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ABSTRACT 

Degerlund, Janika. Teacher’s tool to train pupil’s emotional skills. 51 p., 
5 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Autumn 2012. 

Diaconia University off Applied Sciences. Degree Program in Social Services. 
Degree: Bachelor of Social Services. 

The aim of this thesis was to create a tool for teachers. The purpose of the tool 
was to help pupils, aged 8 to 9, to figure out their emotions and learn about 
emotions with the support of their teacher. The tool was named Tunneretki and 
its exercises focused on naming, expressing and locating emotions. 

The report of the thesis included for example theory of emotions and emotional 
development of a child. Regulating one’s emotions and training emotional skills 
as a child is essential for future learning, health and social relations. The 
developing process of the tool was described in the report. 

36 elementary school pupils from the focus group trained their emotions using 
the tool in an organized test situation. To evaluate the exercises of the tool 
feedback was collected and analyzed. The feedback was gathered from pupils, 
teachers and bachelors of social services. Based on the results the tool was 
useful.  Afterwards the results were used to modify the tool and the instructions 
were added. 

 

Keywords: emotions, education, emotional skills, production 
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1 JOHDANTO 
 

 

Ihmistä pyydetään usein kertomaan tunteistaan puhumalla. Pystyykö ihminen 

todella kertomaan puhumalla tunteistaan? Tunnistaako hän tuolloin tunteensa 

vai puhuuko hän vain? Tunteista puhuminen ehkä selventää päässä viliseviä 

ajatuksia, mutta pystyykö niin yksipuolisella ilmaisulla kuin puhuminen kerto-

maan monipuolisesti tunteista? Jos yksilö puhumisen ohella miettisi millainen 

olotila hänen sisällään vallitsee ja aiheuttaako tämä olotila reaktion, jonka mu-

kaan hän sitten toimii, muuttaisiko se yksilön toimintaa? Helpottaisiko tunteiden 

monipuolinen ilmaisu, tunnistamisen harjoittelu ja tunteiden säätely psyykkistä 

sekä fyysistä oloa, oppimista ja sosiaalista kanssakäymistä? 

 

Opinnäytetyöni Tunneretki – opettajan työväline oppilaan tunneilmaisuun on 

tehty tukemaan opettajan tunnekasvatustyötä. Opinnäytetyön lähtökohtana on 

lapsen tunneilmaisun harjoittelun mahdollisuuksien parantaminen koulussa. 

Tunnetaitojen harjoittelun pitäisi mielestäni olla selkeämmin osana koulun arkea 

ja opetusta. Haluaisin, että lapset saisivat koulussa paremmat mahdollisuudet 

kertoa opettajalle tunteistaan ja niihin liittyvistä tapahtumista. Koin tarpeelliseksi 

suunnitella opinnäytetyönäni opettajan työvälineeksi tarkoitetun oppilaan tuntei-

den ilmaisua ja eri tunteiden kehossa tuntumista harjoittavan Tunneretki-

tehtäväpaperin. Opinnäytetyöstäni on hyötyä alakoulun opettajille ja oppilaille 

sekä varhaiskasvatuksen sosionomeille ja sosionomiopiskelijoille opinnäytetöi-

den ideointiin. Kehitin ja testasin Tunneretken Lapsen ääni koulussa -hankkeen 

yhdessä hankekouluista syksyllä 2010. Näin opinnäytetyöni muodostui osaksi 

hanketta.  

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun toteuttama Lapsen ääni koulussa –hanke 

(2009–2011) oli osa Etelä-Suomen Lapsen ääni –hanketta. Hankkeen rahoitti 

kehittämisohjelma KASTE. Hankkeen yhtenä tarkoituksena oli lisätä lapsen 

osallisuutta koulussa. Tähän tarkoitukseen hankkeessa kehitettiin varhaisen tu-

en työmenetelmiä sosionomi-, terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden 

avustuksella. (Armanto, Kettunen,Laine, Niemi, Pesonen & Vogt 2011, 3.) 
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2 TUNNERETKEN TAUSTATEORIAT 
 

 

2.1 Tunteet 

 

Tunteisiin viittaavia sanoja on monia, mutta perustunteiksi luokitellaan mielihy-

vä, pelko, viha, inho, suru ja hämmästys. Yksittäinen tunne syntyy nopeasti ja 

kestää usein vain hetken. Ihmiskeho reagoi tunteeseen muutamalla käyttäyty-

mistään ja toimintaansa jo ennen kuin olemme tietoisia tunteesta. Jos ihminen 

kokee pitkään samanlaisia tunteita, on kyse tietynlaisesta mielialasta. Masentu-

nut henkilö kokee mitä todennäköisimmin enemmän negatiivisia tunteita mieli-

alansa takia. Tunteet muokkaavat ihmisen toimintaa. Pidempiaikainen saman-

kaltaisten tunteiden kokeminen eli mieliala vaikuttaa ihmisen ajatteluun. Tunteil-

la on yleensä myös selkeä kohde tai tapahtuma, joskaan ihminen ei ole siitä ai-

na tietoinen. Tunteiden säätely on haastavaa, mutta osittain mahdollista ja mie-

lialan säätely taas hieman helpompaa. (Nummenmaa 2010, 32–33.) 

 

Tunteille on monia erilaisia kuvaavia sanoja, ja tätä on selitetty esimerkiksi tun-

nereaktioidemme monipuolisuudella. Tunnetta seuraavat tunnereaktiomme ovat 

osittain periytyviä, biologiset lähtökohdat omaavia, sekä kulttuurin ja oppimisen 

kautta syntyneitä. Tunnereaktiosta ihmiselle muodostuu yleensä tunnekokemus, 

joka on paljon monipuolisempi kuin tunnereaktio. Eri tunteista koostuvien tunne-

järjestelmien tehtävänä on pitää ihmiskeho tasapainossa, sillä ne esimerkiksi 

muokkaavat mielen ja kehon toimintaa. Tunteet ovat ikään kuin kehon ja mielen 

alati toimivia taustavaikuttajia. Ihminen ei tiedosta tunteitaan jatkuvasti, eikä se 

ole edes tarpeellista, sillä liika tietoisuus vain kuormittaisi ihmistä. Ihminen tie-

dostaa tunteensa usein vain sen ollessa tarpeeksi voimakas, jolloin tunne vaatii 

kaiken ihmisen huomion ja pysäyttää hänen muun toimintansa. (Nummenmaa 

2010, 36–38.) 

 

Ihmisen tunteet näkyvät yleensä ulospäin. Ne ilmenevät joko kehon toiminnan 

muutoksena, kuuluvat puheessa tai näkyvät kasvojen ilmeistä. Osaan näistä 

tunteiden ilmenemisistä ihminen ei voi vaikuttaa, sillä ne vain tulevat. Ihminen 
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voi kuitenkin säädellä esimerkiksi sitä, kuinka voimakkaita hänen tunneviestinsä 

muille ovat. Tällainen tunneviestin tietoinen muuttaminen voi kuitenkin pidem-

pään jatkuessaan olla häiriöksi ihmissuhteissa, joissa saattaa muutoksista joh-

tuen syntyä väärinkäsityksiä. Omien, oikeiden tunteiden näyttämättä jättäminen 

tai peittely on pitkään jatkuessaan haitaksi myös ihmisen terveydelle. Tunteiden 

osittainen säätely on kuitenkin hyvästä, jotta ihminen välttää tunnereaktioiden 

aiheuttamat vahingolliset ylilyönnit. (Nummenmaa 2010, 103–104.) 

 

 

2.1.1 Tunteen ilmaisu 

 

Tunteita havaitaan, koetaan ja ilmaistaan. Ne aiheuttavat fyysisiä reaktioita. 

Lapsi ilmaisee tunteensa usein ensin fysiologisen reaktion kautta. Esimerkiksi 

ulospäin näkyvä ja kuuluva itku tulee ennen kuin hän saa sanotuksi, että sattuu 

tai on surullinen koska häntä sattui. Ihmisen negatiiviseksi kutsuttujen tunteiden, 

kuten vihan, ilmaisua on pyritty rajoittamaan, sillä niiden esiin tuominen on koet-

tu sopimattomaksi. Nykyään ihminen pyrkii kokemaan vain positiivisia tunteita, 

kuten iloa. Ihmisen elämä sisältää kuitenkin molempia. Näiden tunteiden ilmai-

seminen, tunteiden osoittaminen ja muille näkyväksi tekeminen, ovat kaikki oi-

keastaan sama asia. Ihmisen tapaan ilmaista tunteita vaikuttaa suuresti hänen 

kulttuurinsa, ja ilmaisu voi olla joko verbaalista tai motorista. Länsimaissa pide-

tään suuremmassa arvossa tunteista puhumista ja niiden sanallista kuvaamista. 

Todellinen tunteiden analysointi puhumalla tunteista on mahdollista vasta, kun 

ihminen on tunnistanut ja nimennyt tunteensa. (Keltikangas-Järvinen 2000, 

174–176, 180, 219.)  

 

 

2.1.2 Tunteen havaitseminen ja nimeäminen 

 

Kun tietty tunne on kielletty ihmisen kulttuurissa, sitä ei juurikaan ilmaista, ha-

vaita tai nimetä. Näin ei tulisi olla, sillä esimerkiksi lapsen on vaikea rakentaa 

kuvaa tunteestaan, jota ei kulttuurin toimesta ole, ja tällöin hänen minäkuvansa 

kehitys kärsii. Tunteiden kieltämisen vuoksi voi olla vaikea käsittää, mikä tun-
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teen sai aikaan. Tunteet siis tarvitsevat myös nimen, sillä nimen avulla on hel-

pompi käsittää tunteen syy. Ihminen kykenee paremmin tunteidensa hallintaan 

tunteen tunnistamisen, havaitsemisen ja nimeämisen jälkeen. (Keltikangas-

Järvinen 2000, 218–219.) 

 

 

2.1.3 Tunteen hallinta 

 

On ennemmin syytä puhua tunteiden hallinnasta, ei hallitsemisesta. Tunteiden 

hallinnassa on kyse tunneilmaisun kontrolloinnista ja muuntamisesta sopivaan 

muotoon, ei niiden tukahduttamisesta. Ihminen ei voi hallita tunteitaan täysin ja 

ilmaista niitä aina haluamallaan tavalla. Ihmisen on siis opeteltava hillitsemään 

tunteiden aiheuttamaa käytöstään sekä toimintaansa. Ihmisellä on täysi oikeus 

tuntea mitä tuntee, mutta hänen ei sovi käyttäytyä niiden takia esimerkiksi väki-

valtaisesti. (Keltikangas-Järvinen 2000, 213–215.) 

 

Kun lapsi näyttää tunteensa voimakkaina, hän harjoittelee niiden hallintaa. Tun-

teista johtuvat käytöksen ylilyönnit ovat sallitumpia lapsille, sillä he eivät vielä 

kykene yhtä hyvin hallitsemaan käytöstään kuin aikuinen. Erittäin voimakkaat 

vihanpurkaukset aikuisella viestivät kyvyttömyydestä tunteiden kypsään hallin-

taan. Tällainen henkilö turvautuu esimerkiksi väkivallan tekoihin. Tunneilmaisul-

taan ja tunteiden käsittelytaidoltaan kypsä ihminen osaa kontrolloida suurinta 

osaa tunteisiinsa liittävästä käytöksestä. Tällöin ihmisille syntyy vähemmän so-

siaalisia haasteita muiden kanssa. (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huovinen 

2008, 235; Keltikangas-Järvinen 2000, 213–215) 

 

Ihmiset, jotka pystyvät käsittämään ja havaitsemaan omat ja muiden tunteet, 

omaavat tunnetaitoja. Näistä on suurta hyötyä ihmisen koko elämässä. Ihmisen 

menestys elämässä riippuu sekä järjestä että tunteesta. (Goleman 1997, 49, 

57.) 
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2.2 Keskilapsuuden tunnekehitys 

 

Ennen kouluikää lapset kertovat helpommin tunteistaan läheisille aikuisille kuin 

myöhemmin. Kouluiässä he hieman sulkeutuvat. Ennen kouluikää lapsi on op-

pinut tunteille usein aikuisten antamia nimityksiä tai tunnistettavia ilmeitä. Kas-

vaessaan lapsi oppii ymmärtämään, miltä juuri hänestä tuntuu sekä miltä muista 

hänen lähellään tuntuu. Koulussa lapsi oppii, millaista on ilmaista tunteitaan 

ryhmässä ja millainen tunteiden ilmaisu on koulussa hyväksyttävää, esimerkiksi 

muiden lasten taholta. Kouluikä on näin myös empatian, moraalin ja itsesääte-

lyn kehittymisen kannalta hyvää aikaa. (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huo-

vinen 2008, 237; Peltonen & Kullberg-Piilola 2005, 19–23.) 

 

Koululaisen on siirryttävä päiväkodin lapsuuden avoimesta tunteiden ilmaisusta 

näiden tunteiden hallitsemiseen. Tunteiden ilmaisun hallintaan on monia tapoja, 

mutta myös lapsille olisi hyvä opettaa sellaista tunteiden ilmaisua, mikä heille 

itselleen on toimivinta. Muiden keinojen lisäksi lasta tulisi rohkaista ilmaisemaan 

tunteitaan vaikka vain muutamin sanoin. (Peltonen & Kullberg-Piilola 2005, 19–

23.) 

 

Jo kouluikäinen lapsi käsittää yleensä, että tunteet ovat normaaleja ja että niillä 

on monia nimityksiä. Suomalaisessa kulttuurissa on pitkään opetettu tunteiden 

peittämistä. Koulumaailmassa pyritään edelleenkin kontrolloimaan tunteita, jo-

ten lapsi saattaa säästää häntä harmittavat asiat kotiin. (Peltonen & Kullberg-

Piilola 2005, 24–25.) 

 

Jos lapsella on tunne-elämässään häiritseviä tekijöitä, niin tämä voi ilmetä mo-

nimuotoisina toiminnan muutoksina tai kehon reaktioina sekä koulussa että ko-

tona. Lapsena opittu tunteiden käsittelytaito on tärkeää, ja sen avulla ihmisestä 

kasvaa tasapainoisempi aikuinen, joka pystyy kohtaamaan haastavimmatkin 

tunnekokemukset. (Wright & Oliver 1998, 8.) 

 

Lapsi irtautuu koulussa hieman vanhemmistaan kuitenkin säilyttäen tiukan tun-

nesiteen heihin. Kavereista tulee hänelle tärkeitä ja lapsi luo myös heihin tun-
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neyhteyksiä. Lapsi tarvitsee eri aikuisia elämäänsä auktoriteetteina. He viheltä-

vät pelin poikki liian haastavissa tilanteissa. Heille voi myös tunnekuohuissaan 

purkautua ja heidän kanssaan voi olla ponnekkaasti eri mieltäkin. (Kinnunen 

2001, 17–19.) Koulussa suoritettavassa arvioinnissa on erityisen tärkeää, että 

opettaja antaa lapselle edes jotain positiivista palautetta, esimerkiksi lapsen 

epäonnistuessa kokeessa. Tällöin lapsi ei tunne itseään niin huonoksi ja ehkä 

uskaltaa yrittää seuraavalla kerralla enemmän. (Kinnunen 2001, 28.) 

 

Lapsen on tärkeää oppia nimeämään tunteitaan toisten seurassa, esimerkiksi 

lapsiryhmässä, sillä silloin hän ymmärtää, että tunteita ei ole tarpeellista salata. 

Ryhmässä ilmaisun kokemuksesta lapsi huomaa, että hänen sekä muiden hä-

nen ikäistensä tunteissa on paljon samaa, ja näin hän hiljalleen oppii kokemaan 

empatiaa toisia kohtaan. Koulussa lapsi oppii sen, että hän on kiltti vain, kun ei 

ilmaise tunteitaan liian riehakkaasti vaan hillitsee itseään. Lapsen olisi ennem-

min opittava, että koulussa suurempien tunteiden näyttämiselle on valittava oi-

kea hetki, sillä kesken oppitunnin tulevat tunteenpurkaukset eivät ole hyvää 

käytöstä. Koulussa hallitsematon tunteiden ilmaisu häiritsee muiden toimintaa, 

joten lapsen on opittava jossain määrin hillitsemään tunteitaan. Tunteista olisi 

hyvä puhua yleisellä tasolla ja opetella nimeämään niitä vaikka kaveriporukas-

sa. Tällöin lapsi oppii herkemmin tunnistamaan omia tunteitaan ja rohkaistuu 

kenties kertomaan niistä jopa opettajalleen. (Peltonen & Kullberg-Piilola 2005, 

30–31.) 

 

 

2.2.1 Tunteiden säätely 

 

Tunnekehityksen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä voidaan pitää tunteiden sääte-

lyn oppimista. Säätelyn oppimisen avulla voi vaikuttaa siihen miten tunnereak-

tioidensa tuloksena käyttäytyy. Jotta tunteiden säätely olisi mahdollista, on kyet-

tävä tunnistamaan tunnereaktio ja miettimään miten sen viestin kautta kannat-

taa käyttäytyä. Tunteiden säätelyssä pyritään tunteiden tasapainoon tiedosta-

matta tai tietoisesti. Tunteiden säätely auttaa säätelemään myös käytöstämme. 

(Nummenmaa 2010, 148; Kokkonen 2010, 19–21.) 
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Kouluikäinen lapsi kykenee säätelemään tunteitaan, eli hallitsemaan tunnereak-

tioitaan. Tämä säätely on olennaista oman toimintakyvyn ja mielen tasapainon 

kannalta. Omien tunnereaktioiden hallitsemisella ei tarkoiteta tunteiden tukah-

duttamista, vaan tärkeää on oppia ilmaisemaan tunteensa vaikka sanoin eikä 

väkivalloin. Tunteiden säätelyn oppiminen on tärkeää sosiaalistumisen kannal-

ta. On hyvä, että yksilö pystyy säätelemään tunteitaan niin, että hän ilmaisee 

niitä elinyhteisönsä hyväksymin tavoin. Mikäli taitoa ei opi lapsuudessa tai se on 

heikohkoa, niin seuraukset saattavat näkyä aikuisuudessa. Tällaisia seurauksia 

ovat muun muassa syrjäytyminen ja terveyshaasteet. (Nurmiranta, Leppämäki 

& Horppu 2009, 55–57.) 

 

Ihmisen kyky tunnistaa tunteitaan kehittyy koko lapsuusiän, ja kouluiässä lapsi 

ymmärtää jo paremmin myös toisten tunteita. Tunteiden tunnistaminen toimii 

siltana empatian kehitykselle, sille että pystyy tunnistamaan toisten tunteita 

omiensa lisäksi ja kykenee eläytymään muiden tunteisiin myötätunnon kautta. 

Tunnekehityksen kannalta on tärkeää, että lapsi oppii varhain, läheisten aikuis-

ten tukemana, oikeutensa tunteiden ilmaisemiseen. Tämä on erityisen tärkeää 

myöhemmälle tunteiden ilmaisun ja säätelyn kehittyvälle taidolle. (Nurmiranta, 

Leppämäki & Horppu 2009, 55.) 

 

 

2.2.2 Tunteet osana oppimista 

 

Oppimisesta ja tunteista puhuttaessa voidaan oppimisen kokemuksesta käyttää 

termiä ”virtaus”. Virtauksessa mennään syvälle jonkin yksittäisen tehtävän 

haasteisiin, jolloin oppimiseen uppoutuminen syrjäyttää ajan ja paikan tajun. Vir-

tauksen aikana oppiminen on helppoa, ja silloin ihminen kokee kykenevänsä 

selvittämään tehtävään kohdistuvat haasteet. Virtausta tapahtuu erityisesti 

oman suorituskyvyn rajoilla, ja virtauksen aikana on mahdollista kokea täyttä 

oppimisen iloa. Virtauksella, kuten tunteellakin, on selkeä kohde. Oppijan kyky-

jen mukainen opetus luo motivaatiota oppimiseen, mutta jos opetus ja taidot ei-

vät kohtaa, syntyy kielteisiä oppimiskokemuksia. Oppimisessa on tällöin mah-

dollista, ettei virtausta pääse tapahtumaan. Tulevaisuuden oppimisen osalta 



13 

 

tämä saattaa olla turmiollisinta ja voi johtaa jopa syrjäytymiseen. (Hakkarainen, 

Lonka & Lipponen 2004, 193–195.) 

 

Ihmisen älykkään toiminnan kehitys vaatii tunteet. Kehitys ei ole pelkästään tie-

dollista ja sosiaalista. Älykkään toiminnan ja tunnemaailman kokemuksen yhdis-

tyminen tapahtuu virtauksessa, jolloin syntyy kehitystä oppimisessa. Oppimisen 

tiedollisen puolen korostuksen lisäksi opettajan oli hyvä mahdollistaa enemmän 

virtausta luovia emotionaalisia oppimiskokemuksia. Tällaiset oppimiskokemuk-

set lisäävät virtausta ja oppilaan älykkään toiminnan kehitystä sekä oppimisen 

autonomiaa. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004, 199–201.) 
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3  ALAKOULU LAPSEN TUNNEKASVATTAJANA 
 

Perusopetuslaissa 1998/628 säädetään, että opetuksen tavoitteena on tukea 

oppilaan kokonaisvaltaista kasvua eettisesti vastuulliseksi yhteiskunnan jäse-

neksi. Opetuksen tulee esimerkiksi kannustaa oppilasta kehittämään itseään 

monipuolisesti opittavien asioiden avulla sekä edistää tasa-arvoisuutta. (Perus-

opetuslaki 1998/628.) 

 

Perusopetuksella on opetus- ja kasvatustehtävä, jonka kautta annetaan saman-

lainen mahdollisuus kaikille yksilöille, monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja 

terveen itsetunnon kehitykseen. Peruskoulun yhtenä tavoitteena on saada yksi-

lö kiinnostumaan uusien asioiden oppimisesta läpi koko elämänsä. Perusope-

tuksen arvopohjana toimivat esimerkiksi ihmisoikeudet, tasa-arvo ja demokratia. 

(Opetushallitus 2004, 14.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus 2004 määrittää 

tarkemmin ensimmäisten vuosiluokkien tunnekasvatusta muun opetuksen 

ohessa. Tunteiden nimeäminen, tunnistaminen, erilainen ilmaisu sekä empatian 

ja hyvän käytöksen opettelu ovat osana monien oppiaineiden oppimisen tavoit-

teita ja yleistä tasapainoisen kasvun kokonaisuutta. Tunnetaitoja harjoitellaan ja 

opitaan oppiaineiden, kuten äidinkielen, ympäristö- ja luonnontiedon, musiikin, 

kuvaamataidon ja liikunnan avulla. Oppiaineiden tavoitteena on, että oppilas 

oppii monipuolisia vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä oppii ihmisyydestä, ter-

veydestä ja sairaudesta sekä ymmärtää näiden merkityksen kokonaisvaltaiselle 

hyvinvoinnilleen. Lisäksi oppilas saa koulussa oppilaanohjausta 1. ja 2. luokalla. 

Oppilaanohjaus on tällöin yksilöllistä tukea opiskeluun ja arjen eri asioihin. 

(Opetushallitus 2004, 46–48, 170–173, 232, 237, 248, 258.) 

 

 

3.1 Opettajan rooli 

 

Opettaja varmistaa alkuopetuksessa avoimen, turvallisen ja monipuolisen op-

pimisympäristön. Tällöin kaikki oppilaat saavat tilaisuuden kehittyä yhdessä eri-
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laisesta oppimisesta ja lähtökohdista huolimatta. Oppimisen tulisi olla lapselle 

turvallinen ja kannustava kokemus häntä tukevien ihmisten kanssa. Oppimises-

ta saadut onnistumisen tunnekokemukset ovat lapselle tärkeitä. (Opetushallitus 

2002, 84, 194.) 

 

Opettaja valitsee opettamisessa ja ohjaamisessa käyttämänsä työvälineet ja 

työtavat. Näiden valintojen tulee tukea oppilaan oppimisen edellytyksiä ja kun-

kin oppilaan yksilöllistä oppimista. Tämän avulla kehitetään oppilaan oppimisen 

kykyjä ja haluja. Oppimismenetelmien tulee tukea kulloistakin oppiainetta ja työ-

tapojen tulisi olla monipuolisia. Opettajan tulee opetuksessaan ottaa huomioon 

myös oppilaan sukupuolen tai iän tuomat erityispiirteet. Työtavat voivat olla mo-

tivoivia, eli herättävät oppilaassa oppimisen halun. (Opetushallitus 2004, 19.) 

 

Kouluissa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja esimerkiksi näytelmien, 

roolileikkien ja ryhmätöiden kautta. Näiden taitojen harjoittelu ei tuota kuiten-

kaan riittävää tulosta ilman kaikkien lasta kasvattavien tahojen yhteistyötä. Ko-

din ja koulun välisen kasvatusyhteistyön tulisi olla yhtenäisempää. Oppilaiden 

tunnetaitojen opetus ja tunnetietous sekä niiden laatu koulussa ovat täysin opet-

tajan kiinnostuksesta sekä taidoista kiinni. Opettaja opettaa oppilaalleen huo-

maamattaan ja tarkoituksella tunteiden säätelyä, mutta se miten halukkaasti 

oppilaat ne omaksuvat, riippuu siitä onko opettaja heidän mielestään miellyttävä 

ja aidosti välittävä. (Kokkonen 2010, 102, 104 ja 106–108.) 

 

 

3.2 Oppilashuolto ja oppilaan huoltajien vastuu 

 

Jokainen peruskoululainen on oikeutettu koulussaan maksuttomaan oppi-

lashuoltoon. Tähän kuuluvat kouluterveydenhuolto palveluineen sekä oppilaan 

koulunkäyntiin suunnattu tuki. Oppilashuollon tehtävänä on tukea oppilaan op-

pimista ja kasvua sekä edistää hänen kokonaisvaltaista terveyttään. (Perusope-

tuslaki 1998.)  
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Oppilashuoltoa tekevät kaikki koulussa olevat aikuiset. Lisäksi kouluissa toimii 

oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on kehittää ja järjestää oppilashuoltotyötä 

koulun sisällä. Oppilashuoltoryhmään voivat kuulua esimerkiksi koulun rehtori, 

kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja toisinaan myös yksit-

täisen luokan opettaja. Oppilashuollon tukitoimia suunnitellaan ja toteutetaan 

oppilashuoltoryhmän sekä opettajan lisäksi myös oppilaan ja hänen huoltajien-

sa sekä vanhempainyhdistyksen kanssa oppilaan parhaaksi. (Gråsten-Salonen 

& Mehtiö 2012.) 

 

Oppilaan huoltajilla on aina ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu 

tukee tätä kasvatustyötä ja kasvattaa sekä opettaa oppilasta omalta osaltaan. 

Koulun tehtävänä on pääsääntöisesti kasvattaa lapsi osaksi koulun yhteisöä 

sekä antaa hänelle opetusta. Koulu ja huoltajat tekevät kasvatusyhteistyötä op-

pilasta koskevissa asioissa, ja yhteistyössä tulee vallita molemminpuolinen 

kunnioitus ja arvostus. Tämä yhteistyö on tärkeää oppilaan kokonaisvaltaisen 

kehityksen ja oppimisen osalta. (Opetushallitus 2004, 22.) 
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4 TUNNERETKEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 

 

Opinnäytetyöni ydin on opettajan työvälineeksi suunniteltu monipuoliseen tun-

neilmaisuun tähtäävä Tunneretki-tehtäväpaperi. Tunneretki-tehtäväpaperi on 

suunniteltu käytettäväksi alakoulussa ja sen kohderyhmä ovat ensisijaisesti 8–

9-vuotiaat kakkosluokkalaiset lapset. Kohderyhmän valinta tapahtui syksyn 

2010 työharjoittelupaikan lasten mukaan, sillä jo harjoitteluni alussa koin näiden 

kahden kakkosluokan oppilaiden tarvitsevan tukea tunteidensa käsittelyyn. Ala-

koulu on toimintaympäristönä hedelmällinen maaperä tunneilmaisun työstämi-

selle ja sinne tarvitaan mielestäni uusia välineitä koulutyöskentelyn rauhoittami-

seksi. 

 

Opettaja voi hyödyntää tehtäväpaperia keskustellessaan yhden tai muutaman 

oppilaan kanssa esimerkiksi heidän käyttäytymisestään ja huolistaan koulussa 

ja kotona. Tunneretken avulla oppilas voi opettajan tukemana eritellä tunteitaan 

ja käsitellä mielessään liikkuvia asioita. Tunneretken tarkoituksena on auttaa 

oppilasta miettimään tunneilmaisuaan ja tapojaan toimia esimerkiksi kaverisuh-

teiden tuomissa haastavissa tunnetiloissa. Tunneretkeä hyödyntämällä opettaja 

voi yrittää luoda oppilaaseen luottamuksellisen suhteen, jolloin oppilas uskaltau-

tuu ehkä kertomaan kehityksensä tai oppimisensa kannalta tärkeitä asioita. 

 

Tavoitteena on myös, että oppilas oppii käyttämänsä välineen kautta osin ym-

märtämään tunteitaan ja että hänen avoimuutensa sekä ilmaisukykynsä para-

nevat. Välineen tehtävänä on myös parantaa kommunikaatiota lapseen liittyvis-

sä asioissa koulun ja kodin välillä. Uskon, että työstäni on hyötyä lisäksi koulun 

oppilashuoltoryhmälle sekä muille lapsen kasvua tukeville tahoille. Olen kehittä-

nyt ja testannut tehtäväpaperin esiversiota Lapsen ääni koulussa -hankkeeseen 

osallistuvassa alakoulussa harjoitellessani syksyllä 2010.  

 

Tunneretkeä kehittäessäni olin Lapsuus ja nuoruus -opintokokonaisuuden kah-

deksan viikon harjoittelussa Lapsen ääni koulussa -hankkeeseen osallistuvassa 

alakoulussa syksyllä 2010. Harjoittelun aikana mietin mahdollisia tukitoimia, joi-
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ta alakoulu voisi tarjota lasten henkisen ja sosiaalisen kehityksen tueksi. Pohdin 

samalla, kuinka lapsi saisi äänensä paremmin kuuluviin tunteitaan koskevissa 

asioissa. Koin erityisen tärkeäksi produktioni testauksessa sen, että vaikka teh-

täväpaperi onkin opettajan käyttöön suunniteltu työväline, niin lapsen kanssa 

tehty tehtäväpaperi tulisi näyttää myös lapsen vanhemmille ja tarvittaessa kou-

lun oppilashuoltoryhmälle. Näin vanhemmat sekä oppilashuolto voisivat tarvitta-

essa saada heille tärkeää tietoa lapsen kokemista tunteista ja niihin liittyvistä 

asioista. 

 

Sosiaalialan ammatillisen näkökulman ja tehtäväpaperin hyödyllisyyden osalta 

minua kiinnostavat erityisesti luokanopettajan kasvatustyön tukeminen sekä las-

ten ja perheiden kanssa tehtävän työn helpottaminen. Havaintojeni mukaan on 

tärkeää pyrkiä avaamaan lasten oppimista häiritseviä tunnelukkoja. Koen var-

haisen tunteiden tunnistamisen sekä ilmaisun opettamisen ja oppimisen erittäin 

tärkeäksi kasvun ja oppimisen kannalta. Itsensä ja tunteidensa tunnistaminen 

sekä oikeanlainen ilmaisu helpottavat kaikkea sosiaalista kanssakäymistä ja 

toimivat oppimisen motivaattorina. Harmittavan moni tutustuu kunnolla tunneil-

maisuunsa vasta aikuisuudessa usean erehdyksen kautta.  



19 

 

5 TUNNERETKI 
 

 

5.1 Idea 

 

Produktiomuotoisen opinnäytetyöni suunnittelu alkoi virallisesti syyskuussa 

2010 Lapsuus ja nuoruus -opintokokonaisuuden aikana. Työharjoittelun aikana 

kehitin ja testasin suunnittelemaani tuotetta, Tunneretkeä. Harjoittelun aikana 

selvisi, että opinnäytetyöni sopisi aihepiiriltään Lapsen ääni koulussa 

-hankkeeseen. Harjoitteluni sekä opinnäytetyöhön liittyvän testauksen suoritin 

eräässä hankkeen yhteistyökouluista. 

 

Tunneretki-tehtäväpaperin idea sai alkunsa Lapsuus ja nuoruus 

-opintokokonaisuuden oppimisympäristötehtävän kerhon aikana. Pidin kerhoa 

kakkosluokkalaisille yhdessä toisen sosionomiopiskelijan kanssa. Kerhokertoja 

oli seitsemän ja kerhoon osallistui yksitoista lasta. Kerhon tarkoituksena oli las-

ten ryhmäytyminen ja sosiaalistaminen. Kerhossa käytimme lapsille suunnatun 

toiminnan osana eräänlaista tunnekarttaa (KUVA 1: Tunnekartta), jonka olimme 

kehittäneet ohjaajaparini kanssa. Tunnekartta sisälsi viisi tunnesanaa, ja kulle-

kin tunnesanalle oli määritelty väri sekä hymiö. 

 

 

KUVA 1: Tunnekartta 

 



20 

 

Jokaisen kerhokerran aluksi kunkin kerholaisen tuli valita tunnekartasta yksi hä-

nen senhetkistä tunnettaan tai tuntemuksiaan kuvaava tunnesana. Valitseman-

sa tunnesanalle määrätyn värin mukaan hänen tuli valita väriä vastaavaa kar-

tonkia ja liimata siitä paloja valkoiselle A4-paperille sekä personoida paperinsa 

esimerkiksi koristelemalla se piirroksin. Kerholainen sai valita myös useamman 

tunnesanan, jos hänestä siltä tuntui. Kerholaiset saivat halutessaan kertoa oh-

jaajalle tai kaikille valinnoistaan. Jokaisen kerran lopuksi kerholaiset laittoivat 

tunnepaperit heille antamiimme tunnekansioihin, jotka he saivat kerhon lopuksi 

pitää ja näyttää vanhemmilleen. 

 

Tunnekartan käytöstä saimme lapsilta pääosin hyvää palautetta ja moni kerho-

laisista olisi mielellään jatkanut tunnekansion tekoa. Tunnekartan ulkomuoto 

koettiin selkeäksi ja sitä oli helppo käyttää. Huomasimme, että positiivisten tun-

temusten ilmaisu oli monelle selvästi helpompaa kuin negatiivisten. Lasten jou-

kossa oli huomattavissa myös jonkin verran tunnepaperin teon matkimista, mi-

käli he olivat läheisen ystävän vieressä. Muutamalla lapsella oli selkeästi tarve 

kertoa kokemiaan negatiivisia tunteita. Tunteiden pukeminen sanoiksi sekä nii-

den laittaminen paperille näytti helpottavan heidän oloaan. Koska kerhossamme 

oli kaksi ohjaajaa, toinen käytti erityisesti aikaa kuunnellakseen näiden lasten 

huolia ja lisäksi kyseli muiltakin heidän tunnepapereistaan. Lasten tunnepape-

reihin liitettiin myös kannustintarra, mikäli kerhokerta oli sujunut hyvin. 

 

Päätin kerhoa pitäessämme pyytää harjoittelupaikkaa samasta koulusta, sillä 

halusin jatkaa tunnetoimintaa harjoittelussakin. Kerhomme päättyessä toimin-

taamme valvonut opettaja pyysi, voisinko jotenkin jatkaa kerhotoimintaa tulevan 

harjoitteluni aikana ja tehdä mahdollisesti harjoitteluluokkieni oppilaille jonkinlai-

sen tunnekyselyn. Harjoitteluni alkoi pian kerhotoiminnan jälkeen ja työskentelin 

osittain samojen lasten parissa kuin oppimisympäristökerhonkin aikana. Kerho-

toiminnan jatkaminen ei ollut mahdollista harjoitteluni lomassa, mutta suunnitte-

lin ja toteutin tunnekyselyn harjoitteluni aikana. 
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5.2 Tunneretken aineiston keruu 

 

Syksyn 2010 harjoittelun alussa sain ajatuksen siitä, että haluaisin kehittää ala-

luokkalaisille tunteiden ilmaisun helpottamiseen välineen. Väline olisi ennen 

kaikkea opettajan työväline, jonka tehtäviä opettaja tekisi tarpeen mukaan yh-

den oppilaan tai oppilaista koostuvan pienryhmän kanssa. Ajattelin tuolloin, että 

kehittämäni väline avaisi oppilaan ja opettajan välille keskusteluyhteyden sekä 

auttaisi opettajaa ymmärtämään oppilaan yksilöllisesti kehittyvää tunnemaail-

maa. 

 

Tunneretki-tehtäväpaperin aineisto koostui taustateorian ohella kahden 2. luo-

kan 36 oppilaan osallistuvasta havainnoinnista luokkatilanteissa, välitunnilla ja 

ruokailussa. Päädyin sisällyttämään otantaan kaikki oppilaat kummastakin luo-

kasta, sillä näin koin saavani tarpeeksi suuren otoksen opinnäytetyöproduktioni 

kehittämiseen sekä välineen testaukseen. Oppilaiden havainnointi kesti kaksi 

viikkoa. Havainnointi keskittyi pääosin luokan oppilaiden käyttäytymiseen, tun-

teen ilmaisuihin ja siihen, miten ne vaikuttivat luokkatyöskentelyyn sekä luokan 

ilmapiiriin. Havainnointiin ja luokan oppilaisiin tutustumiseen sain tukea ohjaajil-

tani. 

 

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija on tutkimuskohteessa ja havainnoitavien 

nähtävänä. Havainnoidessaan tutkija ei aina tiedä, mihin asioihin hän saa vas-

tauksia, ja etuna on se, että havaintoja voidaan tehdä juuri silloin kun ne tapah-

tuvat. Havainnointi ei ole sidottu puheella kommunikointiin, vaan havaintoja voi-

daan tehdä myös esimerkiksi liikkeistä ja eleistä. On kuitenkin tärkeää kirjata 

havainnot niin kuin ne tapahtuvat, eikä tutkijan arvomaailman läpi. (Suomen Vir-

tuaaliammattikorkeakoulu 2007.) 

 

Osallistuva havainnointi sopii hyvin laadulliseen tutkimukseen. Havainnointi 

menetelmänä käy erittäin hyvin tilanteisiin, joissa tutkitaan esimerkiksi lapsia tai 

yksittäistä ihmistä ja hänen vuorovaikutustaan muiden kanssa. Kvalitatiivista 

tutkimusta tekevä tutkija myös usein haastattelee havainnoitaviaan jossain 
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määrin, jotta havainnoinnin tulokset kuvaisivat tutkittavia paremmin. (Vilkka 

2006, 37–45.)  

 

Harjoitteluni aikana observoin kahden harjoitteluluokkani oppilaiden sosiaalista 

käyttäytymistä ja tunteenpurkauksia sekä mietin sosionomin mahdollista roolia 

alakoulussa. Harjoittelussa koimme yhdessä ohjaajieni kanssa hyväksi sosio-

nomin tehtäviksi oppilaiden sosiaaliseen käytökseen, konfliktitilanteisiin ja luok-

kakäyttäytymiseen puuttumisen sekä hallitumman tunneilmaisun harjoittelemi-

sen oppilaiden kanssa. Mielestäni näillä luokilla oli selkeästi havaittavissa oppi-

laiden tuntikäyttäytymisessä levottomuutta, jonka syitä koin tarpeellisiksi selvit-

tää. Muutamissa tapauksissa opetuksen jatkuva häiritseminen tai oppilaan vi-

reystilan selkeä lasku sekä toistuvat tekemättömät kotitehtävät tai aggressiivi-

nen käytös antoivat aihetta asioiden lisätarkastelulle. Näiden kokemieni tilantei-

den ja observoinnin kautta kehitin harjoittelussani Tunneretki-tehtäväpaperin 

tunneilmaisun välineeksi. 

 

Produktiota kehittäessäni etsin taustatietoa erilaisista tunteista yleisesti, etsin 

muita lasten kanssa käytettyjä tunneilmaisuvälineitä ja teoriatietoa lapsuuden 

tunnekehityksestä. Tiesin jo ennalta, että on olemassa monia tunteiden nimeä-

misen ja ilmaisun välineitä. Minua kiinnosti kuitenkin suunnitella opettajan työ-

väline, jonka tehtävien avulla lapsi voisi kertoa tunteiden lisäksi häntä vaivaavia 

asioita. 

 

 

5.3 Tunneretken taustalla vaikuttaneet työvälineet 

 

Tunneretken ulkoasua ja tehtäviä suunnitellessani kävin läpi monia eri tunne-

tehtävistöjä sekä muita tunteen ilmaisuvälineitä. Tunneretken tehtäviin ja ulko-

asuun vaikuttivat eniten kaksi tunteiden sijoittamiseen, nimeämiseen ja tunteen 

voimakkuuden keskittyvää apuvälinettä, jotka esitellään seuraavaksi. Käytin näi-

tä työvälineitä pääosin visuaalisen suunnittelun tukena, mutta sain niistä myös 

ajatuksia tunteen tuntumisen määrään ja kehollisuuteen Tarkoituksenani oli 
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näiden välineiden sekä saamieni palautteiden tukemana kehittää Tunneretkestä 

kohderyhmälle sopiva tunnetyöväline. 

 

 

5.3.1 Tunne-etsivä 

 

Tunne-etsivä koostuu erilaisista tunnetehtävistä, jotka on tarkoitettu materiaalik-

si lasten ja nuorten opettamiseen sekä ohjaamiseen. Tunne-etsivä sisältää pe-

rustietoa tunteista ja erilaisia tunnetehtäviä. Tunne-etsivää voi hyödyntää esi-

merkiksi koulun terveystiedon opetuksessa ja nuorisotyössä. (Salminen 2008, 

5–7.) Tunne-etsivä on mielestäni oivallinen tunnetehtäväpaketti ja toimii var-

masti isommille lapsille ja nuorille. Sain Tunne-etsivästä paljon ideoita Tunne-

retkeen esimerkiksi tunteiden fyysisen tuntumisen osalta. 

 

 

5.3.2 The Incredible 5-Point Scale 

 

The Incredible 5-Point Scale (Buron & Curtis 2003) esittelee viisiasteisen skaa-

lan, jonka avulla esimerkiksi autistinen henkilö voi ilmaista tunteitaan ja helpot-

taa sosiaalista kanssakäymistään. Skaala on tarkoitettu niille yksilöille, joilla on 

haasteita oppia esimerkiksi tunnekäsitteitä ja sosiaaliseen kanssakäymiseen 

liittyviä asioita. Skaala tarjoaa heille helpotusta oppimiseen. Skaalalla voidaan 

pilkkoa vaikka ahdistuksen tunnetta asteikolla yhdestä viiteen jolloin viisi on ää-

rimmäinen ahdistus ja yksi kuvaa enemmänkin huolen heräämistä. Työmene-

telmä auttaa kertomaan yksittäisen tunteen määrästä esimerkiksi henkilöllä, jol-

la on suuria haasteita kommunikoida puhumalla. Skaalassa voidaan käyttää il-

maisun tukena tehostevärejä tai ilmeitä kuvaamaan tunteita. (Buron Dunn, 

2006.) Tutustuin tähän viiden kohdan skaalaan jo ennen opinnäytetyötäni, kun 

kiinnostuin autisminkirjosta. Skaala sai minut ajattelemaan tunteiden tuntumisen 

intensiivisyyttä sekä mahdollista värien käyttöä Tunneretki-tehtäväpaperissani. 
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5.4 Tunneretken kuvaus  

 

 

5.4.1 Kaksi puolta ja ohjeistus 

 

Tunneretki-tehtäväpaperi on kaksipuolinen, ja oppilas tekee sen yhdessä opet-

tajansa kanssa. Tunneretken A-puolella (LIITE 2: Tunneretki: A-puoli) on tun-

nesanoista koostuva kartta. Tunnesanat valitsin pääosin sen perusteella, millai-

sia tunneilmaisuja kuulin harjoitteluluokkien lasten käyttävän harjoitteluni alus-

sa, ja osittain tunneteoriatiedon perusteella. Osan tunnesanoista valitsin laati-

koihin päätunnesanoiksi, joista testattavan oli tarkoitus valita yksi hänen sen 

hetkistä tunnettaan tai tuntemustaan kuvaava sana. Laatikossa olevan päätun-

nesanan lisäksi testattavan on valittava ympäröivistä muista tunnesanoista vä-

hintään kaksi päätunnesanaansa liittyvää tunnesanaa. Tehtävän tarkoituksena 

oli, että testattava nimeäisi senhetkisen tunteensa tai tuntemuksensa ja löytäisi 

siihen mielestään sopivia tunnesanoja. 

 

Tunneretken B-puoli (LIITE 3: Tunneretki: B-puoli) on tunteiden sijoitusta ja väri-

tystä hahmopohjalle opettajan lisäkysymyksin. Hahmopohjan vasemmalla puo-

lella on valmiita tunnesanoja väreineen. Niistä on tarkoituksella jätetty pois muu-

tamia yleisiä tunnesanoja, kuten pelko ja jännitys. Hahmopohjan saa personoi-

da näköisekseen ja ennalta nimettyjen sekä värikoodattujen tunteiden lisäksi 

oppilas saa lisätä mielestään listasta puuttuvia tunnesanoja korkeintaan kaksi. 

Lisätyt tunteet saa värittää haluamallaan värillä, jota listasta ei jo valmiiksi löydy. 

Oppilaan tulee myös merkitä kunkin tunteen voimakkuus käyttämällä kyseisen 

tunteen väriä joko paljon tai vähän. B-puoleen kuuluu lisäksi opettajan oppilaal-

ta kysyttäväksi tarkoitettuja esimerkkikysymyksiä, jotka auttavat oppilasta ker-

tomaan tunnekokemuksistaan. Tunneretken opettajalle tarkoitetusta ohjeistuk-

sesta löytyvät ohjeet tehtävän tekoa varten ja myös B-puolen väritystehtävään 

liittyvät lisäkysymykset. 

 

Tunneretken tehtävien tekoa varten tein opettajalle ohjeistuksen (LIITE 1: Tun-

neretken ohjeistus). Ohjeistus pohjaa siihen miten itse toimin testatessani Tun-
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neretkeä. Ohjeistus on tarpeellinen, sillä tehtävien liitteenä olevat tehtävänannot 

eivät kerro tarpeeksi opettaja roolista tehtävien teossa, vaan toimivat lyhyinä 

ohjeina oppilaalle. Ohjeistus on mielestäni kattava ja sen avulla Tunneretken 

teko on monipuolisempaa ja vuorovaikutteisempaa. 

 

 

5.4.2 Tunneretken muotoutuminen 

 

Tietojeni ja taitojeni varassa päädyin produktion toteutuksessa kaksipuoliseen 

tehtäväpaperiin, jonka tarkoituksena on auttaa lasta ilmaisemaan ja nimeämään 

tunteensa opettajan avustuksella. Tehtäväpaperin tunnesanat muodostuivat 

luokkien oppilaiden observoinnista sekä tunteiden teoriasta. Pidin observoinnin 

aikana listaa kuulemistani lasten sanomista tunteisiin liittyvistä sanoista. Luo-

kanoppilaiden käyttämiä tunteisiinsa ja olotiloihinsa liittyviä ilmaisuja tai sanoja 

olivat observointini mukaan (sanat kirjoitettu, niin kuin ilmaistu): jännittää, tylsää, 

väsyttää, iloinen, rakastunut, surullinen, ikävä, rento olla, yksinäinen, rauhalli-

nen, vihainen, vihaan, itkettää, innostunut, onnellinen, hymyilyttää, sattuu, huo-

lestuttaa, ärsyttää, pelottaa, harmittaa, kateellinen ja hyvä olla. 

 

Hyvin pian ymmärsin tarpeelliseksi kehittää tehtävien lisäksi joukon tehtävän 

tekoon liittyviä lisäkysymyksiä. Lisäkysymykset koin tärkeäksi siksi, että monien 

tunteiden osalta opettaja voi kaivata oppilaalta tarkennusta oppilaan kokemaan 

tunteeseen tai sen määrään. Lisäkysymysten avulla opettaja saa mahdollisesti 

oppilaan avaaman hieman tehtäväpaperiinsa tekemiä valintoja ja kuvaamiaan 

tunneilmaisuja. Lisäkysymykset tarjoavat myös oppilaalle mahdollisuuden ker-

toa tunteisiinsa liittyvistä kokemuksista tai tilanteista ja niiden merkittävyydestä 

hänelle itselleen. Lisäkysymykset ovat oleellinen osa tehtäviä ja toimivat apuna 

oppilaan miettiessä tunteitaan.  

 

Lisäsin myöhemmässä vaiheessa Tunneretken väritystehtävään oppilaalle 

mahdollisuuden personoida hahmopohjasta näköisensä. Oppilas saisi lisätä 

hahmopohjalle esimerkiksi silmät, hiukset sekä muita kehon piirteitä, jotta hä-

nen olisi helpompi mieltää hahmo omaksi kuvakseen. Näin tehtävän tekeminen 
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olisi mielekkäämpää. Personoinnissa voi samalla miettiä, ovatko esimerkiksi 

silmät iloiset ja suu surullinen, sekä värittää ne sen mukaan. 

 

Tunneretken kehittämisen alusta asti olin sitä mieltä, että oppilaan täyttämä teh-

täväpaperi olisi hyvä näyttää vanhemmille ja tarpeen vaatiessa oppilashuolto-

ryhmälle. Ajattelin, että tarkastellessaan lapsensa tekemää tunteidenilmaisuun 

liittyvää tehtäväpaperia vanhemmat voisivat saada jonkinlaisen kuvan lapsensa 

tunneilmaisusta ja ehkä tämä herättäisi myös lapsen sekä vanhempien välistä 

keskustelua kotona. Tunneretki-tehtäväpaperin näyttäminen vanhemmille avaisi 

heille opettajan työskentelyä heidän lapsensa kanssa, eli toisi näkyvämmäksi 

sekä lisäisi koulun ja kodin yhteistä kasvatustyötä lapsen hyväksi. Tunneretken 

avulla lapsi saisi ajatuksensa tuotua helpommin julki häntä kasvattaville aikuisil-

le. 
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6 TUNNERETKEN TEKO OPPILAIDEN KANSSA  
 

 

6.1 Testaus 

 

Testasin Tunneretki-tehtäväpaperia luokanopettajien avustuksella kahdella kak-

kosluokalla, joissa oli yhteensä 36 oppilasta. Ennen toteuttamaani tehtäväpape-

rin testausta luokanopettajat kysyivät oppilaidensa vanhemmilta luvan lastensa 

osallistumiseen testaukseen. Kaikilta saatiin myönteinen vastaus. Ennen testa-

usta keskustelin harjoittelua ohjaavien luokanopettajien kanssa siitä, miten tes-

taus tulisi tapahtumaan ja ketkä oppilaista osallistuisivat testitilanteeseen yksin. 

Keskusteluissa opettajien kanssa kerroin, että kehitän Tunneretkestä opettajan 

työvälineen opinnäytetyönäni ja muokkaan Tunneretkeä vielä testauksesta 

saamani palautteen perusteella. 

 

Testaukseen osallistui yhden luokan oppilaat kerrallaan, ja oppilasjärjestys oli 

summittainen. Osa oppilaista osallistui yksin, osa pareittain ja osa neljän hen-

gen ryhmissä. Tämä määräytyi oppilaiden osalta sen mukaan, miten heidän 

luokanopettajansa määrittelivät yksittäisen oppilaan kyvyn keskittyä tehtäviin. 

Muutaman oppilaan kohdalla oli opettajilla herännyt huoli oppilaan jaksamista 

tai koulutyöskentelyä kohtaan, jolloin he saivat tehdä tehtäväpaperin kanssani 

kaksin. 

 

Tunneretkitehtäväpaperin testaus tapahtui koulupäivien päiväjärjestyksen lo-

massa, kuitenkaan häiritsemättä liiaksi tuntityöskentelyä. Opettajat lähettivät 

sopivissa väleissä tuntityöskentelyä oppilaita luokseni koulun hiljaisilla käytävillä 

olevien pöytien ääreen tekemään tunnetehtäviä. Olin varautunut testihetkeen 

monipuolisesti väri- ja lyijykynin sekä kumein. Minulla oli testauksessa mukana-

ni vihko, johon kirjoitin lasten kertomuksia tunteistaan ja muista puheistaan teh-

tävien tekoajalta. Kerroin ennen Tunneretken teon aloittamista jokaiselle osallis-

tuvalle oppilaalle, että kirjoittaisin heidän kertomiaan asioita ylös ja, että keskus-

telisin tehtävien teosta myöhemmin heidän luokanopettajiensa kanssa. Sanoin 

oppilaille myös, että jos he eivät halua minun kertovan opettajalle jotain heidän 
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asiaansa, niin silloin kunnioitan heidän pyyntöään. Kerroin myös, että tehtävä-

paperi on osa omia kouluopintojani. Sain kaikilta oppilailta suullisen luvan ker-

toa kirjaukseni heidän opettajilleen. 

 

Läpi tehtävien teon esitin oppilaalle tai oppilaille tarkentavia kysymyksiä heidän 

tunteistaan. Tarpeen vaatiessa selostin tarkemmin tehtäviä sekä selvensin ky-

kyjeni mukaan heille eri tunnesanojen merkityksiä. Tunneretken testauksessa 

keräsin tehtävien kautta luokanopettajille tietoa oppilaiden sen hetkisistä tun-

teista sekä kyvyistä sijoittaa ja eritellä tunteitaan. Kysyin myös kysymyksiä, ku-

ten milloin tai millaisissa tilanteissa oppilaat olivat mitäkin tehtäväpaperin tuntei-

ta tai tuntemuksia kokeneet.  

 

Tunneretken teon aikana oppilaat kertoivat minulle henkilökohtaisia asioitaan 

tunnekokemuksistaan ja elämästään. Nämä minulle uskotut asiat kirjasin pää-

piirteiltään ylös ja säilytin tarkassa tallessa, kunnes kävin ne läpi oppilaiden luo-

kanopettajien kanssa. Luovutin luokanopettajille myös oppilaiden täytetyt Tun-

neretki-tehtäväpaperit. Sovin luokanopettajien kanssa tuolloin siitä, että he arvi-

oisivat mitkä oppilaiden tekemät tehtäväpaperit olisi syytä ottaa mahdollisesti 

jatkokäsittelyyn esimerkiksi oppilashuoltoryhmän jäsenien tai oppilaiden van-

hempien kanssa. 

 

Lopuksi pyysin opettajilta palautetta Tunneretkestä. Kysyin heiltä esimerkiksi, 

näkivätkö he tarpeelliseksi Tunneretken yhteyteen liitettävän ohjeistuksen Tun-

neretken käytöstä. Molemmat opettajat näkivät ohjeistuksen tarpeellisena. Tes-

tauksen jälkeen arvioin testausta ja siirryin kehittämään Tunneretken ohjeistus-

ta. 

 

 

6.2 Testauksen arviointi 

 

Tunneretken suunnittelun ja testauksen jälkeen olen miettinyt paljon tapaani 

testata työväline. Mietin ennen testausta, olisiko testiluokkien opettajien pitänyt 

itse olla Tunneretken testaajina, sillä työvälinehän on tarkoitettu opettajan käyt-
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töön. Tällöin olisin toiminut testitilanteessa observoijana, jolloin luokanopettajien 

Tunneretkestä antama palautekin olisi ollut monipuolisempi. Päädyin kuitenkin 

suorittamaan testauksen, sillä koin, ettei opettajilla olisi mitenkään ollut aikaa 

eikä resursseja suorittaa testauksia oppilaillaan. 

 

Tunneretken testauksessa minulle oli erityisen tärkeää se, että testauspaikka oli 

mahdollisimman rauhallinen ja riisuttu ylimääräisistä häiriötekijöistä. Testaus-

paikaksi valikoitui joko jokin luokkatila, käytävätyötila tai erityisopettajan työtila. 

Suurin osa testitilanteista sujui hyvin ja häiriöittä, mutta muutamassa tapauk-

sessa koulutyön aikataulu vähensi selvästi aikaa tehdä Tunneretkeä. Yleisesti 

tunneretken tekoon oppilaan kanssa joko ryhmässä tai kaksin meni aikaa noin 

30 minuuttia. Valtaosa ajasta meni Tunneretken B-puolen (LIITE 3: Tunneretki: 

B-puoli) tekoon, sillä se herätti oppilaissa paljon ajatuksia ja kerrottavaa. 

 

Tunneretken teko oppilaiden kanssa oli minulle ammatillisen kasvun osalta erit-

täin antoisaa. Sain huomata, kuinka lapset tuntuivat luottavan minuun vain parin 

viikon tutustumisen jälkeen niin valtaisasti, että suurin osa kertoi minulle melko 

helposti tunteistaan ja niihin liittyvistä tapahtumista tai tilanteista. Tunneretken 

testauksessa lasten kanssa minulle heräsi monia kysymyksiä alakoululaisten 

lasten maailmasta tänä päivänä. Vaikka tehtäväni ei olekaan tulevana sosiono-

mina tällä kertaa analysoida lasten kertomuksia tai tunnevalintoja, koen voivani 

silti kertoa yleisesti muutamista testistä nousseista lasten tekemistä valinnoista, 

sillä myös ne ohjasivat Tunneretken lopullisen version muotoutumista. 

 

Tunneretken teossa lasten tekemistä valinnoista nousivat esiin toisilla selkeä 

yhtäläisyys A- ja B-puolen ensimmäisten tunnevalintojen välillä, esimerkiksi sil-

loin, jos lapsi koki juuri testitilanteeseen tullessaan jonkin tunteen voimakkaana. 

Tällaisessa tilanteessa keskityin lähinnä päällimmäisen tunteen läpikäymiseen 

lapsen kanssa, sillä se palveli parhaiten tehtävien tekoa sekä tuntui rauhoitta-

van lasta. B-puolen tehtävän teon aikana ilmeni, että toiset lapset eivät jostain 

syystä ilmaisseet kokeneensa epämieluisia tunteita, kuten vihaa ja surua. Toisil-

le lapsista tunnesana rakkaus oli haastava, ja tämän tunnesanan merkitys käy-

tiin heidän kanssaan tarkemmin läpi. Yleisimmät lasten tekemät tunnesanalisä-
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ykset B-puolen tehtävään olivat pelko ja jännitys, jotka tuntuivat enimmäkseen 

mahassa.  

 

Tunneretken suunnittelussa jätin tarkoituksella B-puolelta pois esimerkiksi tun-

teen pelko, sillä halusin antaa lapsille mahdollisuuden lisätä tehtävään jonkin 

oman tunteen, joka heidän mielestään puuttui tunnelistasta. Toivoin sen tuovan 

tehtävien tekoon lisää avoimuutta sekä motivaatiota ja ainakin toisilla se herätti 

enemmän keskustelua omista tunteista. B-puolen tunteen voimakkuuden värit-

täminen näytti mielestäni osalle lapsista haasteelliselta ja sotki ehkä hieman 

hahmopohjan tunteiden sijoittamista.  

 

Kirjoitin testauksen aikana oppimispäiväkirjaa, josta oli apua opinnäytetyötä kir-

joittaessa. Se, että aikaa oli testauksesta kulunut jo jonkin verran, ei ole mieles-

täni huono asia. Sain myöhemmin mahdollisuuden reflektoida toimintaani uudel-

leen eri näkökulmasta. Näin jälkikäteen muuttaisin testauksessa sitä, että teki-

sin useamman lapsen kanssa tehtävät kaksin, jolloin tilanne olisi henkilökohtai-

sempi. Tällöin mahdollista tunteisiin vaikuttavaa ryhmän tuomaa itseilmaisun 

painetta ei välttämättä syntyisi. Koen, että lasten avautuminen tunteistaan ryh-

mässä voi saada toiset lapset sosiaalisen tilanteen takia pidättelemään tunneil-

maisujaan. Lapsi voi myös henkilökohtaisen ujoutensa takia muokata tunneil-

maisuaan ryhmän henkeen sopivammaksi. Joidenkin oppilaiden kohdalla koin 

Tunneretken tekoajan liian lyhyenä, joten sen tekoon tulisi siis etukäteen varata 

riittävästi aikaa. Toivonkin, että jatkossa Tunneretkeä työvälineenään käyttävät 

opettajat harkitsisivat erityisen tarkkaan, tekevätkö he Tunneretken oppilaiden-

sa kanssa kaksin vai ryhmässä, sekä suunnittelevat sen tekoon itselleen sopi-

van aikavälin. 



31 

 

7 TUNNERETKEN PALAUTE 
 

 

Pyysin palautetta Tunneretkestä testiluokkieni luokanopettajilta, testiin osallistu-

neilta oppilailta ja kolmelta valmiilta sosionomilta. Palautekyselyni olivat melko 

lyhyitä ja olisivat voineet olla laajempia. Monipuolisimmat palautteet antoivat 

kolme sosionomia. Palautteesta koin saavani tarpeeksi tietoa tunneretken teon 

mielekkyydestä ja toimivuudesta. Jäin kuitenkin kaipaamaan selkeämpiä muu-

tosehdotuksia ja olisin mielelläni vastaanottanut enemmän kritiikkiä. 

 

 

7.1 Palautetta Tunneretkestä opettajilta  

 

Tunneretken testauksen jälkeen lähetin opettajille kyselyn sähköpostitse (LIITE 

4: Kysely Tunneretkestä luokanopettajille), jossa pyysin heitä arvioimaan Tun-

neretken sopivuutta työvälineenä. Toivoin, että he mahdollisuuksiensa mukaan 

tekisivät tehtäväpaperin myös itse, jotta saisivat siitä kokonaisemman kuvan. 

Kummatkin luokan opettajat vastasivat kyselyyni. 

 

Opettajilta tullut palaute oli myönteistä ja rakentavaa. Heidän mielestään Tunne-

retki on toimiva 8–9-vuotiaille. Opettajien mielestä Tunneretki on hyödyllinen 

väline, sillä sen avulla oppilaat kertoivat tärkeistä asioista, joita oppitunneilla ja 

normaalissa arjessa ei tule ilmi. Palautteessaan opettajat kokivat, että tehtävä-

paperin teko ei vienyt liikaa aikaa oppitunneilta, mutta sen tekemisen voisi jo 

lukukauden suunnittelussa sijoittaa johonkin tiettyyn ajankohtaan. 

 

Opettajat pitivät Tunneretken väritystehtäväpuolta sellaisenaan toimivana, mut-

ta yleisesti tehtäväpaperissa voisi olla valmiina paikka oppilaan itse nimeämälle 

tunteelle. Myös opettajat tekivät Tunneretken ja kokivat sen mielekkäänä ja 

hyödyllisenä. Kumpikin opettaja näki myös tarpeellisena Tunneretken ohessa 

tulevan ohjeistuksen tehtäväpaperin teosta. Lisäohjeistus on tarpeen opettajille, 

jotka eivät tiedä Tunneretken täyttö- ja käyttötavasta. 
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Myöhemmin ajateltuna olisin voinut suunnitella palautekyselyni hieman parem-

min, jotta se olisi ollut kattavampi. Sain kuitenkin kyselystä opettajilta tarvitse-

mani tiedot. Jos nyt tekisin Tunneretkestä kyselyn opettajille, niin se olisi yksi-

tyiskohtaisempi ja monipuolisempi. 

 

 

7.2  Tunneretki-tehtäväpaperin teko oppilaiden kokemana 

 

Testatessani Tunneretkeä 36 oppilaalla pyysin heiltä antamaan vapaasti suullis-

ta palautetta siitä, millaista heistä oli tehdä kyseistä tehtäväpaperia. Suullisen 

palautteen sain oppilailta testauksen aikana tai sen lopussa. Oppilaiden anta-

man palautteen kerääminen tuntui luontevimmalta testaustilanteessa kysymällä 

esimerkiksi, miltä tehtävän teko tuntui? Osa oppilaista sanoi jo heti tehtävien 

teon alussa mielipiteensä tunnetehtävistä. 

 

 

Yleistäen oppilaista: 

- 20/36 vastasi, että tehtävä oli ”kiva”, 

- 13/36 vastasi, että tehtävä oli ”helppo tehdä”, 

- 4/36 vastasi, että tehtävä ”ei ollut kiva” sekä 

- 11/36 vastasi, että tehtävät olivat ”vaikeita tehdä”. 

 

 

Osa oppilaista, jotka eivät pitäneet Tunneretken teosta, sanoivat myös tehtävien 

olleen vaikeita.  Suurin osa Tunneretkestä pitäneistä oppilaista sanoi sen teon 

olleen helppoa.  

 

 

7.3 Palautetta Tunneretkestä sosionomeilta 

 

Luokanopettajien ja oppilaiden lisäksi halusin saada Tunneretkestä palautetta jo 

valmistuneilta sosionomeilta. Koin tärkeäksi saada palautetta sosiaalialalle val-

mistuneilta, sillä heillä saattaisi olla eri näkökulma tehtäväpaperiin ja he voisivat 
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vaikka saada Tunneretkestä ideoita työhönsä. Pyysin palautetta kolmelta sosio-

nomilta, joista kaksi työskentelee tällä hetkellä varhaiskasvatuksen parissa ja 

yksi työskentelee aikuissosiaalityössä. Lähetin sosionomeille sähköpostitse 

Tunneretken sekä siihen liittyviä muutamia kysymyksiä (LIITE 5: Kysymykset 

Tunneretkestä sosionomeille), ja selvitin lyhyesti, mikä Tunneretki on. Ilmaisin 

toiveeni, että he myös tekisivät Tunneretken. Tunneretken ohjeistus ei ollut tuol-

loin valmis. 

 

Sosionomit arvioivat osaamisensa ja kokemuksensa perusteella, että Tunneret-

ki sopisi hyvin tehtäväksi 8–9-vuotiaan lapsen kanssa, jolla ei ole suuria haas-

teita oppimisessaan tai muussa kehityksessään. Tehtäväpaperi sinällään näytti 

heidän mielestään melko selkeältä ja ohjeistus oli sopivan lyhyt. Tunneretken 

sanatehtävän palautteen osalta arvioinnissa oli hieman hajontaa siitä, oliko tun-

nesanoja liikaa valittavana vai ei. Sosionomit korostivat opettajan tai ohjaajan 

läsnäolon tärkeyttä oppilaan tehdessä tehtäviä. Tunneretken käyttöohjeistus 

opettajalle nähtiin tarpeellisena. 

 

Tunneretki koettiin sosionomien taholta tarpeelliseksi työvälineeksi alakouluun, 

sillä se mahdollistaa keskusteluväylän opettajan ja oppilaan välillä. Tehtäväpa-

perin parissa voi istua alas rauhassa, syventyä oppilaan tunteisiin ja lisäksi op-

pilas voi saada hetken aikuisen kanssa, joka on siinä vain häntä varten. Tunne-

retki olisi palautteen mukaan hyvä apuväline tunteiden käsittelyssä. Palautteen 

antajat kokivat voivansa käyttää Tunneretkeä myös omassa työssään, jos teki-

sivät töitä varhaiskasvatuksen tai lastensuojelun parissa. 

 

Palautetta antaneet sosionomit tekivät Tunneretken myös itse. Sosionomeista 

2/3 tunsi Tunneretken teon haastavana. Sanatehtävässä (LIITE 2: Tunneretken 

A-puoli) oli ehkä liikaa sanoja, väritystehtävässä (LIITE 3: Tunneretken B-puoli) 

tunteiden tuntumisen kuvittelu eri puolella kehoa tuntui haastavalta. Sosiono-

meista 1/3 piti Tunneretkeä helppona ja selkeänä tehdä sekä ohjeistuksia sopi-

van lyhyinä. Sosionomeista 2/3 kertoivat, etteivät olleet tehneet vastaavanlaisia 

tehtäviä aikaisemmin, eikä heillä ollut kovin paljon kokemusta tunnekasvatuk-

sesta. 
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Sosionomeilta saamani palautteen koin tärkeäksi eritoten sen osalta, voisivatko 

he itse hyödyntää Tunneretkeä työssään. Minusta oli myös yllättävää, että kuin-

ka haastavaksi sosionomit enimmäkseen Tunneretken teon kokivat. Merkittävää 

palautteessa oli se, että Tunneretki koettiin heidänkin taholtaan hyödylliseksi 

työvälineeksi. 
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8 TUNNERETKEN EETTISYYS 
 

 

Tunneretken eettisyyttä arvioidessani olen tukeutunut sosiaalialan ammattieetti-

siin ohjeisiin, sillä tulevana sosionomina koen ne minulle omimmaksi tavaksi 

pohtia opinnäytetyöni eettisyyttä. 

 

Sosiaalialan työn juuret pohjautuvat etiikkaan ja ihmisoikeuksiin. Sosiaalialan 

työn ytimessä ovat tällöin myös kysymykset, jotka liittyvät näihin aiheisiin. Etiik-

ka ohjaa lain ohella sosiaalialan työntekijän työssään tekemiä valintoja, ratkai-

suja ja päätöksiä. Sosiaalialan työ tähtää ihmisten auttamiseen, rinnalla kulke-

miseen ja kasvattamiseen. Työn eettisyys kasvaa sen yleisen vaikuttavuuden ja 

työntekijän vallan tuoman vastuun myötä. Eettisyyteen liittyy tunteita ja ne ovat-

kin osa etiikan pohjaa. (Ammattieettinen lautakunta 2005, 5–6.) 

 

Sosiaalialan eettisyys tähtää ennen kaikkea ihmisen hyvään elämään. Tällöin 

työntekijän on kunnioitettava asiakkaan ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä. Työntekijän 

tulee jatkuvasti työssään pohtia ammatillisuuttaan ja tekemiään päätöksiä sekä 

niiden oikeudenmukaisuutta. Sosiaalialan työntekijän työn keskiössä on ensijai-

sesti asiakas oikeuksineen ja sitten vasta esimerkiksi työpaikan työlle asettamat 

säästövaatimukset. Sosiaalialan työntekijän on kunnioitettava asiakkaansa oi-

keuksia sekä edistettävä hänen osallisuuttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. So-

siaalialan työntekijän tulee myös kunnioittaa asiakkaansa yksityisyyttä sekä asi-

akkuuden luottamuksellisuutta, ja hänellä on salassapitovelvollisuus koskien 

asiakkaan yksityisiä asioita. Työntekijän tehtävänä on myös kehittää asiakkuut-

taan paremmin palvelevia työkäytäntöjä sekä toimintatapoja. Työntekijän on 

rohkaistava asiakasta osallisuuteen ja muistettava hänen itsemääräämisoikeu-

tensa. (Ammattieettinen lautakunta 2005, 8–11,14.) 

 

Opinnäytetyöni välineen Tunneretken testauksessa olen pitänyt ohjenuorana 

Lastensuojelulain 2007/417 säädöksiä sekä sosiaalialan ammattilaisen eettisiä 

ohjeita. Lastensuojelulaissa säädetään ehkäisevästä lastensuojelusta ilman las-

tensuojeluasiakkuutta ja tätä voidaan toteuttaa erityisenä tukimuotona esimer-
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kiksi opetuksessa. Tällainen suojelu tukee vanhemmuutta ja edistää lapsen hy-

vinvointia. (Lastensuojelulaki 2007/417.) 

 

Mielestäni opettajan työvälineeksi kehitetty Tunneretki-tehtäväpaperi voi toimia 

juuri tällaisena ehkäisevän lastensuojelun työvälineenä, mutta muutoinkin tun-

netyövälineenä. Opettaja voi hyödyntää Tunneretkeä tarpeen vaatiessa yksittäi-

sen oppilaan kanssa esimerkiksi hänen koulussa tai kotona kohtaamiensa 

haasteiden työstämisessä samalla tukien lapsen tunneilmaisun harjoittelua. 

Näin Tunneretki toimisi myös sosionomin työvälineenä. 

 

Olen mielestäni huolehtinut opinnäytetyötä kirjoittaessani eettisesti hyvin Tun-

neretken testaukseen ja arviointiin osallistuneiden lasten ja aikuisten henkilötie-

tosuojasta sekä mahdollisesta tunnistettavuudesta. Opinnäytetyöstäni ei voi 

tunnistaa sen tietojen perusteella ketään prosessiin osallistunutta opettajaa tai 

oppilasta, eikä myöskään palautetta antaneita sosionomeja.  

 

Ennen tunneretken teon aloittamista pidin huolen siitä, että lapset saivat tietää, 

mikä Tunneretki on. Kerroin heille myös, että luovutan heidän täyttämänsä teh-

täväpaperit sekä teosta kirjatut tiedot opettajille, mikäli oppilaalla ei ole mitään 

sitä vastaan. Tätä pidin tärkeänä, sillä halusin antaa lapsille tiedon, siitä mihin 

heidän tehtävänsä päätyvät, miksi he niitä tekevät sekä mitä hyötyä tehtävien 

teosta voi heille olla. Korostin myös tehtävien teon aikana, että jos on jotain jota 

oppilas ei halua minun kertovan opettajalle, niin kunnioitan hänen päätöstään. 

Koen, että oppilaille Tunneretkestä kertominen sekä tarjoamani mahdollisuus 

evätä opettajille meneviä tietoja tukevat myös lasten osallisuutta ja näin ovat 

ammatillista eettistä toimintaa myös minun osaltani. Lapsen osallisuudesta on 

säädetty esimerkiksi Lastensuojelulaissa 2007/417. Jossa määritellään, että 

lapsen mielipide on selvitettävä ja lasta on kuultava häntä koskevissa asioissa 

ikätasonsa ja kehityksensä sallimissa rajoissa. (Lastensuojelulaki 2007/417.) 

 

Olen myös noudattanut opinnäytetyötä tehdessä tutkimuksen teon eettisiä peri-

aatteita. Ihmisiin liittyvässä tutkimuksessa on muistettava tutkittavien itsemää-

räämisoikeus sekä se, ettei tutkittavia saa vahingoittaa ja, että tutkittavien yksi-
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tyisyys sekä tiedot on suojattava. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) 

Nämä periaatteet ovat näkyneet opinnäytetyöni kaikissa vaiheissa. 
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9 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Läpi koko Tunneretken kehitysprosessin olen saanut tutustua ihmisen tunneke-

hitykseen ja erityisesti lapsen tunnemaailmaan. Haastavinta on ollut tunteista 

löytyvän tiedon rajaaminen ja sen pohtiminen sosionomin ammatillisesta näkö-

kulmasta. Tietoa rajatessa on ollut tärkeää miettiä, mikä tieto on oleellista oman 

ammatillisen osaamiseni ja kykyjeni pohjalta. Tunneretki kuvastaa osaltaan sitä, 

mitä sosionomi voi mahdollisessa työssään alakoulussa tehdä. Sosionomi voi 

toimia tulevaisuudessa alakoulussa eräänlaisena ylimääräisenä aikuisena, jon-

ka tehtävänä on esimerkiksi harjoittaa lasten tunne- ja sosiaalisia taitoja. 

 

Tunneretken kehityksessä käytetty teoria ei tähtää yliopistotasoiseen tunteiden 

perimmäisen synnyn pohdintaan tai tunteiden tutkimukseen. Opinnäytetyöhön 

valitun teorian tarkoituksena on tukea ja ohjata käytännön työvälineen muotou-

tumista opettajan käyttöön. Työväline on kehitetty palvelemaan käytännön työs-

kentelyä lasten tunteiden parissa. Valittu teoria ja työväline kuvastavat sosio-

nomin ammattitaitoista työtä ihmisten elämän eri ulottuvuuksien parissa heitä 

tukien ja ohjaten. Teorian rajauksessa kiinnitin huomiota siihen, millainen teoria 

palvelee parhaiten työvälineeni kehitystä ja oppilaiden tunneilmaisua alakoulus-

sa. Olisin voinut kertoa enemmän vaikkapa vanhempien vaikutuksesta lapsen 

tunnekehitykseen hänen ensisijaisina kasvattajinaan, mutta päädyin rajaamaan 

työvälineeni teorian koskemaan koulumaailmaa. 

 

Sosionomina tulen keskittymään työssäni lasten osalta heidän tunneilmaisuun-

sa ja tunteiden säätelynsä harjoittamiseen sekä heidän päivittäisten ilonai-

heidensa ja haasteidensa rinnalla kulkemiseen. Sosionomina tulen työskente-

lemään yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa lapsen kehityksen ja kas-

vun parhaaksi. Sosionomin työtä tehdään ammatillisella tunneherkkyydellä, ih-

misten tunteita huomioiden ja ajatuksia kuunnellen. Työn keskiössä on ihminen 

kaikkine tunteineen ja elämäntapahtumineen. 
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En ole täysin tyytyväinen siihen, millainen Tunneretken lopullinen ulkoasu ja si-

sältö on, mutta kaipa omaa luomustaan voisi kehittää ja kasvattaa loputtomiin. 

Uskon, että jos minulla olisi ollut ennen Tunneretken kehittämistä laajempi tie-

tous tunteiden psykologiasta, enemmän kokemusta lasten parissa työskentelys-

tä ja enemmän pedagogisia opintoja, lopputulos olisi ollut erilainen. Kehittämäni 

Tunneretki-työvälineen laatu ja toimivuuden taso vastaa kuitenkin tämänhetkisiä 

tietojani ja taitojani miltei valmiina sosionomina. 

 

Mietin työvälinettä tehdessäni, olenko ottanut itselleni liian suuren haasteen ha-

lussani tehdä työvälineen nimenomaan luokanopettajan enkä lastentarhanopet-

tajan käyttöön. Päädyin kuitenkin tekemään työvälineen luokanopettajalle, sillä 

alakouluikäiset lapset tarvitsevat enemmän apuvälineitä tunteidensa läpikäymi-

seen. Kohdennettujen työvälineiden avulla vältyttäisiin tunteiden tuomilta isom-

milta haasteilta päivittäisessä opetuksessa ja koulurauhan ylläpidossa. Tällais-

ten työvälineiden käyttöönotto perinteisen koulutyön ohessa toimii myös erään-

laisena ehkäisevänä lastensuojelullisena työskentelynä ja tuo oppilaan sisäistä 

maailmaa paremmin esille. 

 

Tunneretkeä kehittäessäni löysin varsin vähän tietoa ja tutkimuksia siitä, miten 

tunnetaitoja Suomen alakouluissa harjoitetaan tai opetetaan, eivätkä tutkimuk-

set joihin tutustuin tukeneet työvälineeni suunnittelua. Teoriaa etsiessäni vas-

taani tuli enemmänkin erilaisia tunneharjoitusvälineitä. Olemassa oleviin työvä-

lineisiin tutustuttuani minua jäi mietityttämään, kuinka paljon näitä työvälineitä 

on todellisuudessa alakouluissa hyödynnetty. Tilausta olisi siis tutkimukselle sii-

tä kuinka paljon ja miten tunnetyövälineitä Suomen alakouluissa käytetään osa-

na lapsen kasvattamista ja opettamista. Minua jäi kiinnostamaan lisäksi se, että 

jos opettajat käyttävät näitä työvälineitä, mitkä näistä välineistä he kokevat toi-

mivina. Koen, että tällaisista tutkimuksista olisi ollut suurta hyötyä opinnäyte-

työssäni. Tunteiden maailmaan tutustuminen jätti mieleeni vielä monta muuta 

kysymystä pohdittavaksi. 
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9.1 Tunneretkestä heränneet kysymykset ja tärkeimmät tulokset 

 

Opinnäytetyöni aiheet, tunteet ja lapsen tunneilmaisu, herättävät joukon kysy-

myksiä. Olen jo ennen opinnäytetyötäni pohtinut tunteiden vaikuttavuutta elä-

mään tehdessäni sosiaalialan töitä ja henkilökohtaisessa kasvussani vanhem-

maksi. Varsinkin vanhemmuuden ja sosiaalialan valinnan myötä minulle on 

muodostunut tärkeäksi aiheeksi lapsuuden tunnekehitys sekä se, kuinka paljon 

tunteet vaikuttavat ihmisen myöhempään kehitykseen ja oppimiseen. Olen 

myös pohtinut tunteiden kokonaisvaltaista vaikutusta elämäämme. Kokemuk-

sieni kautta hämmästyin paljon sitä, että eri sukupuolten tunneilmaisussa ja tun-

teiden herättämissä mielikuvissa on jo keskilapsuudessa selkeää eroavaisuutta. 

 

Lapsen tunnemaailmaan tutustuminen on saanut minut pohtimaan, olisiko tun-

netaitojen harjoittamisella kasvava vaikutus lasten kykyyn kertoa asioitaan ai-

kuisille kokonaisvaltaisemmin, ja voisivatko nämä harjoitukset toimia siltana 

saada lasten ääni paremmin kuuluviin. Uskon, että tunnetyöskentelyllä lapsen 

osallisuus häntä koskevissa tärkeissä päätöksissä kasvaa. Tunteisiin liittyvää 

teoriaa lukiessani huomasin, kuinka tärkeässä asemassa lapsen vanhempi on 

lapsen varhaisen tunnekehityksen muokkaajana. Tämä sai minut miettimään 

niitä monia muita merkittäviä aikuisia, kuten opettajia, joita lapsi kohtaa kasvun-

sa varrella ja joilta lapsi omaksuu monia merkittäviä asioita, kuten tunneilmaisun 

tapoja. 

 

Tunneretken tärkeimpiä tuloksia on varmasti se, että palautetta antaneiden 

opettajien mielestä tunneretki on heidän työssään toimiva työväline. Työväli-

neen toimivuuden tuloksista on myös tärkeää huomata, että enemmistö Tunne-

retkeä tehneistä lapsista koki välineen tehtävät mieluisiksi. Omalta osaltani voin 

myös todeta kokeneeni Tunneretken täyttäneen odotukseni sen suhteen, että 

tehtävät saivat lapset puhumaan tunteistaan ja tunnekokemuksistaan ja mietti-

mään tunnereaktioitaan. En tosin voi tietää kuinka aitoja lasten tunnekuvailut 

olivat ja kuinka hyvin he oikeasti ymmärsivät tehtävät. 
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Tunneretken tuloksina voidaan mainita myös, että se on jo ennen virallista jul-

kaisuaan herättänyt kiinnostusta työvälineenä esimerkiksi sosionomien ja muu-

tamien alakoulujen opettajien taholta. Olen myös käynyt kertomassa opinnäyte-

työstäni Lapsen ääni koulussa -hankkeen seminaarissa. Lisäksi olen pitänyt pa-

ri luentoa kanssaopiskelijoilleni Tunneretkestä ja kertonut samalla opintojeni ai-

kaisesta tunnetyöskentelystä lasten parissa. 

 

 

9.2 Tunneretken jatkokehitysmahdollisuudet 

 

Tunneretkeä voi helposti kehittää edelleen ja olenkin ottanut sen lähtökohtiin 

mallia sen edeltäjistä. Toivomukseni olisi, että joku kehittäisi tunneretkestä so-

sionomin työvälineen alakouluun, jossa toivon sosionomien kasvavassa määrin 

työskentelevän tulevaisuudessa. Sosionomi voisi työskennellä koulussa aikui-

sena, jolla on aikaa jutella lasten ja nuorten kanssa. Tällöin sosionomi voisi 

hyödyntää työssään paremmin Tunneretkeä ja muita samankaltaisia työvälinei-

tä. 

 

Toivoisin, että mikäli Tunneretkestä tulee käytetty työväline, niin joku toinen so-

sionomi voisi tehdä sen käytettävyydestä tutkimusta opinnäytetyön muodossa ja 

kehittää Tunneretkestä toimivamman työvälineen. Toivon, että Tunneretki herät-

täisi sosionomiopiskelijoita kasvavaan innovatiivisuuteen opinnäytetöissään. 

Pyrkimyksenäni on myös kannustaa opiskelijoita läpi heidän opintojensa mietti-

mään sosionomin työn vaikutusmahdollisuuksia ja kehittämään uusia käytännön 

työmenetelmiä sekä harjoitteluissaan että työssään. Opinnäytetyöni tukee sitä, 

että käytännön kehitystyön kautta sosionomi voi todella näyttää erityisosaamis-

taan sosiaalialalla. 

 

Omat taitoni ja kykyni eivät ainakaan vielä riitä kehittämään Tunneretkestä suur-

ta unelmaani: isompaa tunnetaitojen harjoittelun kokonaisuutta, joka voisi olla 

nimeltään vaikkapa Matka tunteiden maailmaan. Toivon, että opinnäytetyöni in-

spiroi kasvatuksen parissa työskenteleviä ja tutkimusta tekeviä ihmisiä kehittä-
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mään tunnetaitojen harjoitteluun kokonaisuuden niin lapsille, nuorille kuin aikui-

sillekin. 

 

 

9.3 Tunneretken lopussa 

 

Tunneretki täyttää sille asettamani tavoitteen toimivuudesta opettajan työväli-

neenä. Tavoitteen toteutumisesta on todisteena luokanopettajilta saamani pa-

laute. Lisäksi Tunneretki onnistui mielestäni siinä, että se sai testiluokkieni oppi-

laat puhumaan tunteistaan ja tunnekokemuksistaan. Tunneretken testiluokkien 

oppilaat saivat tutustua tunneilmaisuun sen tehtävien osalta monipuolisesti. 

Tunneretken avulla oppilas harjoittelee nimeämään, kehollistamaan ja pohti-

maan tunteitaan sekä niiden voimakkuutta. 

 

Tunneretken tavoite sen osalta, että tehtäväpaperi lähtisi huoltajien katsotta-

vaksi ja yhdessä lapsen kanssa keskusteltavaksi, täyttyy vain, jos tehtävää 

käyttänyt opettaja lähettää tai näyttää oppilaan täyttämän tehtäväpaperin huol-

tajille. Tästä minulla ei ollut testiluokkien oppilaiden osalta tietoja, mutta kasva-

tusyhteistyön kannattajana esitin opettajille toiveen tehtäväpaperien näyttämi-

sestä huoltajille. Pidän täytetyn tehtäväpaperin näyttämistä huoltajille tärkeänä. 

Huoltajien, lapsensa ensisijaisina kasvattajina, olisi hyvä saada tietää myös 

Tunneretken teosta ja lapsensa senhetkisen tunnekehityksen tilasta. Tämä 

saattaisi avata myös keskustelua tunteista lapsen kotona. 

 

Toivon, että Tunneretki herättää opettajalle ja muille lapsia kasvattaville tahoille 

halun hyödyntää tehtäväpaperia kasvatustyössään. Olisi ilahduttavaa huomata 

vaikka vuoden päästä, että Tunneretki on inspiroinut sosiaalialan opiskelijoita 

kehittämään käytännön työvälineitä ja sitä kautta siirtämään tämän innovatiivi-

suutensa tulevaan työhönsä sosionomina. 
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LIITE 1: Tunneretken ohjeistus 

 
Tunneretki 
 

Tunneretki on kehitetty Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin toimipisteen 

sosionomikoulutuksen opinnäytetyönä syksyllä 2012. Tunneretki-tehtäväpaperi 

sai alkunsa, kehittyi sekä testattiin Lapsen ääni koulussa -hankkeen yhdessä 

hankekouluista syksyllä 2010. 

 

Tehtäväpaperi on tarkoitettu opettajan työvälineeksi 8–9-vuotiaan oppilaan tun-

neilmaisun ja henkilökohtaisista asioita kertomisen helpottamiseen. Tehtävien 

teko yhdessä oppilaan kanssa voi luoda oppilaan ja opettajan välille luottamuk-

sellisemman suhteen. Tästä syystä opettajan on syytä muistaa tehtävien henki-

lökohtaisuus ja arkaluontoinen aihe, joten täytetyt tehtäväpaperit sekä niihin liit-

tyvät muistiinpanot on pidettävä turvallisessa säilytyspaikassa. 

 

Tämän työvälineen kautta oppilaalla on mahdollisuus opettajan tukemana tehdä 

retki omiin tunteisiinsa. Tunneretki-tehtäväpaperi on sen teon jälkeen suunnitel-

tu näytettäväksi oppilaan vanhemmille ja opettajan arvion mukaan myös oppi-

lashuoltoryhmälle. Toivon, että Tunneretkestä on sinulle hyötyä kasvattajan ja 

opettajan työssäsi. 

 

Sosionomiopiskelija Janika Degerlund  

 

Tehtävien ohjeistus 

 

Tämän ohjeistuksen on tarkoitus tukea ja auttaa opettajaa ja oppilasta teke-

mään yhdessä Tunneretki-tehtäväpaperi. Opettaja varustautuu tehtävien teke-

mistä varten muistiinpanovälineillä (opettajan käytössä) ja lisäksi oppilaan teh-

tävien tekoon tarkoitetuilla välineillä. Tarvittavat välineet ovat lyijykynä ja kumi 

sekä väriskaalaltaan monipuoliset puuvärit tai muut värikynät. Opettaja voi kirja-

ta ylös oppilaan sanomisia tehtävän teon ajalta selventääkseen hänen tekemiä 
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valintojaan. Kirjaamisen tulee kuitenkin tapahtua mahdollisimman siinä muo-

dossa, kuin oppilas asiat ilmaisee, jotta vältytään virhetulkinnoilta. 

 

A-puoli 

 

Oppilas valitsee tunnesanoista sen, mikä kuvaa hänen tunnettaan juuri sillä 

hetkellä. Tämän jälkeen hän liittää viivoilla valitsemaansa tunnesanaan vähin-

tään kaksi hänen mielestään sopivaa sanaa. Tehtäväpaperin A-puolen tarkoitus 

on kuvata oppilaan lähiajan tunteita ja toimia osaksi lämmittelytehtävänä B-

puolen tehtävälle, joka on pidempikestoisempi sekä vaativampi. 

 

Opettajan tehtävä on tarpeen tullen avata oppilaalle omien kykyjensä mukaan 

tunnesanoja. Opettajan ja oppilaan on yhdessä tarkoitus pohtia oppilaan teke-

miä tunnesana valintoja ja niiden yhteensopivuutta. 

 

Opettaja voi myös esittää kysymyksiä, kuten: 

 

- Miltä sinusta on tänään/tällä viikolla/viime aikoina tuntunut? 

- Sopivatko tekemäsi tunnesana valinnat mielestäsi yhteen? 

 

Kysymyksiä voi ja tulee esittää lisää tilanteen sekä oppilaan valitsemien tunne-

sanojen mukaan. 

 

B-puoli 

 

Tässä tehtävässä on oppilaan tarkoitus sijoittaa ennalta määrättyjä tehtäväpa-

perin tunteita tai tuntemuksia niille määrätyin värein heidän kehoaan kuvaavalle 

hahmopohjalle. Oppilas voi lisäksi personoida värikynillä hahmon näköisek-

seen, lisätä esimerkiksi silmät, nenän ja suun, sillä tunteet voivat tuntua näillä-

kin alueilla. Oppilas saa halutessaan myös lisätä 1-2 tehtävästä mielestään 

puuttuvaa tunnetta niille tarkoitetuille paikoille, päättää niille värit sekä sijoittaa 

ne hahmopohjalle. Tehtävästä on tarkoituksella jätetty pois esimerkiksi yksi pe-

rustunteista: pelko. 
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Oppilaan on tarkoitus miettiä opettajan tukemana, missä päin kehoa esimerkiksi 

vihantunne tuntuu ja kuinka voimakas tunne on, kun oppilas suuttuu. Tämän 

jälkeen oppilaan on tarkoitus sijoittaa tunne hahmopohjalle ja värittää sille mää-

rätyllä värillä tunteen voimakkuus, onko tunnetta paljon vai vähän. Tässä vai-

heessa tehtävää ovat opettajan tuki ja kysymykset tärkeitä. 

 

Oppilaalle esitettäviä kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: 

 

- Miltä kehossasi tuntuu kun olet vihainen? 

- Milloin olet viimeksi ollut iloinen? Miltä sinusta silloin tuntui? 

- Onko tämä tunne sinusta mieluisa vai epämieluisa? 

- Tunnetko usein näin? 

 

Kaikki esimerkkikysymykset voi esittää jokaisen tunnesanan yhteydessä tilan-

teen mukaan. Mahdollisia oppilaalta kysyttäviä, tehtävään liittyviä, muita kysy-

myksiä voi luovasti kysyä tehtävän teon lomassa ja sen mukaan jos opettajalla 

on jokin tietty asia, jonka hän pyrkii oppilaan kanssa selvittämään tehtävien 

avulla.  

 

Mikäli oppilas kertoo tunteistaan tehtävän aikana, on puheiden ylös kirjaaminen 

tässä tehtävässä tärkeää, sillä ne kertovat hänen tunnekokemuksistaan ja nii-

den kautta on helpompi käsittää hänen tekemiään tunnesijoituksia sekä niiden 

määrää. Jos kirjaaminen tuntuu opettajasta työläältä tehtävien tekotilanteessa, 

voi opettaja luvan saatuaan käyttää myös nauhuria. Tehtävän lopuksi on myös 

hyvä keskustella siitä, miltä tehtävän teko oppilaasta tuntui.  
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LIITE 2: Tunneretki: A-puoli 
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LIITE 3: Tunneretki: B-puoli 
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LIITE 4: Kysely Tunneretkestä luokanopettajille 

 

 

(Kysely lähetetty sähköpostitse.) 

 

Pyytäisin teiltä palautetta Tunnetehtäviäni koskien. Toivon teidän tekevän en-

nen palautteenne antoa myös Tunnetehtävät itse, jotta saatte kokonaisemman 

kuvan tehtävistä. Kysymysten lisäksi saa antaa avointakin palautetta: 

 

1) Onko tunnekaavake mielestänne toimiva 8-9-vuotiaille?  

2) Koitteko sen tekemisen hyödylliseksi, jos niin miten?  

3) Veikö kaavakkeiden teko mielestänne liikaa aikaa tunneilta pois? 

4) Jos saisitte muuttaa kaavaketta, niin muuttaisitteko ja miten? 

5) Miten itse koitte kaavakkeen teon? 

6) Suunnittelen tunnekaavakkeen oheen opettajille ohjeistusta kaavakkeen 

käyttötavasta, näettekö sellaisen tarpeelliseksi? 
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LIITE 5: Kysymykset Tunneretkestä sosionomeille 

 

 

(Kysymykset lähetetty sähköpostitse, mukana Tunneretki-tehtäväpaperi.) 

 

1) Onko tunnekaavake mielestänne toimiva 8-9-vuotiaille?  

2) Koetko tällaisen työvälineen tarpeelliseksi alakouluun? 

3) Miten itse koit kaavakkeen täytön? 

4) Jos saisitte muuttaa kaavaketta, niin muuttaisitteko ja miten? 

5) Suunnittelen tunnekaavakkeen oheen opettajille ohjeistusta kaavakkeen 

käyttötavasta, näettekö sellaisen tarpeelliseksi? 

6) Kuvittelisiko voivasi hyödyntää sosionomina työskennellessäsi kyseistä 

tehtäväpaperia? 

 


