikä sitten on ihan sattumasta vaan kiinni et mä oon sat-
tunut tekemään kandin siitä. Siinä mielessä hyvät lähtökohdat verrattuna muihin, 
mutta se että mitä opinnoissa on käsitelty ja kurssien sisällöissä, niin ei ole itses-
sään valmistanut hirveästi. (H5) 

 

 

Luokanopettajaopintojen aikana saadut valmiudet 

 

Luokanopettajaopiskelijat eivät koe yliopisto-opintojensa tarjonneen erityisiä val-

miuksia toteuttaa alkuopetuksen tunnetaitokasvatusta. Tunnetaitokasvatuksen 

käsittelyn vähäisyys näkyy luokanopettajaopiskelijoiden vastauksissa, koska 

suurin osa heistä ei koe olevansa valmiita alkuopetuksen tunnetaitokasvattajiksi. 

Etenkään laadukkaan tunnetaitokasvatuksen toteuttamiseen luokanopettajaopis-

kelijat eivät koe saaneensa riittävästi apua. Tätä vahvistaa myös Floresin ym. 

(2014) tutkimustulokset, joiden mukaan opettajaopiskelijoiden valmistaminen 

koulun jokapäiväiseen toimintaan on puutteellista. Opettajankoulutukselle voi-

daan kuitenkin asettaa lukemattomia tavoitteita, joiden toteutuminen on puutteel-

lista, minkä takia asian suhteen on oltava kriittinen. Kouluarki on niin monita-

hoista, että opettajankoulutuksen aikana ei ole mahdollista käsitellä jokaista opet-

tajan työn osa-aluetta.  

 
Mä en todellakaan koe, että mä olisin -- sillä tasolla missä mä haluaisin olla. Se 
on vähän, että kyllä mä nyt pärjään, mutta mä en todellakaan halua vaan pärjätä. 
Tällä hetkellä mulla on fiilis, että mä voin toteuttaa sitä, mutta aika kohtalaisella 
tasolla maksimissaan. (H1) 
 

Joo sinällään, että intoa ja halua oppia riittää mutta ei, että en tunne tietäväni 
tarpeeksi kaikkea. (H2) 
 
Silleen tavallaan on, mutta tavallaan ei ihan täysin. En siis tavallaan pystyisi vaan 
suoraan samalla tavalla kuin ehkä pystyis pitämään jonkun äikän tunnin, niin pi-
tämään tunnetaitotuntia. Tai sit siitä tulis just sellaista pelleilyä siitä tunnista. (H3) 
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Etenkin puutteet toimivista menetelmistä ja käytännön toteutuksesta aiheuttivat 

luokanopettajaopiskelijoille epävarmuutta. Luokanopettajaopiskelijat toivoivat eri-

tyisesti, että yliopisto-opintojen aikana olisi käsitelty enemmän tunnetaitokasva-

tusta, jotta he olisivat saaneet enemmän yleisiä käytännön toteuttamiseen liittyviä 

ohjeita. Käytännön toteutukseen liittyvien puutteiden takia luokanopettajaopiske-

lijat nostivat esille, että he joutuisivat tekemään taustatyötä ennen tunnetaitokas-

vatuksen toteuttamista.  

 
Mäkään en koe, että mulla olisi tarpeeksi mitään konkreettisia välineitä siihen 
opinnoista. (H5) 
 

-- jos mulle sanottaisiin että opetat tunnetaitoja, niin mun täytyisi kyllä lähteä ko-
luamaan ihan todella paljon jotain internetiä läpi. (H3) 
 

Musta tuntuu, että se on ehkä enemmän tällä hetkellä semmoista, että kirjoittaa 
Pinterestiin ”tunnetaidot” ja sitten sieltä tulee joku Papunetin valmis pohja, jota 
käydään lasten kanssa ilman että tiedät onks se jotenkin hyödyllistä tai jotenkin 
tarkoituksenmukaista. -- niihin semmoisiin käytännön juttuihin valmiuksii. --sem-
moisia pedagogisia aseita. Varmasti tulee semmoisia juttuja mitä joutuu mietti-
mään ja jotenkin hakkaa päätä seinään niitten kanssa ja siis toi just, että ei oo 
semmoisia käytännön vinkkejä oikeastaan lainkaa, niin siinä mielessä ei todella-
kaan valmis. (H4) 
 

Kyllä ne semmoiset konkreettiset keinot vielä ehkä on vähän heikossa hapessa. 
Niihin kaipaisin vielä lisää työkaluja ja lisää konkreettista tietoa ja osaamista, että 
miten sitä tehään. (H6) 
 

Varmasti pitäis tehä sellasta tutkivaa työtä, että esimerkiks minkälaisia materiaa-
leja on tällä hetkellä saatavilla. Siitä ei oo saanut semmoista realistista kuvaa, 
niin varmasti joutuu tekee työtä. (H7) 

 

Kaikesta huolimatta luokanopettajaopiskelijat luottavat omiin taitoihinsa opetta-

jina. Vaikka opettajankoulutuksessa on puutteita tunnetaitokasvatuksen sisältö-

jen käsittelyssä, (tutkija voisi jossakin kohtaa kriittisesti pohtia pidemmälle mitä 

tämä voisi olla?) he kokevat kuitenkin pärjäävänsä opettajina. Luokanopettaja-

opiskelijoiden vastauksissa korostui luottamus omaan opettajuuteen, omiin luon-

teenpiirteisiin sekä siihen, että tutkimalla aihetta he pystyvät toteuttamaan laadu-

kastakin tunnetaitokasvatusta alkuopetuksessa. Opettajankoulutuksen yhtenä 

tärkeimpänä tavoitteena on mielestäni yksilöllisen opettajuuden kehittyminen, 

mikä mielestäni on onnistunut luokanopettajaopiskelijoiden vastausten perus-

teella. Henkilökohtainen itsevarmuus omasta opettajuudesta antaa tarvittavat 



 

 52 

työkalut, jotka auttavat täydentämään opettajankoulutuksen mahdollisia henkilö-

kohtaisesti koettuja puutteita.  

 
No siis sillä tasolla joo, että kyllä mä tiedän, että jos mut nyt heitetään tilantee-
seen niin mä pystyn siihen tarvittaessa. (H1) 
 
Mutta mulla on semmoinen positiivinen asenne siihen, että oppii tehdessä ja oppii 
kun menee kouluun vähän suunnittelee omia oppitunteja, lukee aiheesta enem-
män niin varmasti tulee semmoinen hetki että kokee olevansa valmis ja hyvä 
kasvattaja. (H2) 
 

Kyllä mä koen, että mä onnistuisin varmasti, jos mä vähän just vaikka itse selvit-
telisin siinä lisää asioita. -- mä koen, että mulla on tavallaan kuitenkin opinnoista 
tullut silleen semmoiset yleisesti opettamiseen valmiuksia ja semmoiseen tiedon 
jäsentelyn ja kaikkeen mahdolliseen. Tavallaan, jos mä nyt pikkuisen aikaa jotain 
googlettelisin niin varmaan pystyisin. (H3) 
 

Kyllä musta tuntuu, että mä olisin sinänsä valmis jos mä tietoisesti valmistelisin 
itseni siihen. Silleen, että mulla olisi tavallaan tarkka tai ees jonkinlainen suunni-
telma siitä, että millä tavalla mä haluan sitä toteuttaa alkuopetuksessa, jos mä 
haluan siis opettaa just spesifisti jotain tunnetaitoja. (H5) 
 

Kyllä siis olen valmis toteuttamaan sitä. Koen omalta persoonallisuudeltaan ja 
tämmöiseltä kyllä. (H6) 

 

 

7.3.2 Luokanopettajaopintojen kehityskohteet 
 

Luokanopettajaopiskelijoiden vastausten perusteella opettajankoulutuksen kehit-

tämiskohteet liittyivät enimmäkseen sen sisältöjen ja opetusmenetelmien paran-

tamiseen, jotta heitä koulutettaisiin paremmin alkuopetuksen tunnetaitokasvatta-

jiksi. Tunnetaitokasvatuksen käsittelyä voisi luokanopettajaopiskelijoiden käsitys-

ten mukaan lisätä, koska he eivät varmuudella muistaneet miten aihetta on opet-

tajankoulutuksessa käsitelty. Opettajaopintojen sisältöjen puutteellisuus tunne-

taitokasvatuksesta on noussut esille myös Denhamin ym. (2012), Kılıçin (2014) 

ja Loinazin (2019) tutkimuksissa, joissa se katsottiin vaikuttavan oleellisesti opet-

tajaopiskelijoiden valmiuksiin toteuttaa sitä.  

 

Yliopisto-opintojen aikana olisi hyvä saada luokanopettajaopiskelijoiden käsitys-

ten mukaan edes lähtökohdat tunnetaitokasvatuksen toteuttamiseen. Tunnetai-

tokasvatuksen käsittely jää luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksien mukaan 
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senkin takia vähemmälle, koska opettajankoulutuksen painopiste on muissa si-

sällöissä. 

 
Me pohditaan esimerkiksi jatkuvasti hyvää opettajuutta ja opettajan taitoja ja täm-
möisiä, niin siihen voisi ottaa enemmän semmoisen tunteellisen puolen että mi-
ten huomioida oppilaiden tunteita eikä vaan sitä jatkuvaa oman opettajuuden 
pohtimista. Miten itse huomioida opettajana tunteita ja semmoisia tunnetaitokas-
vatuksen elementtejä voisi ottaa enemmän mukaan. (H2) 
 
No ehkä siit vois ainakin silleen antaa varoituksen, että tää on nyt se juttu mikä 
tuolla kentällä herättää keskustelua. Siitä voisi ehkä just puhua puolesta ja vas-
taan, jos sellasta on. Siis käsitellään, että missä muodossa, antaa vähän kättä 
pidempää ihan, että mitä kaikkee se vois tarkoittaa. Jos meidän täytyy opettaa 
lapsille tunnetaitoja ja kanssakäymistä, niin kyllä meillekin pitäisi opettaa niistä, 
että miten niitä käsitellään.  (H7) 
 

Kun taas ne, jotka ei ole antanut tälle ikinä ajatusta niin sitten ne ei tekisi mitään 
jos se olisi vapaaehtoista. Varmasti on joku kurssi, että tarjotaan tällaista, mutta 
sitten jos ei mahdu opintoihin eikä sua kiinnosta niin sitten sä et sitä ota. Niin sen 
takia sen pitäisi kuitenkin olla pakollisten opintojen yhteydessä ja mun mielestä 
hyvin esimerkiksi vasta vaikka maisterivaiheessa. (H8) 
 

Luokanopettajaopiskelijat toivat esille, että he toivoisivat saavansa yliopisto-opin-

tojen aikana koulutusta ja lisätietoa käytännön menetelmistä ja toimintatavoista, 

jotta heillä olisi edes lähtökohdat toteuttaa tunnetaitokasvatusta alkuopetuk-

sessa. Määtän ym. (2017) kyselyn tuloksien mukaan opettajankoulutukseen tar-

vitaan tietoperustan vahvistamisen lisäksi enemmän konkreettisten menetelmien 

ja työtapojen harjoittelua. Tätä vahvistaa myös Floresin ym. (2014) tutkimuk-

sessa esille noussut tarve opettajankoulutuksen kehittämiseen vastaamaan kou-

lumaailman käytännön vaatimuksia.  

 
Mut siis kanssa ehkä niitä keinoja voisi opettaa enemmän just meille että millä eri 
keinoilla lähetään tarkastelemaan just näitä teemoja. Ihan siis käytännön toteu-
tusmenetelmiä, vinkkejä ja sitten ihan sitä, että mitä on tunnetaitokasvatus, koska 
eihän toikaan oikeasti oo yksinkertainen asia. (H2) 
 

Mun mielestä olisi hyvä, että opettajille käytäis vaikka jollain kurssilla läpi vähän, 
että miten niitä voi opettaa. Sillee, että olisi semmoisia valmiuksia siihen, että 
tietäisi tavallaan ne perusasiat jotenkin ja että nämä ja nämä asiat on nyt vaikka 
hyvä käydä läpi tiettyjen vuosien aikana. (H3) 
 
Mietittäis miten näitä tilanteita ratkotaan oikeasti, mitkä on ne työkalut. Eihän näi-
hin nyt ole mitään yhtä ainoaa asiaa, että täällä tämä hoituu ja tämä toimii aina. 
Olis hyvä tietää minkälaisia konkreettisia keinoja voisi olla, mitä lähtisi kokeile-
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maan, miten niitä vois käsitellä tai miten niistä asioista voi puhua. Kaikki tommoi-
nen, että olisi semmoinen tietopankki tai semmoinen toimintapankki, josta vois 
sitten ammentaa niitä ideoita. (H6) 

 

Tunnetaitokasvatuksen käytännön menetelmien lisäharjoittelu opettajankoulu-

tuksessa tuo mielestäni esille opetusharjoitteluiden merkityksen. Helsingin yli-

opiston luokanopettajaopiskelijoilla on opinnoissaan tällä hetkellä vain kaksi ope-

tusharjoittelua, mikä vähentää huomattavasti käytännön toimintatapojen harjoit-

telua osana opintoja. Opetusharjoitteluiden määrä Suomen opettajankoulutuk-

sissa ei ole kuitenkaan sama, minkä takia muiden yliopistojen luokanopettaja-

opiskelijoille opetusharjoitteluista voi olla tunnetaitokasvatukseen liittyen koko-

naisvaltaisesti positiivisempi vaikutus. Kuten mistä tahansa opetukseen liittyvä 

aspekti, teoria- ja tietopohjan vahvistaminen edellyttää sen liittämistä ja harjoitte-

lua käytännössä. Käytännönläheisyyden korostaminen opettajankoulutuksessa 

korostui myös yhden luokanopettajaopiskelijan vastauksessa. 

 
Vähän semmoista selkeyttämistä siihen. Niitä pitäisi mun mielestä käsitellä sil-
leen mahdollisimman käytännönläheisesti, että kun nyt mulla on ainakin semmoi-
nen olo, että ne on käsitelty vaan jonain sivutuotteena jossain luennolla. Jotain 
semmoista tarkotuksenmukasuutta, joka veisi tavallaan sen sinne kouluun eikä 
pelkästään silleen ”tämä on tärkeää jee jee”. (H3) 

 

Vastauksissa nousi myös esille, että yliopisto-opintojen aikana tulisi saada kou-

lutusta myös omien tunnetaitojen kehittämisessä. Tämä nousee esille myös Ul-

loan, Evansin ja Jonesin (2016) tutkimustuloksissa, joiden mukaan opettajien 

emotionaalisia taitoja tulisi tukea, jotta he pystyisivät kohtaaman lasten emotio-

naaliset tarpeet. Myös Bouton (2016) korostaa sosioemotionaalisista taidoista 

empatian käsittelyn tärkeyttä opettajankoulutuksen aikana. Empatian opettami-

nen edistää tulevia opettajia hänen mukaansa mm. kohtaamaan paremmin mo-

ninaisia oppilaita, kehittämään oppilaiden sosiaalisia taitoja ja moraalin kehitty-

mistä. (Bouton, 2016, s. 20–21.) Oppilaiden tunnetaitojen kehittämiseksi luokan-

opettajaopiskelijoiden tulisi tietää perusta omien tunnetaitojensa reflektoinnille ja 

kehittämiselle. 

 
Opettajille pitäisi tarjota koulutusta nimenomaan siitä omien tunnetaitojen tutki-
misesta ja tuntemisesta ja näin edespäin. (H5) 
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Luokanopettajaopiskelijoiden vastausten mukaan tunnetaitokasvatuksen käsit-

tely opettajankoulutuksessa voisi olla johdonmukaisempaa. Jos tunnetaitokasva-

tusta on käsitelty, se oli monen luokanopettajaopiskelijan mielestä irrallista. Tun-

netaitokasvatuksen voisi liittää luokanopettajaopiskelijoiden mielestä yliopisto-

opintojen jatkuvaksi teemaksi. Luokanopettajaopiskelijoiden vastausten välillä oli 

myös ristiriitaisuutta. Toisten luokanopettajaopiskelijoiden vastauksista sai ym-

märryksen, että tunnetaitokasvatusta ei ole käsitelty opettajankoulutuksessa lain-

kaan, kun toisten vastaukset antoivat ymmärtää, että aihetta on käsitelty, mutta 

satunnaisesti. 
 

Sitä voisi jokaseen oppiaineeseen lisätä niitten sisältöihin meiän opinnoissa mun 
mielestä, ni se tuntuis tärkeemmältä. (H4) 
 

Se mitä tähän aiheeseen liittyen tähän asti on ollut, on ollut semmoista tosi ripo-
teltua vähän sinne tänne. Tästä teemasta puhuminen on satunnaista tällä het-
kellä, että miten paljon se sitten tulee esille jollain kursseilla. (H5) 
 

Opettajankoulutuksen johdonmukaisuuden kehittämistä korostaa myös Çelikin, 

Çokçaliskanin ja Yorulmazin (2021) tutkimus, jossa tutkittiin uskoa opettajankou-

lutuksen johdonmukaisuuden ja opettajaopiskelijoiden opettajaidentiteetin välillä 

(Çelik ym., 2021, s. 1280). Tämä on oleellista etenkin tunnetaitokasvatuksessa, 

jossa opettajan käsityksillä omista taidoista ja valmiuksista on erittäin suuri vai-

kutus. Tästä syystä opettajaopiskelijoiden fyysisen, sosiaalisen ja emotionaalisen 

kehityksen tukeminen tulisikin ottaa paremmin huomioon opettajankoulutuksen 

suunnittelussa (Çelik ym., 2021, s. 1287).  

 

Luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten mukaan yliopiston tulisi ottaa enemmän 

vastuuta tunnetaitokasvatuksen järjestämisessä. Luokanopettajaopiskelijat koke-

vat, että yliopiston aikana saadut valmiudet ovat tärkeitä. Sen takia yliopiston tu-

lisi vastata tarkoituksenmukaisemmin tunnetaitokasvatuksen asettamiin uusiin 

vaatimuksiin, jotka vaikuttavat sekä luokanopettajaopintoihin että valmistumisen 

jälkeisiin työelämään. Myös Fleming ja Bay (2004) tuovat tutkimuksessaan esille, 

että opettajankoulutuksen tulisi vastata niihin tarpeisiin, joita opettaja tulevat tar-

vitsemaan työssään. Näiden ”tarpeiden” pohtiminen on mielestäni jatkuvassa 

muutoksessa, koska opettajan työ muuttuu jatkuvasti.  
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Kyllä varmaan yliopiston kautta, että sieltähän se lähtisi. Se ainakin tavallaan 
näyttäis semmoista selkeetä merkkiä siitä, että se on tärkeä asia tai antaisi pai-
noarvoa sille. (H4) 
 
Yliopistot ei hirveästi vielä tarjoaa tohon keinoja ja aineita mikä on tilanne monen 
muunkin oppiaineen ja tämmöisen aihekokonaisuuden kohdalla. (H2) 
 
Mun mielestä ehdottomasti on perusteet sille, että miksi sitä pitäisi opinnoissa 
käsitellä paremmin ja minkä takia yliopistonkin pitäis muuttua. Meillä on kursseja, 
jotka on oikeasti huonoja ja turhia. Kyllä löytyis semmoisii kursseja mitä voisi 
poistaa ja korvata vaikka just tunnetaitokasvatukseen liittyvillä teemoilla. Yliopis-
ton tehtävänä olisi vähintäänkin herättää tietoisuutta tästä aiheesta. (H5) 
 

Mutta kyllä mun mielestä yliopiston tehtävänä on kuitenkin tavallaan laittaa se 
liikkeelle ja tarjota kaikille ees lähtökohdat. Se että miks ja miten tätä pitäisi käsi-
tellä, kun kuitenkin sitäkin korostetaan tosi paljon, että tunnetaitokasvatusta pi-
täisi parantaa. Se on aina esilä ja siitä aina puhutaan, niin kyllä se mun mielestä 
vaatii myös sen, että jos sitä halutaan parantaa kouluissa, niin siihen panostami-
nen pitää sieltä yliopiston puolelta ja opettajankoulutuksesta lähtien alkaa. (H6) 
 

Yksi luokanopettajaopiskelija toi esille, että yliopisto voisi kehittää tunnetaitokas-

vatukseen vastaamista Helsingin yliopiston soveltuvuuskokeiden kehittämisellä, 

mikä edistäisi hänen käsityksensä mukaan myös muita luokanopettajakoulutuk-

sen tavoitteita. Hyvien tunnetaitojen pohjalta valikoitunut opiskelija-aines helpot-

taisi tunnetaitokasvatuksen sisältöjen ja teemojen käsittelyä yliopisto-opintojen 

aikana. Haastateltava kuitenkin ymmärsi sen, että yliopistokaan ei pysty vastaa-

maan täysin kaikkiin sille asetettuihin vaatimuksiin. Onkin tärkeää pohtia, mitkä 

ovat ne yliopistoille asetetut vaatimukset, joihin niiden on ”pakko” vastata. 

 
Vastaus tähän on mun oma henkilökohtainen mielipide, joka kertoo noista mei-
dän soveltuvuuskokeista. Ideaali tilanne olis, jos meidän soveltuvuuskokeet ne 
pystyivät löytämään oikeenlaiset ihmiset. Olen aina ollut sitä mieltä, että sieltä 
pitäisi saada jo karsittua sellainen porukka sisään, jotka pystyisivät sitten lähtö-
kohtasesti tämmösiä asioita tekemään. Olisivat siis empaattisia ja niin sanotusti 
ihmistyyppejä, joille ei välttämättä tarvitse antaa mitään tosi tiukkoja ohjeita, että 
näin, näin ja näin. Enemmän, että siitä asiasta voisi puhua jossain yhteydessä ja 
sen jälkeen mä luottaisin siihen, että pienellä effortilla saatais loistavia tunnetai-
tokasvattajia. -- Tää on taas tämmöistä tosi idealistista puhetta, kyl mä tiedän, 
ettei se tuu ikinä menee tällee. Mä ajattelen, että mun mielestä montaa asiaa 
meidän koulutuksessa voitais sit käsitellä tällä tasolla, jos se opiskelija-aineis olis 
tietyllä tavalla valikoidumpaa. (H7) 



 

 57 

8 Luotettavuus 
 

Tieteellinen tutkimus on luotettavaa, jos se on tehty hyvän tieteellisen käytännön 

mukaisesti (TENK, 2012, s. 6). Olen noudattanut tutkielmani jokaisessa vai-

heessa näitä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan esittämiä lähtökohtia, jotta tut-

kielmani on kokonaisuutena luotettava. Hyvän tieteellisen käytännön tutkimus-

eettisiä lähtökohtia ovat mm. avoimuus, rehellisyys, huolellisuus sekä tarkkuus 

tutkimustyössä ja tulosten esittelyssä ja arvioinnissa. (TENK, 2012, s. 6.) Huo-

mioin nämä lähtökohdat tutkielmani jokaisessa vaiheessa, jotta pystyin takaa-

maan luotettavuuden ja eettisyyden. 

 

Tutkielmani ensimmäinen vaihe oli teoreettisen viitekehyksen määrittäminen. 

Luotettavuuden pohdinnassa täytyy Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan arvi-

oida käytettyä kirjallisuutta ja sen relevanttiutta. Tieteellisen tiedon vaatimusten 

täyttymiseksi tutkimuksen tulee muodostua vuorovaikutuksessa aikaisempien 

tutkimusten kanssa, minkä pohjalta tutkijan täytyy perustella väitteensä (Ahonen, 

1994, 128). Tutkielmani teoreettinen viitekehys pohjautuu aiempaan tieteelliseen 

tutkimukseen ja ammatilliseen opaskirjallisuuteen, mikä luo laadukkaan ja perus-

tellun kokonaisuuden tutkielmalleni.  

 

Käytin tutkielmassani mahdollisimman uusia ja vertaisarvioituja tieteellisiä artik-

keleita, tutkimuksia tai muita lähteitä, joiden avulla määritin tutkielmalleni teoreet-

tisen viitekehyksen ja tärkeimmät käsitteet. Käytin mahdollisimman monipuoli-

sesti sekä suomalaista että kansainvälistä kirjallisuutta, jotta tutkielmani teoreet-

tinen viitekehys perustelee tutkittavaa ilmiötä monipuolisesti ja tarkoituksenmu-

kaisesti. Näin osoitin Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaisesti, mikä yhteys tut-

kielmallani on olemassa oleviin teorioihin ja tieteellisiin tutkimuksiin. Tutkimustu-

lokset esitin suhteutettuna aikaisempaan tietoon, mikä lisää tutkielmani luotetta-

vuutta. Luotettavuuden takaamiseksi tutkielmani jokainen vaihe on ollut yhtey-

dessä muihin vaiheisiin sekä aiempiin tieteellisiin tutkimuksiin, teorioihin ja käsit-

teisiin.  
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Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta lisää se, että tutkija selittää koko tut-

kimusprosessin toteuttamisen tarkasti (Hirsijärvi ym., 2009, s. 232). Kuten Kivi-

niemi (2015) sanoo, prosessin esille tuominen ei ole ainoastaan tyylikeino, vaan 

oleellinen asia tutkimuksen uskottavuuden ja luotettavuuden kannalta. Koska laa-

dullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnille ei ole yksiselitteisiä ohjeita, laa-

dullisen tutkimuksen luotettavuus arvioidaan Tuomen ja Sarajärven (2018) mu-

kaan kokonaisuutena. Olen ollut avoin tutkielmani toteutuksen eri vaiheista, jotka 

olen raportoinut yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Olen kuvannut ja perustellut tut-

kielmani metodologiset valinnat. Luotettavuuden kokonaisuuden arvioinnissa ko-

rostuukin tutkimuksen osien välinen johdonmukaisuus (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

s. 163).  

 

Tutkimukseen on Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) mukaisesti sovel-

lettava eettisesti kestäviä tiedonhankinta ja -arviointimenetelmiä. Tutkimusetiikka 

tarkoittaa Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan eettisesti vastuullisten toiminta-

tapojen noudattamista, mihin myös tutkimuksen uskottavuus perustuu. Tutkimuk-

sen ja etiikan suhde on kaksinen: tutkimuksen tulokset vaikuttavat eettisiin pää-

töksiin, mutta eettinen pohdinta vaikuttaa myös tutkimuksessa tehtyihin ratkaisui-

hin. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 147). Olen raportoinut selkeästi sen, miten ta-

kasin tutkielmani luotettavuuden tutkielmani aineiston hankinnassa ja analyy-

sissä sekä tulosten raportoinnissa.  

 

Tutkielmani noudatti fenomenografista tutkimusmenetelmää, joka sopi luokan-

opettajaopiskelijoiden käsitysten tutkimiseen hyvin. Noudatin tarkasti fenomeno-

grafian vaiheita analyysivaiheessa ja taulukoidut merkityskategoriat vastasivat 

hyvin tutkimuskysymyksiin ja vastasivat siihen, mitä tutkielmassani tutkin. Laa-

dullisesta aineistosta löydettyjen merkityskategorioiden luotettavuus riippuu siitä, 

miten ne kuvaavat ilmaisuissa tarkoitettuja merkityksiä ja miten hyvin ne ovat 

suhteutettavissa teoreettisiin lähtökohtiin (Ahonen, 1994, s. 129.) Fenomenogra-

fisen tutkimuksen luotettavuutta määrittää se, miten hyvin tutkimustulokset vas-

taavat käsityksiin tutkittavasta ilmiöstä (Åkerlind, 2005, s. 330).  
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Aineiston hankin teemahaastattelulla, joka sopi sekä fenomenografiseen lähes-

tymistapaan ja luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten tutkimiseen. Haastatte-

luun osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. Jokaisen haastateltavan anonymi-

teetti on taattu tutkimuksen käsittelemällä tallennettuja haastatteluja tarkasti ja 

luottamuksellisesti, mikä jatkui myös tulosten raportoinnissa. Tämän jälkeen tu-

hosin sekä haastattelutallenteet että litteroidun aineiston. 

 

Ahosen (1994) mukaan on hyvä arvioida myös sitä, onko tutkimukseen osallistu-

neiden henkilöiden valinta ollut onnistunut ja mitä tutkimuksella saavutettiin. Tut-

kielmani aihetta on tutkittu ja käsitelty tieteellisessä tutkimuksessa ja kirjallisuu-

dessa jo valmistuneiden opettajien näkökulmasta, minkä takia luokanopettaja-

opiskelijoiden käsitysten tutkiminen oli perusteltua. Haastateltavat olivat kaikki 

Helsingin yliopiston maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijoita. Suomen muissa 

yliopistoissa tunnetaitokasvatusta voidaan mahdollisesti käsitellä tunnetaitokas-

vatusta eri tavalla osana luokanopettajakoulutusta. Mielestäni tämä ei vaikuta pe-

rustavanlaatuisesti tutkielmani luotettavuuteen, vaan näen sen enemmän jatko-

tutkimusmahdollisuutena.  

  

 

 

 

 

 



 

 60 

9 Pohdinta 
 

Tutkielmani tulosten mukaan luokanopettajaopiskelijoiden mielestä alkuopetuk-

sen tunnetaitokasvatus on tärkeä osa lasten kokonaisvaltaisen kehityksen tuke-

misessa. Tärkeimmiksi tunnetaidoiksi luokanopettajaopiskelijat käsittivät tuntei-

den tunnistamisen, tunteiden säätelykyvyn sekä empatian oppimisen. Tunnetai-

tokasvatuksen avulla luodaan pohja näiden tärkeiksi koettujen tunnetaitojen op-

pimiselle sekä sosiaalisille taidoille, mikä edistää pitkällä aikavälillä lasten elämää 

kokonaisvaltaisesti. Luokanopettajaopiskelijat myös ymmärsivät selvästi, mikä 

merkitys opettajalla on laadukkaan alkuopetuksen tunnetaitokasvatuksen takaa-

misessa. Tutkielmani mukaan luokanopettajaopiskelijat tietävät, mitä tunnetaidot 

ovat, mikä niiden merkitys on ihmisen elämässä sekä miksi niitä on kehitettävä 

tarkoituksenmukaisesti alkuopetuksessa.  

 

Tutkielmani tuo kuitenkin esille myös opettajankoulutuksen ja luokanopettaja-

opiskelijoiden kokemusten välistä ristiriitaisuutta. Luokanopettajaopiskelijat osaa-

vat määrittää jäsennellysti tunnetaitojen ja tunnetaitokasvatuksen merkityksen al-

kuopetuksessa sekä sen, miten ja millainen opettaja sitä voi toteuttaa parhaiten. 

Luokanopettajaopiskelijoiden määritelmät hyvästä alkuopetuksen tunnetaitokas-

vattajasta eivät vastausten perusteella kuitenkaan koske heitä itseään. Tästä 

huolimatta luokanopettajaopiskelijat kokivat, että he eivät ole tarpeeksi hyvin kou-

lutettuja tunnetaitokasvatuksen toteuttamiseen alkuopetuksessa. Epävarmuus 

tunnetaitokasvatuksesta toistui luokanopettajaopiskelijoiden vastauksissa, mutta 

he luottivat kuitenkin yleisesti omiin taitoihinsa opettajina. Jatkotutkimukset voisi-

vatkin tutkia lisää sitä, miten tätä eroa voitaisiin pienentää opettajankoulutuk-

sessa. 

 

Luokanopettajaopiskelijat kokevat epävarmuutta omista taidoistaan ja tiedois-

taan tunnetaitokasvatuksen toimivista menetelmistä ja siitä, miten onnistuneesti 

he pystyvät toimimaan tunnetaitokasvattajina. Luokanopettajaopiskelijat eivät ole 

mielestään saaneet yliopisto-opintojensa aikana riittävästi koulutusta tunnetaito-

kasvatuksen sisällöistä, mikä vaikuttaa oleellisesti heidän kokemiin valmiuksiin 

toimia alkuopetusikäisten lasten tunnetaitokasvattajina. Opettajankoulutuksessa 
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onkin luokanopettajaopiskelijoiden kokemusten pohjalta kehitettävää, minkä to-

teutumista voisi edistää uusilla ja laajemmilla jatkotutkimuksilla aiheesta. 

 

Koska tunnetaitokasvatuksella on suuri merkitys lasten oppimiseen, sitä tulisi pai-

nottaa luokanopettajaopiskelijoiden mielestä paremmin yliopisto-opintojen ai-

kana. Oleellista olisi kehittää opettajankoulutusta vastaamaan niitä ajankohtaisia 

käytännön tarpeita, joita luokanopettajaopiskelijat tulevat tarvitsemaan omassa 

käytännön työssään. Tämä tarjoaa myös yhden tärkeän jatkotutkimusmahdolli-

suuden, jota suomalaisessa yliopistokontekstissa tulisi tutkia. Lisätutkimus olisi 

tärkeää siitä, miten luokanopettajia koulutetaan lasten tunnetaitokasvattajiksi, mi-

hin luokanopettajakoulutuksessa tulisi painottua sekä siitä, miten luokanopetta-

jaopintoja voisi kehittää vastaamaan paremmin tunnetaitokasvatuksen kasva-

vaan merkitykseen.  

 

Tutkimukseeni osallistuneet olivat kaikki Helsingin yliopiston opiskelijoita, minkä 

takia jatkotutkimuksen avulla voitaisiin ottaa selvää eroista Suomen eri yliopisto-

jen tarjoamista tunnetaitokasvatuksen sisällöistä sekä siitä, miten Suomen eri yli-

opistojen luokanopettajaopiskelijat kokevat omat kykynsä toteuttaa tunnetaito-

kasvatusta. Tämä antaisi paremman kokonaiskuvan luokanopettajaopiskelijoi-

den kokemuksista ja käsityksistä alkuopetuksen tunnetaitokasvatuksesta sekä 

siitä, miten aihe on osana Suomen eri opettajankoulutuslaitoksissa. Lisätutki-

musta tarvitaan myös pelkästään suomalaisesta kontekstista, koska aiempi tut-

kimus tunnetaidoista, tunnetaitokasvatuksesta sekä siitä, miten opettajanopinnot 

kehittävät luokanopettajaopiskelijoita, on kansainvälistä. Aiheen tutkimuksen liit-

täminen suomalaiseen koulu- ja yliopistojärjestelmään tarjoaa parempia mahdol-

lisuuksia tutkimustulosten hyödyntämiseen Suomessa.  

 

Tutkielmani tavoitteena oli tutkia, miten luokanopettajaopiskelijat määrittävät tun-

netaitojen ja tunnetaitokasvatuksen merkityksen alkuopetuksessa. Tämän lisäksi 

tavoitteena oli tutkia sitä, miten opettajankoulutus on kouluttanut opintojen loppu-

puolella olevia luokanopettajaopiskelijoita. Onnistuin vastaamaan tutkimuskysy-

myksiini, mikä tarjoaa tietoa luokanopettajaopiskelijoiden kokemista tarpeista 

tunnetaitokasvatustaitojen kehittämisessä sekä opettajankoulutuksen kehitys-
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kohteista. Näiden liittäminen yhteen on tulevaisuudessa tärkeää. Vaikka tunne-

taitokasvatuksen merkitys ymmärretään vähitellen tärkeänä osana lasten kasvat-

tamista koulussa, opettajien kouluttaminen ei pysy tässä muutoksessa mukana. 

Lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen on kokonaisvaltaista, minkä 

takia myös luokanopettajaopiskelijoiden kouluttaminen tulee olla kokonaisval-

taista. 
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Liitteet 
 

LIITE 1. Haastattelurunko 

 

Tunnetaidot ja tunnetaitokasvatus alkuopetuksessa 

- Miten määrittelet tunnetaidot? 

- Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät tunnetaidot? 

- Miten määrittelet tunnetaitokasvatuksen? 

- Millaista alkuopetuksen tunnetaitokasvatus on mielestäsi?  

- Mikä on mielestäsi tunnetaitokasvatuksen tärkein tavoite alkuopetuk-

sessa? 

- Onko mielestäsi tärkeää, että opettajat toteuttavat tunnetaitokasvatusta al-

kuopetuksessa?  

- Millainen opettaja on mielestäsi hyvä tunnetaitokasvattaja? 

 

Opintojen valmistaminen tunnetaitokasvatukseen 

- Onko opintojesi aikana käsitelty tunnetaitoja ja tunnetaitokasvatusta? 

- Miten tunnetaitoja ja tunnetaitokasvatusta tulisi käsitellä luokanopettaja-

opintojen aikana?  

- Tulisiko yliopiston kehittää opettajien valmiuksia toteuttaa tunnetaitokas-

vatusta vai onko se ensisijaisesti opettajan omalla vastuulla?  

- Koetko saaneesi opintojesi aikana mielestäsi hyvät valmiudet tunnetaito-

kasvatuksen toteuttamiseen alkuopetuksessa? 

- Koetko olevasi tällä hetkellä valmis toteuttamaan tunnetaitokasvatusta? 
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LIITE 2. Aineiston analyysivaiheen taulukoinnit 
 

Taulukko 2. Alkuopetuksen tunnetaitokasvatus 
 

Merkitysyksiköt Käsiteryhmä Alakategoria Kuvauskategoria 
tietää millaisia kaikkia erilai-
sia tunteita voisi ihmisellä 
olla  
 
tunteiden tunnistaminen it-
sessä ja muissa 
 
pystyt analysoimaan sitä 
sun omaa toimintaa niiden 
sun tunteiden kautta 

Tunteiden 
tunnistami-
sen ja sää-
telyn oppi-

minen 

Tärkeimmät 
sisällöt 

 

Alkuopetuksen 
tunnetaitokasva-

tus 

käytöstapojen opettelemista 
 
Opetetaan et miten toimia 
jos toisella on paha mieli, 
miten toimia jos sä olet teh-
nyt jotain väärin 

Käytöstavat 
ja sosiaali-
set taidot 

osattais asettua siihen toi-
seen asiaan ja miettiä tilan-
teita toisten näkökulmasta 
 
osaa olla muiden ihmisten 
kanssa 
 
pystyis ymmärtämään toi-
sen tunteita ja asettumaan 
sen toisen asemaan 

Muiden ym-
märtäminen 
ja asemaan 
asettuminen 

rakentaa semmosen vakaan 
pohjan 
 
ykköseltähän luodaan sitten 
pohja koko ala-asteelle 
 
semmoista tutustumista sii-
hen omaan tunne-elämään 

Rakentaa 
pohja tunne-

taidoille 

Tärkeimmät 
tavoitteet 

 
Ihan yleisesti käsitellään, 
että millaisia tunnereaktioita 
on olemassa ja miten niissä 
kuuluu toimia 
 
Käsitellään sitä, että nyt 
vaikka harmittaa ja mitä 
näissä tilanteissa kuuluisi 
tehdä 

Oppia käyt-
täytymään 
tunnereak-

tion pohjalta 
rakentavasti 
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ikäluokan ymmärtäminen on 
tosi merkittävä tunnetaito-
kasvatuksessa 
Pysytään siinä ikäryhmälle 
sopivassa viiteryhmässä, 
että millaisia tunnetaitoja 
vaaditaan tietyllä ikäryh-
mällä 

Ikätason 
mukaista 

Hyvät toi-
mintatavat 

semmoisia tunteja missä ta-
vallaan pyritään -- leikilli-
sesti käymään asioita läpi 
 
Ehkä just leikillisyyden ja 
semmoisen lapsen oman 
kokemusmaailman kautta  

Leikillisyys 

Toiston kautta 
 
tunnetaitokasvatus on taval-
laan kaikki se mitä sä teet,  
 
tulee joka päivä esille  
 
tosi arkeen sitoutuvaa 

Arkeen si-
toutuvaa ja 

jatkuvaa 

yksinkertaista, niinku kaikki 
nyt on alkuopetuksessa 
 
yleisesti tunteisiin huomion 
kiinnittämistä eri jutuissa 
 
Se on pelkistetympää ja hel-
pompia tunteita nuorem-
malle lapselle 

Yksinkertai-
suus ja mo-
nipuolisuus 

jos ei harjotella sitä taitoa -- 
niin ne taidot tulee olemaan 
sitten hiekommat aikuis-
iässä 
 
sehän on pitkälläkin aikavä-
lillä tosi tärkeätä ja hyödyl-
listä 

Pitkäaikai-
set vaiku-

tukset 

Merkitys tulee myös haastamaan, 
ihan yleisesti opiskeluakin ja 
oppimista 
 
jos tämmöisistä asioista olisi 
puhuttu aikaisemmin enem-
män, niin varmasti ihmiset 
olisi paljon terveempiä myös 
mieleltään 

Kokonais-
valtainen 

hyvinvointi 
ja oppimi-

nen 
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helpottaa opettajan työtä 
 
luodaan niitä hyviä kaverus-
suhteita 
 
tunteiden ja niiden ymmärtä-
misen kautta päästään sem-
moiseen ryhmän toimimi-
seen ja kokonaisvaltaiseen 
empatiaan ja sopuun 

Ryhmän toi-
minta ja so-
siaaliset tai-

dot 
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Taulukko 3. Hyvä alkuopetuksen tunnetaitokasvattaja 

 

Merkitysyksiköt Käsiteryhmä Alakategoria Kuvauskategoria 
puhutaan tunteista avoi-
mesti 
 
Semmoinen, joka on avoin 
 
Etenkin alkuopetuksen kon-
tekstissa ja siinä vaiheessa 
sen pitää olla mahdollisim-
man avointa 

Avoin 

Tärkeimmät 
luonteenpiir-

teet 

Hyvä alkuopetuk-
sen tunnetaito-

kasvattaja 
 

Empaattinen opettaja pää-
see varmasti hyvin pitkälle 
 
pystyy asettumaan sen op-
pilaan tilanteeseen ja ym-
märtää että miksi sillä on 
semmoinen olo 

Empaatti-
nen 

Semmoinen, joka kuuntelee, 
ottaa lasten mielipiteet huo-
mioon 
 
Opettaja, joka jaksaa kuun-
nella 

Kuunteleva 

osaa itse reflektoida omia 
tunteitaan 
 
opettaja on itse tosi älykäs 
tunteellisella tasolla tai tun-
teiden tasolla 

Hyvät tun-
netaidot 

Tärkeimmät 
taidot ja tie-

dot 

pitää olla sitten tietoa, että 
miten eri ikäisten kanssa 
niistä puhutaan ja miten se 
tuodaan ihan jokapäiväi-
seen arkeen mukaan 
 
Opettajan täytyy käyttää ai-
kaa valitakseen niitä mene-
telmiä 
opettajan pitää myöskin tie-
toisesti siihen opetukseen 
sitten keskittyä 

Tietoisuus 
toimivista 
menetel-

mistä 
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pitää niitä tunnetaitoja tär-
keinä 
 
ajattelee, että se on tärkeä 
asia ja haluaa oikeasti kun-
nolla opettaa niitä 
 
opettaja itse ymmärtää 
miksi se on tärkeätä 

Ymmärtää 
tunnetaito-

kasvatuksen 
kokonaisval-
taisen mer-

kityksen 

pitää huomioida se että 
ketkä on sun ne lapset siinä 
 
riippuu tosi paljon siitä ryh-
mästä, että minkä kanssa 
liikkuu 
 
tosi tärkeätä oikeasti tuntee 
ja opetella tuntemaan ne 
lapset kenen kanssa siellä 
luokassa ollaan 

Ottaa oppi-
laat huomi-
oon yksi-

löinä ja ryh-
mänä 

Tietoisuus 
omasta toi-
minnasta 
luokassa 

opettaja toimii roolimallina 
siinä asiassa ja omilla reak-
tioillaan tai reagoinneillaan 
 
Opettajat toimii kans esi-
merkkinä 

Opettaja toi-
mii mallina 
oppilaille 

turvallinen ilmapiiri, jonka se 
opettaja luo 
 
turvallista 

Turvallinen 
ilmapiiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

Taulukko 4. Tunnetaitokasvatus osana luokanopettajaopintoja 

 

Merkitysyksiköt Käsiteryhmä Alakategoria Kuvauskategoria 

varsinaista tunnetaitokasva-
tusta mä sanoisin että on 
tosi vähän 
 
mun mielestä niistä puhu-
taan liian vähän 

Vähäistä 

Tunnetaito-
kasvatuksen 

käsittely 
 

Tunnetaitokasva-
tus osana luokan-
opettajaopintoja 

Ne on vaan sitten ollut sem-
moisia yksittäisiä huomioita 
jollain luennoilla 
 
jos on, niin sitä on käsitelty 
huonosti, mikä on vielä tör-
keämpää 

Huonosti 

Olisko ehkä jossain terveys-
tiedon didaktiikassa ollut jo-
tain 
 
ei pitäisi olla tämmöistä ti-
lannetta missä mä en voi 
muistaa sellaista että onko 
käsitelty vähän tai onko kä-
sitelty ollenkaan 
 
voi olla, että jollakin tunnilla 
on siitä puhuttu 

Epäselvästi 

mä en todellakaan koe, että 
olisin sillä tasolla missä mä 
haluaisin olla 
 
Tällä hetkellä mulla on fiilis, 
että mä voin toteuttaa sitä, 
mutta aika kohtalaisella ta-
solla maksimissaan 

Epävar-
muus toteut-
taa tunnetai-

tokasva-
tusta 

Opintojen 
aikana saa-
dut valmiu-

det 
 ei oo semmoisia käytännön 

vinkkejä oikeastaan lainkaa 
 
en koe, että mulla olisi tar-
peeksi mitään konkreettisia 
välineitä siihen opinnoista 

Puutteet toi-
mivista me-
netelmistä 
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kyllä mä tiedän, että jos mut 
nyt heitetään tilanteeseen 
niin mä pystyn siihen tarvit-
taessa 
 
Kyllä mä koen, että mä on-
nistuisin varmasti jos mä vä-
hän just vaikka itse selvitteli-
sin siinä lisää asioita 
 
opinnoista tullut silleen sem-
moiset yleisesti opettami-
seen valmiuksia ja semmoi-
seen tiedon jäsentelyn ja 
kaikkeen mahdolliseen 

Luottamus 
omiin taitoi-
hin opetta-

jana 

olisi mahtavaa että olisi 
kurssi tai edes yksi tunti 
missä puhuttaisi tunnetai-
doista, tunnekasvatuksesta, 
tunnetaitokasvatuksesta 
 
käytännön toteutusmenetel-
miä, vinkkejä ja sitten ihan 
sitä, että mitä on tunnetaito-
kasvatus 
 
jokaseen oppiaineeseen li-
sätä niitten sisältöihin 
 
olisi semmoinen tietopankki 
tai semmoinen toiminta-
pankki, josta vois sitten am-
mentaa niitä ideoita 

Sisällön ja 
opetusme-
netelmien 
parantami-

nen 

Kehityskoh-
teet 

semmoista selkeyttämistä 
siihen 
 
Tästä teemasta puhuminen 
on satunnaista tällä hetkellä 

Johdonmu-
kaistaminen 

yliopisto toisi sen asian ilmi, 
antaisi jotain lähtökohtia, 
siitä puhuttaisiin ja se nos-
tettaisiin jalustalle 
 
yliopiston tehtävänä olisi 
kuitenkin vähintäänkin he-
rättää tietoisuutta tästä ai-
heesta 
 

Yliopiston 
vastuun ym-
märtäminen 
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kyllä mun mielestä ehdotto-
masti on perusteet sille, että 
miksi sitä pitäisi opinnoissa 
käsitellä 

 
 

 

 


