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käytettävyyden kannalta on tärkeää, että se ei vaadi laajaa perehtymistä ja valmistelua. Lasten 
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The theoretical section of the thesis explores the definition of early childhood education and 

care and how it can support emotional education. This section explains and describes how 

emotional education can be carried out at daycare.  

  

The data were collected through benchmarking and observation. Benchmarking was used to 
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1 JOHDANTO 

Lasten tunnetaitokasvatus on nostanut asemaansa, ja sen osuutta on korostettu vuonna 2019 

uudistetussa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Tämän uudistuksen myötä moni taho on alkanut 

tuottaa tunnetaitokasvatusta tukevaa materiaalia, joka on noussut esiin erityisesti lastenkirjalli-

suuteen keskittyvillä markkinoilla. Tunnetaitoihin pohjautuvien kirjojen nähdään toimivan hy-

vänä keinona keskustella lapsen kanssa tunnekokemuksista, ja havainnollistaa niiden ilmene-

mistä. Lapsille suunnatun tunnetaitokirjallisuuden nähdään olevan luonnollinen tapa opetella 

tunnetaitoja ikäryhmästä riippumatta. (Heikkilä-Halttunen 2020.) Tämän kaltaisen materiaalin 

nähdään auttavan lasta kohtaamaan mahdollisia ongelmatilanteita helpommin, kun hän saa ref-

lektoida niitä tarinoiden miljöön ja hahmojen kautta. Lapsi voi oivaltaa aiempaa helpommin, 

miten hänen tulee toimia tietyssä tilanteessa, jos se käsitellään ensin fiktiivisen tapahtuman 

näkökulmasta. (Järvinen 2018.) Näin lapsi pystyy kehittämään tunnetaitojaan, joiden pohja 

muotoutuu varhaislapsuuden aikana. (Heikkilä-Halttunen 2020.) 

Opinnäytetyössäni paneudun uuden tunnetaitomateriaalin tuottamiseen, joka on suunnattu var-

haiskasvatuksen toimintaympäristöön. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tunnetaitokasva-

tusta tukevaa materiaalia Katariinan Vilske -nimiselle päiväkodille, joka toimii opinnäytetyön 

tilaajana. Opinnäytetyön lähtökohtina on ollut luoda materiaali, joka monipuolistaisi päiväko-

din aiempaa tunnetaitokasvatusmateriaalia, ja olisi riittävän helppokäyttöinen. Opinnäytetyön 

lopputuloksista muodostuu tuotos, joka sisältää kymmenen tunnetaitokasvatukseen soveltuvaa 

tarinaa. Tilaaja, opinnäytetyön tarve ja sen rajaus esitellään tarkemmin 2.pääluvussa.  

Pohjustaakseni tunnetaitokasvatusmateriaalin luontia, tuli minun perehtyä tarkemmin siihen 

miten tunnetaitokasvatusta voidaan toteuttaa varhaiskasvatusympäristössä. Tämä tarkoitti pe-

rehtymistä varhaiskasvatukseen ja siellä tapahtuvaan tunnetaitokasvatukseen, ja sen erinäisiin 

piirteisiin sekä menetelmiin yleiseltä tasolta. Tämän pohjalta muotoutui opinnäytetyön tietope-

rusta, joka edisti yleiskuvaa siitä kuinka merkittävä osuus varhaiskasvatuksella on lapsen tun-

netaitojen kehittymisen kannalta.  

Lisäksi, koska tavoitteena oli tuottaa tunnetaitokasvatusta tukevaa materiaalia tilaajalle otolli-

sella tavalla, näin tärkeäksi selvittää minkälaista materiaalia suomenkielisillä markkinoilla oli 

jo olemassa. Toteutin tämän benchmarking-menetelmän avulla, jonka tarkoituksena oli tuottaa 

systemaattista sekä vertailukelpoista informaatiota tutkittavien kohteiden välillä. Tämän tarkoi-

tuksena oli havainnoida tunnetaitokasvatusmateriaalien yleispiirteitä esimerkiksi rakenteen ja 
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esiintyvien teemojen osalta. Tutkimuksessa oli yhteensä kaksitoista eri kohdetta, joita tarkas-

teltiin yhdeksästä näkökulmasta. Tämän vertailun perusteella halusin luoda hahmotelman siitä, 

mitä piirteitä helppokäyttöisessä tunnetaitomateriaalissa olisi, ja miten se palvelisi parhaiten 

tilaajan tarpeita.   

Toinen opinnäytetyössäni käytetyistä menetelmistä liittyi vaiheeseen, jossa testattiin tuotetun 

materiaalin esiversioita. Havainnointi tapahtui tilaajan työympäristössä kahden pilotin mer-

keissä, jossa tuotettua materiaalia testattiin eri ikäryhmien kesken. Havainnoinnin tarkoituksena 

oli nähdä, kuinka lapset vastaanottivat jo tuotetut tarinat, ja mille ikäryhmälle ne soveltuisivat. 

Tämän yhteydessä lapset pystyivät osallistumaan tarinoiden kehittämiseen palautteen kautta. 

Kehittämistä tuki lapsen osallisuuden tunteen toteutuminen tuokioiden yhteydessä.  

Opinnäytetyön tuloksista syntyvän tuotoksen, eli uuden tunnetaitokasvatusmateriaalin tarkoi-

tuksena ei ole korvata kokonaisvaltaisesti varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa tunnetaito-opetusta. 

Lopullinen materiaali on pyritty tuottamaan niin, että se olisi henkilökunnan kannalta mahdol-

lisimman helppokäyttöinen, ja monipuolistaisi jo olemassa olevaa tunnetaitomateriaalia.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TILAAJA JA LÄHTÖKOHDAT 

Opinnäytetyön tilaajana toimiva Katariinan Vilske on yksityinen päiväkoti, joka sijaitsee Turun 

Katariinanlaakson läheisyydessä (Vilske 2021a). Päiväkodissa on kolme erillistä rakennusta: 

Ispoisten kartano 3–6-vuotiaille, pikkutalo 1–3-vuotiaille ja mummola esikoululaisille. Päivä-

kodissa on yhteensä noin 130 lasta. (Vilske 2021b.) Paikallisen toiminnan lisäksi Vilske tekee 

yhteistyötä palveluseteleiden muodossa Raision ja Paimion kaupunkien sekä Auran kunnan 

kanssa. Tämän lisäksi yhteistyökuvioihin kuuluu Kaarinan kaupunki yksityisenhoidontuen ja 

kuntalisän merkeissä.  (Vilske 2021a.) 

Yksi Vilskeen tärkeimmistä toimintamuodoista on painottaa arjen hetkiä luonnon äärelle, joka 

mahdollistuu läheisen luonnonsuojelualueen miljöössä. Jokainen päiväkotiryhmä pääsee vähin-

tään kerran viikossa osallistumaan retkipäivään. Päiväkodin kuvauksessa todetaankin Vilskeen 

olevan koko perheen päiväkoti pienille löytöretkeilijöille. Säännöllisten luontoretkien lisäksi 

päiväkodissa huolehditaan lapsilähtöisen toiminnan toteutumisesta erilaisten projektien kautta. 

Vilske korostaa varhaiskasvatussuunnitelmassaan, kuinka toiminta halutaan pitää laadukkaana 

ja monipuolisena kohderyhmää, eli lapsia varten. (Vilske 2021c.)   

Tarve  

Idea opinnäytetyön aiheesta ja sen tuotoksen mahdollisesta muodosta syntyi jo ennen tilaajan 

valitsemista. Tällöin ideanani oli tuottaa jonkinlainen toimintakokonaisuus tai tuote, jolla voi-

taisiin tukea pienten lasten tunnetaitokasvatusta. Ajatuksena oli viedä ideaa päiväkotimaail-

maan, ja näin ollen sitä tarjottiin Vilskeen päiväkodille. Aihe otettiin hyvin vastaan, ja tästä 

alkoi yhteistyö sekä opinnäytetyön, että tuotoksen työstämisen parissa. 

Lasten tunnetaidot ovat olleet osa Vilskeen arkea jo pitkään, ja erityisesti tunnetaitoja on ope-

teltu draamakasvatuksen parissa. Päiväkodissa on järjestetty säännöllisesti draamaperjantai-ni-

minen tuokio, jossa sekä aikuiset ja lapset ovat saaneet esiintyä. Tällöin on esitetty esimerkiksi 

näytelmiä, joiden näkökulmana on ollut tarkastella erilaisia tunteita ja vuorovaikutustilanteita. 

Draamatuokioiden lisäksi Vilskeessä on käytetty Molli- ja Piki-kirjoja, Suomen mielenterveys-

seuran materiaalia, Lapsen mieli -kirjaa sekä pöytäteatteria. Päiväkodissa on pidetty tunnetai-

tokerhoa painottuen esikouluikäisiin lapsiin. Tällöin tuokioiden materiaaleina on hyödynnetty 

Vahvuusvaris ja Lions Quest -nimisiä ohjelmia. (Vilske 2021d.) 
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Vaikka Vilskeellä on ollut käytössään useita erilaisia tunnetaitoja tukevia materiaaleja, ne eivät 

ole täysin vastanneet heidän tarpeisiinsa, tai ne on koettu jotenkin epäkäytännöllisiksi. Opin-

näytetyöstä syntyvän tuotoksen toivottiin paikkaavan tätä ja monipuolistavan päiväkodin ma-

teriaalipankkia. Tuotoksen tulisi olla riittävän monipuolinen ja sovellettava kokonaisuus, joka 

kestäisi ajan kulua. Tällä viitataan siihen, miten tuotoksen tulisi olla käyttökelpoinen vuodesta 

toiseen ajasta ja ryhmän luonteesta riippumatta. Tuotoksen tulisi herättää lapsissa mielenkiintoa 

ja hyvää oloa, mutta sitä ei saisi tehdä ruokkimalla pelkoa. Oppiminen ei saisi tapahtua niin, 

että lapsi joutuu jännittämään.  

Opinnäytetyön rajaus 

Alun perin opinnäytetyön tuloksista tuli syntyä tehtäväkokonaisuus, jossa olisi hyödynnetty 

monipuolisesti taide-, musiikki-, liikunta- ja draamakasvatusta osana tunnetaitojen kehitty-

mistä. Tällöin ajatuksena oli tuottaa tämän lisäksi Vilskeelle omat tunnekortit, ja mahdollisesti 

aiheeseen soveltuva lautapeli. Tehtäväpaketti olisi sisältänyt tarinoita, tehtäviä, runoja, sekä 

erilaisia näytelmä- ja musiikkiharjoituksia soveltuen tiettyyn ikäryhmään. Opinnäytetyön alku-

vaiheessa käydyn keskustelun myötä tuotoksen aihe päädyttiin rajaamaan pelkästään tarinoiden 

tuottamiseen, sillä aiempi visio tuntui liian laajalta ja hajanaiselta. Tällöin jokaisesta osiosta 

olisi todennäköisesti saanut vain pintaraapaisun. Materiaalin päätähtenä on muutoksista huoli-

matta ollut alusta asti Tunnekoira Sisu -niminen hahmo. Lopullisen tuotettavan materiaalin 

kohderyhmäksi valikoitui lopulta viisivuotiaat lapset, mutta keskeneräistä materiaalia pilotoi-

tiin usean ikäryhmän kesken. 

Rajauksen jälkeen tuotoksen tavoitteiksi muodostui kehittää yhteensä kymmenen Sisu-aiheista 

tarinaa, jotka tukisivat tunnetaitojen käsittelyä päiväkotiarjessa. Tarinoista haluttiin tehdä mah-

dollisimman helposti lähestyttäviä, ja mihin lapsella olisi helppo samaistua. Tarinoiden mil-

jöönä toimii päiväkoti ja sen ympäristö, jolloin tapahtumat pohjautuvat vahvasti arkisiin tilan-

teisiin varhaiskasvatuksen parissa. Lapset saivat itse vaikuttaa tarinoiden teemoihin. Tällä ha-

luttiin korostaa tarinoiden lapsilähtöisyyttä. Tunnekoira Sisu -tarinoiden tarkoituksena ei ole 

korvata kokonaisvaltaisesti päiväkodissa tapahtuvaa tunnetaitokasvatusta. Tarinoiden päämää-

ränä on auttaa lasta tunnistamaan erilaisia tunnetiloja, antaa esimerkkejä niiden ilmenemisestä 

ja kuinka niihin voi vaikuttaa.  
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3 VARHAISKASVATUKSEN TUEN MERKITYS LAPSEN 

TUNNETAITOJEN KEHITTYMISELLE 

Varhaiskasvatus tarkoittaa terminä suunniteltua ja tavoitteellista kokonaisuutta, jolla halutaan 

toteuttaa lapselle suunnattua opetusta ja hoitoa painottuen pedagogiikkaan (Varhaiskasvatus-

laki 540/2018, §2). Varhaiskasvatuksen perustana toimii vuonna 2018 voimaan astunut var-

haiskasvatuslaki, jossa määritellään lapsen oikeus osallistua varhaiskasvatukseen, kuinka toi-

mintamuotoa tulee järjestää, sekä aiheeseen liittyvä tietopohja. Lakia toteutetaan kuntien, kun-

tayhtymien sekä yksityisten palvelutuottajien parissa. Näiden toimijoiden perusteella muodos-

tuvat yleiset toimintamuodot, jotka ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhais-

kasvatustoiminta. (mt. §1.) 

Varhaiskasvatuslain tavoitteena on varmistaa, että aiemmin mainitut toimintamuodot tukevat 

lasten kehittymistä mahdollisimman monipuolisesti. Tavoitteissa korostuvat lapsen oikeus 

saada kokemuksia niin leikkien, opetuksen kuin huolenpidon merkeissä. Nämä tapahtuvat huo-

mioiden ikätasot ja yksilölliset tarpeet tasa-arvoisesti. Lapsella on myös oikeus vaikuttaa itse-

ään koskeviin asioihin, ja osallistua päätöksentekoon ikätasonsa mukaan. (Mt. §3.) Tällöin lapsi 

voi kokea itsensä osalliseksi päätöksenteossa ja tuntea, että hänen mielipiteellään on merkitystä. 

Näin ollen lapsi nähdään ikätasoon pohjautuen tasavertaisena toimijana, jolla on yhtä lailla oi-

keus ja pystyvyys ilmaista oma mielipiteensä. Jotta tämä voidaan tehdä lapselle mahdollisim-

man otolliseksi, tulee lapsen voida luottaa omaan päätöksentekoonsa ja kokea ympäröivä ti-

lanne riittävän turvalliseksi. (Ahonen 2017a, 34.) Lapsen edun tulee pysyä etusijalla toiminta-

muodosta riippumatta (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, §4).  

Toimintamuoto tulee järjestää niin, että sen ympäristö tukee lapsen kasvua sekä oppimiskoke-

muksia huomioiden lapsen ikätason, ja yksilöllisen kehityksen tuomat tarpeet. Ympäristön tu-

lee olla turvallinen ja tukea mahdollisuutta terveyttä edistävään kasvuun. (Mt. §10.) Pedagogii-

kan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että toimintaa kehitellessä huomioidaan sen kasvatuk-

selliset tavoitteet ja perustelut. Tämä näkyy sekä suunnittelun, toteutuksen, arvioimisen että 

kehittämisen muodossa. (Ahonen 2017a, 8.) Toiminnalla halutaan varmistaa kaikkien yksilöl-

linen mahdollisuus oppia, jolloin toimintaa pyritään tukemaan monilla vaihtelevilla menetel-

millä, jotta se tarjoaisi lapsille tasa-arvoisen mahdollisuuden kehittyä. Toiminnan suunnitte-

lussa on tärkeä ottaa huomioon sen lapsilähtöisyys, ja miten toiminta vastaa ryhmän yksilöllisiä 

tarpeita. (Ahonen 2017a, 9.)  
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Varhaiskasvatuksessa esiin nousevia piirteitä, tavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja do-

kumentoidaan erilaisten suunnitelmien kautta. Jokainen kunta on velvollinen laatimaan ylei-

sessä käytössä olevan paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman. Suunnitelman tulee reflektoi-

tua ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin, jotka voivat näkyä varhaiskasvatuksen toimintaympä-

ristössä. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma näkyy merkittävästi toimintaympäristöjen ar-

jessa, ja sitoo samalla niiden työntekijät toimimaan suunnitelman arvojen ja periaatteiden mu-

kaisesti. Lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimisen kokemuksia sekä hyvinvointia seurataan ja 

dokumentoidaan henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman kautta, joka laaditaan päivä-

kodin tai perhepäivähoidon ammattilaisen ja lapsen huoltajan kanssa. Kyseisessä suunnitel-

massa tuodaan ilmi lapsen henkilökohtaiset vahvuudet, kehityksen piirteet ja tuen tarve. (Ope-

tushallitus 2021.) Suunnitelmassa tuodaan esiin pääkohdat lapsen kehityksen edistymisestä, 

sekä millä tavoin tätä kehitystä halutaan tukea ja viedä eteenpäin (Varhaiskasvatuslaki 

540/2018, §23). Suunnitelman tarkoituksena on luoda suuntaa antava suunnitelma siitä miten 

jokainen lapsi voidaan huomioida yksilöllisesti omien taitojensa mukaan, ja miten kyseiset asiat 

voidaan huomioida suunnitellussa toiminnassa sekä varhaiskasvatuksen arjessa (Ahonen 

2017a, 50). 

3.1 Mitä tunteet ovat 

Lyhykäisyydessään tunteet ovat ihmisen ilmaisu sille miten hän reagoi erilaisiin tilanteisiin. 

Tunnereaktio voi syntyä käytännössä mistä vaan, ja niiden kirjo on hyvin laaja. Yleisiä nimet-

tyjä tunteita puhutellaan ilona, suruna, kiukkuna, hämmästyksenä, vastenmielisyytenä sekä pel-

kona. (Mieli 2021.)  Useaa näistä nimetyistä tunteista voidaan pitää negatiivisina, mutta todel-

lisuudessa tällaista ilmaisua tulisi välttää. Mitään ihmisen kokemista tunteista ei tulisi vältellä 

tai vähätellä, sillä niillä on ”positiivisten” tunteiden tavoin merkitys sanoittaa koettua tilannetta 

ja siitä syntyviä tarpeita. (Trogen 2020, 69.) Tunnereaktion kokeminen voi tapahtua tiedosta-

matta ja olla vaikeasti tunnistettava, mutta yhtä lailla se voidaan ymmärtää hyvinkin voimak-

kaasti. Tällöin tunnetta voidaan reflektoida, ja sen syntymiselle voidaan etsiä syytä. Tämän 

myötä tietoisuus tunteesta voi auttaa säätelemään tapahtuvaa reaktiota ja sen etenemistä. (Kok-

konen 2010, 15.) Tunnereaktio ei tapahdu ainoastaan ihmisen pään sisällä piilossa muilta, vaan 

se voi heijastua merkittävällä tavalla myös fyysiseen olemukseen. Tällöin tunnereaktio voi il-

metä esimerkiksi kasvojen ilmeistä, äänensävystä, kehon asennosta ja olemuksesta, sekä ulkoi-

sesta käyttäytymisestä. (Jääskinen 2017, 12.) Ihmisen yksilöllistä tapaa reagoida syntyviin tun-

teisiin kutsutaan temperamentiksi (Kanninen & Sigfrids 2012, 35). 
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Tunteiden syntyminen  

Ihmisen tunteiden kehittyminen tapahtuu aivorungon ja limbisen järjestelmän alueella. Limbi-

seen järjestelmään kuuluvat tunneilmaisujen kannalta oleelliset osat kuten tunteita vastaanot-

tava mantelitumake, muistia järjestelmöivä hippokampus, hormonituotantoa ylläpitävä hypota-

lamus, ja palkitsevuuden tunnetta edistävä accunbens-tumake. (Sainio, Pajulahti & Sajaniemi 

2020, 40.) Tämän lisäksi limbiseen järjestelmään kuuluu molemmissa aivopuoliskoissa sijait-

seva pihtipoimu, jonka tehtävänä on edistää erityisesti surullisia ja ahdistavia tunteita (Mielen 

ihmeet 2020). Tässä osiossa keskityn mantelitumakkeen tehtäviin, ja kuinka lapsen aivot vas-

taanottavat tapahtuvat tunnereaktiot.  

Tunteen syntyessä ihminen kokee erilaisia ärsykkeitä, jotka aktivoivat mantelitumakkeen. 

(Jääskinen 2017, 14.) Mantelitumakkeen tärkein tehtävä on havainnoida mahdollinen vaarati-

lanne, ja lähettää näin ollen varoitus siitä muualle aivoihin saadakseen aikaan puolustusreaktion 

(Goleman 2014, 27). Sen tekemät havainnot tapahtuvat hyvin nopeasti näkö- ja kuuloaistien 

huomioiden myötä, mutta samaan aikaan tämän vuoksi havaittu tilanne nähdään hyvin pinta-

puolisesti. Tämän vuoksi mantelitumake ajautuu tekemään liioiteltuja virhearviointeja tilan-

teesta, joka näkyy ihmisen käyttäytymisessä ylireagointina. (mt. 28). Tällöin ihmisen huomio 

kiinnittyy vahvasti vallitsevaan uhkatilanteeseen, joka yhdistää sen osaksi ihmisen muistoja 

(mt. 27–28).  

Mantelitumakkeen aiheuttamia arviointeja ja siitä syntyviä reaktioita on vastaanottamassa ja 

hillitsemässä etuotsalohko, joka pyrkii ratkaisemaan ongelmia yhdistelemällä eri puolilta tule-

vaa informaatiota, ja ohjaamalla siten käytöstä ja keskittymistä toivottuun suuntaan. Etuotsa-

lohkon kehittyminen lopulliseen muotoon on hidasta ja sen nähdään olevan valmis vasta 20–30 

vuoden iässä. (Sainio ym. 2020, 42.) Näin ollen pienen lapsen etuotsalohkot vastaanottavat 

mantelitumakkeen lähettämät tunnereaktiot eri tavalla, ja voivat saada lapsen reagoimaan hy-

vinkin voimakkaasti verrattuna aikuiseen (mt. 47). Tämä voi näkyä ulkoisesti voimakkaana re-

aktiona, jos lapsi kokee esimerkiksi pettymyksen tunnetta. Lapsi voi purkaa tunnetta ja tyydyt-

tymättömiä tarpeita heittäytymällä lattialle huutamaan, itkemään ja potkimaan ilmaa. Tilannetta 

on saattanut edeltää lapsen pyyntö, että esimerkiksi hän saisi keskellä viikkoa jonkin herkun 

kaupasta. Vanhemman kieltäytyessä lapsen on hankala ymmärtää ja hillitä hänen aivoissaan 

syntyvää tunnetta. Tulkitsen, että lapsen mantelitumake näkee tällöin tilanteen hyvin pintapuo-

lisena, jota vasta kehittyvä etuotsalohko ei kykene rauhoittamaan verrattuna aikuisen tunnere-

aktioon. 
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Hermostossa olevat hermosolut muovautuvat lapsen kokemusten kautta. Aikuisen huomiolla ja 

turvallisella läsnäololla nähdään olevan yhteys lapsen tunteiden itsesäätelykyvyn kehittymiseen 

hermoston osalta. Jos lapsen kokemukset jäävät huomiotta ja tämä kokee olonsa turvattomaksi, 

vaikuttaa se automaattisesti hermosolujen muovautumiseen, ja näin ollen itsesäätelyn kehitty-

miseen. (Jääskinen 2017, 84) 

3.2 Tunnetaidot 

Tunnetaidot ovat merkittävä osa ihmisen psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Niiden avulla 

ihminen kykenee havainnoimaan, ymmärtämään ja säätelemään omia tunteitaan. (Ahonen 

2017a, 53.) Kyse ei ole kuitenkaan vain omien tunteiden reflektoinnista, vaan siihen liittyy yhtä 

lailla muiden ihmisten tunteiden tunnistaminen ja niiden ymmärtäminen. Ihmisen kykyä tun-

nistaa vastapuolen erilaisia tunneviestinnän piirteitä ja halua reagoida niihin auttaakseen vasta-

puolta kutsutaan empatiaksi. (Ahonen 2017b, 21.) Ihmisen kyky tunnistaa omia ja muiden tun-

teita voi auttaa yksilöä tekemään erilaisia valintoja ja ohjaamaan käytöstä. Tunteiden tunnista-

minen voi esimerkiksi auttaa tilanteessa, missä ihminen huomaa olevansa surullinen. Tunnista-

misen myötä hän voi ymmärtää mistä kyseinen tunne ja olotila johtuu, ja mikä voi auttaa hel-

pottamaan hänen oloaan. Tunteiden säätely auttaa ihmistä sietämään ja hillitsemään erilaisia 

tunnekokemuksia. (Jääskinen 2017, 34.) Säätelyn avulla ihminen pyrkii rauhoittamaan tunne-

tilaansa ja suuntaamaan sitä tasapainoisempaa olotilaa kohti niin, että aiemmin koetun tunteen 

käsittely on helpompaa. Tunteiden säätelyä ja hillitsemistä voivat edesauttaa hengityksen ta-

saaminen, fyysinen kosketus, mielikuvitus, omien ajatusten tiedostaminen ja toisen ihmisen 

läsnäolo. (mt. 42) 

 

3.3 Miten tunnetaitoja voi harjoitella varhaiskasvatuksessa 

Tunnetaitojen harjoittelu ja sen myötä niiden vahvistuminen vaikuttavat positiivisella tavalla 

lapsen itsetuntoon, kokemukseen omasta itsestä ja koetusta tunteesta. Tunnetaitoihin liittyvän 

osaamisen ja reflektoinnin myötä lapsi voi kokea voivansa vaikuttaa kokemiinsa tunteisiin ja 

ajatuksiin. (Jääskinen 2017, 35.) Tunnekasvatuksella nähdään olevan yhteys yksinäisyyden, 

syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisyyn pidemmällä aikavälillä (Köngäs 2019, 77).  Joillekin 

lapsille päiväkoti voi olla ainoa paikka oppia näitä tärkeitä taitoja (mt. 77), jolloin varhaiskas-
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vatuksen tärkeä rooli tässä asiassa kasvaa merkittävästi. Aikuisen on ohjattava lasta kärsivälli-

sesti tuoden esille syitä ja perusteluja sille kuinka käsitellyt tunteet syntyvät (Jääskinen 2017, 

47). On tärkeää että lapsi tulee kuulluksi, ja oppii reflektoimaan tunteitaan. Yhtä tärkeää on, 

että lapsi ymmärtää myös muiden lasten ja aikuisten kokevan erilaisia tunteita, ja miten ne voi-

vat ilmetä. Muiden tunteiden ja tarpeiden tiedostaminen, sekä toiminnan merkitys itseen ja mui-

hin edistää lapsen empatian kehittymistä. (mt. 137.)  

Tunnekasvatukseen perehtyminen näkyy monissa päiväkodeissa. Lapselle on tärkeää saada riit-

tävästi toistoa erinäisissä tilanteissa oppiessaan uusia asioita, eikä tunnetaitojen kehittymisessä 

tehdä poikkeusta. On yleistä, että päiväkodeissa ilmenevä tunnetaitokasvatus tapahtuu ohjatun 

tuokion merkeissä, jossa käytetään usein valmista materiaalia. Yksittäiset lyhyet ohjatut tuokiot 

eivät kuitenkaan kata kaikkea sitä tarvetta, mitä tunnetaitojen harjoittelu tarvitsee. Tämän 

myötä tunnekasvatus on hyvä tuoda mukaan osaksi päiväkodin arkista toimintaa. (Ahonen 

2017b, 219.)  

Tunnetaitoja tukevissa hetkissä on hyvä käyttää erilaisia toimintatapoja ja menetelmiä. Erityi-

sesti ryhmässä toimimisen voidaan nähdä olevan lapselle hyvä tilaisuus reflektoida omia tun-

teita muiden kokemuksiin. Monipuoliset lähestymistavat auttavat siinä, että mahdollisimman 

monelle lapselle löytyisi sen hetken toimivin ja mukaansa tempaavin osallistumismuoto. Tuo-

kioon on hyvä jättää riittävästi aikaa ryhmän ja yksilön kokemille havainnoille, tarpeille ja ais-

tikokemuksille, jotta oppiminen mahdollistuu. Moni lapsista voi oppia puhumiseen pohjautu-

van harjoitteen sijaan toiminnan kautta. Tällöin voidaan käyttää esimerkiksi luovia menetelmiä 

kädentaitojen merkeissä, mielikuvia, kuvakortteja, leikkiä ja satuja. (Jääskinen 2017, 172.) Ti-

lanne voidaan viedä myös toisenlaiseen miljööhön, esimerkiksi luonnon äärelle (mt. 173).  

Kuvakorttien avulla lasta voidaan auttaa tunnistamaan ja nimeämään erilaisia tunteita. Kuva-

korttien tarkastelu voi rohkaista lasta osallistumaan keskusteluun ja luomaan mielikuvia, jossa 

voidaan pohtia miten tunteet näkyvät esimerkiksi kasvojen ilmeissä tai mihin asentoon keho 

hakeutuu missäkin tilanteessa. Kuvakortit voivat toimia havainnollistavana esimerkkinä miltä 

tunteet näyttävät, ja edesauttaa tällöin lapsen ymmärrystä niiden olemassaolosta ja ilmenemi-

sestä. Korttien avulla voidaan osallistaa lasta reflektoimaan esimerkiksi sitä, missä tilanteissa 

lapsi on itse ollut kuin korteissa esiintyvä hahmo. (Ahonen 2017b, 221.) 

Myös sadut voivat tukea lasta havainnoimaan erilaisia tunnetiloja (Jääskinen 2017, 175).  Sa-

tujen kautta lapsi pystyy käsittelemään ilmiöitä ja asioita, jotka voivat tuntua jännittäviltä ja 
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vaikeilta ymmärtää. Satujen teemat ja tapahtumat voivat olla verrattavissa samankaltaisiin il-

miöihin, mitä lapsi kokee omassa elämässä. Niiden kautta lapsen voi olla helpompaa käsitellä 

esimerkiksi omia pelkoja, epävarmuuksia sekä perherakenteiden muutoksia. (Suvilehto 2020, 

74.) Tällöin lapsi voi kokea samaistumispintaa fiktiiviseen hahmoon ja saada vertaistukea siitä, 

miten hahmo selviää erilaisista tilanteista. Tämä voi toimia lapselle rohkaisevana tukena. (mt. 

72.)  

Yhteisessä satuhetkessä lapsen mielenkiintoa voidaan tehostaa tuomalla tilanteeseen konkreet-

tinen esimerkki sadussa esiintyvästä hahmosta, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi käsinuken 

kautta. Tämä voi rohkaista lapsia löytämään ratkaisun hahmon ongelmiin ja kertomaan myös 

omista tunteista. (Jääskinen 2017, 175.) Tilanteena se mahdollistaa lasta kehittämään taitoa rat-

kaista ongelmia, sekä kannustaa samalla lasta kriittiseen ajatteluun ja oman mielipiteen sanoit-

tamiseen. (Ahonen 2017a, 78.) Satuhetkessä aikuisen läsnäololla ja eläytymisellä on iso mer-

kitys, jolla voidaan vaikuttaa lapsen osallistumiseen toiminnan parissa. Tätä voivat edes auttaa 

tarinan elävöittäminen muuttamalla esimerkiksi äänensävyjä eri hahmojen kesken. (mt. 135.) 

On otettava huomioon, että jokainen ryhmä ja sen lapsi ottavat sadun vastaan yksilöllisesti, eikä 

tietty tuokio siis välttämättä toimi sellaisenaan tietylle ryhmälle vaikka se olisi vastaanotettu 

toisessa yhteydessä hyvin. Tällöin aikuisen on tärkeä havainnoida ja kuunnella ryhmää. (Kotka 

2011, 11.) Tuokion suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä on hyvä huomioida, että sen 

lähtökohdat vastaavat kohderyhmän mielenkiinnonkohteita ja yksilöllisiä tarpeita, sekä mah-

dollistavat lapsen ilmaisemaan omia näkemyksiään lisäten osallisuuden tunnetta (Ahonen 

2017a, 134).  

Lapselle luonnollinen tapa oppia tunteista ja niiden ilmenemisestä löytyy usein leikkimisen pa-

rista. Leikeissä lapsi saa ottaa erilaisia rooleja ja kokeilla lukuisia toimintamalleja vuorovaiku-

tuksessa muiden kanssa. Leikkiminen on lapselle luonnollinen tapa oppia säätelemään tunteita, 

ja joskus siihen voidaan tarvita aikuisen apua. (Jääskinen 2017, 89.) Tunteiden havaitseminen, 

nimeäminen ja ymmärtäminen vaativat lapselta prosessointia, joka edellyttää riittävää ymmär-

rystä koetuista asioista itsessä ja ympäristössä. Ymmärryksen puutteen myötä lapsen voi olla 

vaikea tiedostaa omia tunteita ja säädellä niitä, tai käsittää miksi vastapuoli käyttäytyy tietyllä 

tavalla esimerkiksi leikin aikana. Tällainen voi johtaa riitatilanteisiin lasten välillä. (mt. 36.) 

Lapsen tunnekuohua voidaan yrittää helpottaa esimerkiksi hengitysharjoitusten kautta, joilla 

pyritään rauhoittamaan lapsen olotila ja saamaan hänet rentoutumaan. Tällaisten menetelmien 

hyödyntäminen ja omaksuminen on tärkeää lapselle. Tunnekuohun keskellä lapsen voi olla 
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hankala vastaanottaa uusia ohjeita, jolloin rauhoittumismenetelmää tulee harjoitella etukäteen, 

jotta menetelmän käyttöönotto olisi lapselle helpompaa tarpeen syntyessä. (Ahonen 2017b, 

219.) Vaikka lapsi ei ymmärtäisikään kokemaansa tunnetta, voi sen pelkkä nimeäminen helpot-

taa hänen oloaan (Jääskinen 2017, 38). 

3.4 Aikuisen merkitys lapsen tunnetaitojen kehittymisessä 

Lapsen tunnetaitojen kehittymisen kannalta on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi niin 

ympäristön kuin paikalla olevien aikuisten osalta. Lapsen tulee saada kehittyä ja oppia asioita 

omaan tahtiin, jotta tämä kokee olevansa riittävä. (Jääskinen 2017, 77.) Tunnetaitoihin liittyvä 

harjoittelu ja reflektointi ovat tilanteita, joissa lapsi tarvitsee aikuisen perusteltuja näkemyksiä 

ja neuvoja. Hyvän kokemuksen myötä lapsi kokee tunteiden kohtaamisen turvallisena tilan-

teena aikuisen toiminnan myötä. (mt. 47.) Lapsen on tärkeä tulla tietoiseksi, että hänet kohtaava 

aikuinen huomioi hänet armollisesti ja kunnioittavasti niin, että lapsi kokee olevansa turvalli-

sessa ympäristössä. Tällöin lapsi uskaltaa turvautua aikuiseen ja kokemaan tunteita näkyväm-

min. (mt. 94.)  

Aikuisen ja lapsen välillä oleva kommunikaatio vaikuttaa lapsen identiteetin muodostumiseen, 

eli kokemukseen siitä, millaisena lapsi näkee itsensä. Näin ollen on tärkeää kiinnittää huomiota 

puheeseen ja lähestymistapaan, joka kohdistuu lapseen. Aikuisen tapa sanoittaa lapsen piirteitä 

ja toimintaa vaikuttaa lapsen ymmärrykseen kuka tai minkälainen hän on. (Repo 2015, 116.) 

Kokemukset vaikuttavat lapsen tapaan reagoida asioihin, joka edesauttaa lapsen sopeutumista 

ympäristöönsä. Jos lapsi joutuu kokemaan olonsa turvattomaksi, vaikuttaa tämä väistämättä 

hänen kokemiin tunteisiin ja niiden käsittelyyn. (Jääskinen 2017, 83–84.) Aikuisen reaktiot ja 

sanat toimivat lapsen keinona reflektoida koettuja tilanteita ja niissä syntyviä tunteita (mt. 97).  

On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että aikuisen tulee olla armollinen myös itselleen. Tun-

nekokemuksien havaitseminen ei ole itsestäänselvyys, joten lapsen kokemat tunteet ja tarpeet 

voivat jäädä huomaamatta jossakin yhteydessä. Lapsi ei aina ilmaise tarvettaan tulla nähdyksi 

ja kuulluksi, ja tällöin aikuinen ei välttämättä havaitse tapahtunutta tunnekokemusta. Lapsen 

huomiotta jättäminen ei tietenkään ole ihanteellista, mutta voi sopivissa määrin edesauttaa itse-

näisyyden tunteen kasvamista. Tämä edellyttää lapselta kykyä reflektoida koettua tunnetta, 

jonka avulla tilanteesta päästään yli. (Jääskinen 2017, 116.)  Jotta lapsi kykenee tähän, tulee 

tämän saada riittävästi tunnustusta omasta kehityksestä, jotta lapsi voi uskoa omaan itseensä 

päästäkseen tilanteesta yli omin voimin (mt. 77).  
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4 BENCHMARKING JA HAVAINNOINTI KEHITTÄMIS-

TYÖN MENETELMINÄ 

Opinnäytetyöni yleiset piirteet viittaavat toimintatutkimukseen, jolle on tyypillistä vaikuttaa 

halutun toiminnan kehittämiseen ja muuttamiseen. Toimintatutkimukselle on tavanomaista 

osallistaa organisaation sisällä olevaa ryhmää, jonka osallistuminen ja vuorovaikutus ovat 

oleellisia kehitystyön tutkimuksen ja toteutuksen kannalta. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 

2014, 37.) Käytin opinnäytetyön aikana kahta menetelmää, benchmarkingia ja havainnointia. 

Hyödynsin benchmarkingia valmiiden tunnetaitomateriaalien systemaattiseen vertailuun, jonka 

tarkoituksena oli luoda hahmotelma toimivan ja helppokäyttöisen tunnetaitomateriaalin piir-

teistä. Tämä edesauttoi tilaajalle tuotetun materiaalin rakenteen kehittämistä. Toisena menetel-

mänä käytin havainnointia, joka toimi opinnäytetyön osallistavana menetelmänä. Sen kautta 

testasin tuotetun tarinamateriaalin väliversioita. Halusin selvittää havainnoinnin avulla miten 

eri ikäryhmät vastaanottavat tarinoiden rakenteet ja teemat, sekä reflektoivatko lapset oppi-

maansa osallistavan keskustelun kautta. Keskustelun ja palautteen yhteydessä pystyin kerää-

mään lapsilta palautetta siitä, miten tekeillä olevaa materiaali palvelisi heitä parhaiten. Havain-

nointi perustui tarinatuokioiden yhteydessä oleviin osallistaviin keskusteluihin ja palautteen an-

toon, jotka olivat rakenteeltaan toistuvia. Tämä mahdollisti tuokioiden välisten havainnointien 

vertailun, jota pystyttiin vertaamaan myös eri ikäryhmien kesken.  

4.1 Mitä benchmarking tarkoittaa? 

Benchmarking on menetelmä, jonka avulla pyritään kehittämään omaa toimintaa ottamalla mal-

lia muilta vertailukelpoisilta tahoilta (Vuorinen 2013, 158). Sen avulla voidaan mitata esimer-

kiksi palveluiden, tuotteiden, toimintamallien ja prosessien suorituskykyä (Niva & Tuominen 

2005, 7). Tarkoituksena on oppia vertailtavilta tahoilta, kuinka omaa kehityskohdetta voitaisiin 

parantaa, ja miten vertailusta havaittua tietoa voidaan soveltaa siihen (Ojasalo, Moilanen & 

Ritalahti 2014, 43). Benchmarking vaatii menetelmänä laajaa selvitystyötä, jonka avulla pyri-

tään ottamaan selvää tavoiteltua toimintaa harjoittavien toimijoiden piirteistä ja menetelmistä. 

(Ojasalo ym. 2014, 186). Tarkasteltavista kohteista voidaan etsiä tietoa esimerkiksi kirjoista, 

julkaisuista ja kyseisen tahon verkkosivuilta (mt. 44).  
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Opinnäytetyöni tarkoitus on kehittää materiaalia, joka tukee tunnetaitokasvatuksen toteutu-

mista varhaiskasvatuksessa. Tämän myötä halusin tarkastella muita tunnetaitoihin liittyviä oh-

jelmakokonaisuuksia ja tuotesarjoja, jotka pystyisivät tukemaan varhaiskasvatuksessa toteutu-

vaa tunnetaitokasvatusta. Valitsin benchmarkingin opinnäytetyön yhdeksi menetelmäksi sen 

vuoksi, että sen avulla voisi aikaansaada riittävän monipuolista ja laajaa informaatiota halua-

mastani aiheesta. Tutkimuskohteiden tarkastelun, analysoinnin ja vertailun tarkoituksena on 

tuottaa informaatiota ja yleiskuvaa siitä minkälaisia tunnetaitoja tukevaa materiaalia lapsille on 

jo olemassa suomeksi. Vertailun ja analysoinnin avulla pyritään saamaan yleinen hahmotelma 

siitä, minkälainen tunnetaitomateriaali soveltuu päiväkotiympäristöön. Analysointi ja siitä syn-

tyvät tulokset pyrkivät auttamaan tuotoksen kehittämistä. Näin ollen benchmarking vastaa me-

netelmänä näiden tavoitteiden toteutumiseen.   

Kuten aiemmin mainittiin, benchmarking vaatii menetelmänä riittävän laajaa työstöä, jotta sen 

tulokset ovat riittävän verrannollisia ja informatiivisia (Ojasalo ym. 2014, 186). Tämä tekee 

menetelmästä isotöisen vaatien paljon aikaa. Koin työn onnistumisen kannalta oleelliseksi, että 

tarkasteltavien näkökulmien tuli olla riittävän monipuoliset. Huomasin kuitenkin hyvin nope-

asti, miten näkökulmien liiallinen määrä tuottaa herkästi tutkimuksen kannalta ylimääräistä tie-

toa, joka ei edistä tavoitteiden toteutumista. Tämä johti yksittäisten näkökulmien karsimiseen, 

joita tämän työn kohdalla oli kolme. Tämän opinnäytetyön osalta oli oleellista tiedostaa kuinka 

oma mielipide ja kokemus voivat vaikuttaa tarkasteltavien tutkimuskohteiden arviointiin. 

Vaikka arviointi perustuu puolueettomaan havainnointiin, ja kaikkia kohteita tarkastellaan sa-

moista näkökulmista, niin vertailu perustuu silti vahvasti omaan kokemukseen kohteiden toi-

mivuudesta. Tämän vuoksi en ole ottanut tarkasteltavaksi näkökulmaksi esimerkiksi kohteiden 

visuaalista puolta, jonka arviointi perustuu omasta mielestäni mielipiteiden ja oman kokemuk-

seen tavanomaista enemmän.  

4.2 Tutkimuskohteiden ja näkökulmien valinta benchmarkingissa 

Valitsin tarkasteltaviksi tutkimuskohteiksi kaksitoista eri kohdetta. Tutkimuskohteista puolet 

(6) pystyi luonnehtimaan tunnetaitokasvatukseen kuuluviksi ohjelmiksi, ja loput siihen sovel-

tuviksi tuotesarjoiksi painottuen lastenkirjallisuuteen. Tutkimuskohteiden etsinnässä hyödyn-

nettiin kirjastojen hakutunnisteita, sosiaalista mediaa, aiheeseen liittyviä artikkeleita ja nettisi-

vuja. Sosiaalinen media ja nettisivut edesauttoivat hahmottamaan, mitkä kohteita markkinoitiin 

näkyvästi, ja mitä kohdetta tuotettiin edelleen aktiivisesti.  
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Vertailun tueksi valikoitui yhteensä yhdeksän näkökulmaa, joiden tarkoituksena oli edesauttaa 

systemaattista tarkastelua tutkimuskohteiden välillä. Näkökulmien määrittely ja valinta pohjau-

tuivat siihen, että niiden avulla pystyttäisiin havainnoimaan millä tavalla opinnäytetyön tuo-

tosta voitaisiin kehittämään materiaalia soveltuvaksi päiväkodin omaan tunnetaitokasvatusma-

teriaaliin. Tällä haluttiin korostaa erityisesti kuinka vertailun avulla pystyttäisiin hahmottamaan 

miten tuotos olisi mahdollisimman monipuolinen ja helppo ottaa käyttöön.  

TAULUKKO 1: Esimerkkikuva käytetystä taulukkopohjasta (viisi ensimmäistä näkökulmaa: 

julkaisuvuosi, kohderyhmä, opas, oheistuotteet ja teemat) 

Ohjelman/Kirjasarjan 

nimi 

Julkaisu-

vuosi 

Kohde-

ryhmä 

Opas Oheistuotteet Teemat 

      

      

      

 

TAULUKKO 2: Esimerkkikuva käytetystä taulukkopohjasta (neljä viimeistä näkökulmaa: oh-

jaavat kysymykset, helposti ymmärrettävyys, koulutusmahdollisuus ja henkilökunnan näkö-

kulma) 

Ohjaavat 

kysymykset 

Helposti ymmärrettävyys Koulutusmahdollisuus Henkilökunnan näkökulma 

    

    

    

 

Näkökulmien valintaan vaikutti se, kuinka koin niiden edesauttavan tunnetaitokasvatusmateri-

aalin työstöä ja hahmottamista (ks. TAULUKKO 1 & TAULUKKO 2). Halusin selvittää 

benchmarkingin avulla onko suurin osa valikoiduista tutkimuskohteista tuotettu tiettyyn aikaan, 

jolla voisi todeta tunnetaitokasvatuksen ajankohtaisen aseman.  
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Kohderyhmän määrittelyllä halusin tulla tietoiseksi siitä, minkä ikäisille lapsille saatavilla 

oleva materiaali on tuotettu. Tämän lisäksi kohderyhmään liittyvässä näkökulmassa tarkoituk-

sena oli selvittää, moniko materiaaleista oli suunnattu ammattilaisten käyttöön verrattuna arki-

käyttöön perheissä, ja mikä niiden mahdollinen ero olisi. Materiaalin monipuolista käyttömah-

dollisuutta mitattiin selvittämällä, sisältyikö kohteeseen opasmateriaalia ja muita oheistuotteita. 

Oppaisiin liittyvään tarkasteluun vaikuttivat erityisesti oppaan helposti ymmärrettävyys ja mo-

nipuolisuus. Teemojen, ohjaavien kysymysten ja helposti ymmärrettävyyden tarkoituksena oli 

havainnoida materiaalien rakenteellista osuutta ja käyttökelpoisuutta. Teemojen kautta halusin 

tulla tietoiseksi mitkä aiheet tulevat kaikista yleisimmin esiin tutkittavien kohteiden osalta, ja 

millä tavalla niitä käsitellään. Ohjaavilla kysymyksillä tarkoitetaan tilannetta, jossa käyttäjä 

pystyisi osallistamaan lasta materiaaliin käyttöön. Tämä voisi näkyä esimerkiksi tilanteessa, 

jossa tarinoiden tapahtumiin palataan uudestaan keskustelun ja kysymysten kautta. Kysymyk-

set voisi esittää myös pitkin tarinaa, joka voi keventää lukukokemusta ja helpottaa keskitty-

mistä. Helposti ymmärrettävyydellä viitataan tekstin ulkoasuun ja omaksumiseen. Benchmar-

kingin avulla on haluttu selvittää myös, pystyykö tarkasteltavan kohteen kautta hankkimaan 

lisäkoulutusta, joka syventäisi materiaalin käyttöä. Kaikki edeltävät kohdat vaikuttavat viimei-

seen näkökulmaan, jossa tarkastellaan miten tarkasteltava materiaali soveltuisi käytettäväksi 

varhaiskasvatuksen henkilökunnan osalta.  

Alun perin taulukkoon sisältyi aiempien kohtien lisäksi kolme muuta näkökulmaa. Nämä olivat 

materiaalin muoto, sosiaalinen median käyttö ja hahmojen sukupuolineutraalius. Materiaalin 

muodolla pyrittiin selvittämään, missä muodossa kyseistä materiaalia oli saatavilla. Kaikki koh-

teista olivat hankittavissa fyysisinä kirjoina, ja vain osa oli ladattavissa digitaalisesti tai kuun-

neltavissa äänikirjoina. Äänikirjojen osuutta oli kuitenkin hankala havainnoida useiden mak-

sullisten alustojen vuoksi. Kyseinen näkökulma ei tarjonnut oleellista tietoa tutkimuksen osalta, 

ja näin ollen jätin sen pois. Sosiaalisen median osalta tietoa pystyi tuottamaan enemmän, ja sen 

avulla pystyi näkemään mitkä kohteista käyttävät sosiaalista mediaa markkinoinnin välineenä 

aktiivisesti. Havainnoista huolimatta tämä tieto tuntui lopputuloksen kannalta ylimääräiseltä. 

Kolmas poistettu näkökulma liittyi materiaalissa ilmeneviin sukupuoliin, jonka yhteydessä oli-

sin halunnut saada selkeän yleiskuvan siitä miten sukupuolet korostuvat eri materiaaleissa, ja 

tuleeko sukupuolineutraalius jollain muotoa esiin. Tämä näkökulma oli hyvin tärkeä, mutta tut-

kimuksen aikana koin, että sen tulokset eivät vaikuttaneet lopullisen tuotoksen työstöön mer-

kittävästi. Tarkasteltavia kohteita oli haasteellista verrata tästä näkökulmasta, ja olisi vaatinut 

laajempaa tutkimusta tähän näkökulmaan liittyen.  
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Kaikki tutkimuskohteet ja tarkasteltavat näkökulmat kirjattiin samaan taulukkoon, jotta kohtei-

den vertailu olisi helpompaa. Kohteista koottiin taulukon lisäksi erilliset tekstitiedostot, johon 

havainnot kirjattiin taulukkoa yksityiskohtaisemmin. Tällä halusin pyrkiä siihen, että taulukon 

tekstikentät pysyisivät mahdollisimman tiiviinä, kun suurempi ajatustyöskentely olisi tuotettu 

erillisiin tiedostoihin. Tämän kirjaamisen myötä yksityiskohtaisempaan materiaaliin olisi 

helppo palata myöhemmin tarpeen tullen.  

4.3 Miten havainnointi soveltuu päiväkodin toimintaympäristöön 

Havainnointia pidetään menetelmänä, jonka avulla voidaan saada tietoa halutusta kohteesta 

heille luonnollisessa toimintaympäristössä (Ojasalo ym. 2014, 42). Kyseinen menetelmä sovel-

tuu hyvin käytettäväksi, kun toiminnan kohteena on ryhmä, joilla on haasteita ilmaista omia 

ajatuksia ja kokemuksiaan haastattelun yhteydessä. Tällöin menetelmä sopii hyvin käytettä-

väksi lasten keskuudessa. (mt. 114.) Koska opinnäytetyön tuotoksen tuotetaan päiväkotiin, koin 

havainnoinnin olevan hyvä toiseksi tutkimusmenetelmäksi. Havainnointi pohjautui päiväko-

dissa tuotoksen, eli tässä tapauksessa Tunnekoira Sisu -tarinoiden vastaanottoon lasten keskuu-

dessa. Havainnointi toteutettiin osallistavan keskustelun yhteydessä, joka kokosi tarinan tär-

keimmät tapahtumat ja palauteosion. Koin havainnoinnin olevan parempi menetelmä haastat-

teluun verrattuna opinnäytetyön tavoitteiden kannalta. Lasten haastattelu olisi ollut todennäköi-

sesti hyvin haastavaa ja aikaa vievää. Tämä olisi automaattisesti vaikuttanut päiväkodin päivä-

rytmiin ja suunniteltuihin ohjelmiin. Erillinen haastattelutilanne olisi voinut luoda jännitettä 

lapselle. Lisäksi haastattelut olisi jouduttu toteuttamaan heti Sisutuokion yhteydessä, jotta kä-

sitellyt asiat olisivat olleet tuoreessa muistissa, joka olisi tuonut tilanteeseen lisähaastetta. Tä-

män myötä lasten osallisuuden tunne vuorovaikutteisessa ympäristössä ei olisi onnistunut niin 

hyvin haastattelujen avulla verrattuna havainnointiin.  

Havainnoinnissa on tärkeää, että sen yhteydessä muodostuneet huomiot ja tulokset kirjataan 

mahdollisimman nopeasti ylös. Tulosten dokumentointiin voidaan käyttää tilanteeseen sovel-

tuvaa tapaa, joka voidaan toteuttaa kirjaamalla asiat tiettyyn muotoon, esimerkiksi valokuvaa-

malla, videoimalla tai äänittämällä. Havainnoinnissa ja sen tulosten kirjaamisessa on olennaista 

kiinnittää huomiota suullisen puheen lisäksi tarkasteltavan kohteen ilmeisiin, kehon liikehdin-

tään ja eleisiin. (Mt. 115.) Opinnäytetyötäni koskeva havainnointi tapahtui järjestetyn tari-

natuokion yhteydessä, jossa testattiin jo kehitetyn materiaalin soveltumista varhaiskasvatuksen 
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toimintaympäristöön. Jokaisen tuokion lopussa oli osio, jossa koottiin tarinan tärkeimmät ta-

pahtumat osallistavan keskustelun yhteydessä. Tämän jälkeen seurasi palauteosio. Kirjoitin las-

ten ilmaisemat asiat ylös mahdollisimman tarkasti ylös tuokion aikana. Tein tarvittaessa yksit-

täisiä lisäyksiä mahdollisimman pian tuokion jälkeen. Koen, että mikäli olisin kirjoittanut ha-

vainnoista myöhemmin, olisi muistijälki ollut jo liian hatara eikä näin ollen vertailukelpoinen. 

Kirjasin lasten palautteen tuokion aikana ylös, ja tässä hyödynsin erityisesti äänestyksen myötä 

ilmeneviä lukuja. Luvut mahdollistivat vertailukelpoiset tulokset eri tuokioiden välillä. Tämän 

avulla pystyin tilastoimaan tuloksia ja vertaamaan vastausprosentteja tietyistä näkökulmista.  

Tyypillinen ongelma havainnoinnissa on, että kohderyhmän käyttäytyminen ja toiminta voivat 

muuttua normaalista poikkeavaksi havainnoijan tullessa paikalle. Tällaista tilannetta voidaan 

pyrkiä helpottamaan sillä, että havainnoitsija vierailee toimintaympäristössä riittävän usein en-

nen varsinaista tutkimusta, jolloin hän tekee itsestään ennestään tutun kohderyhmälle. Havain-

tojen ja kanssakäymisten edetessä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että havainnoija pystyy 

tuottamaan huomioita näkökulmasta, johon esimerkiksi ryhmään kiintyminen ei vaikuta. (Mt. 

116–117.) Koen, että tämä ei muotoutunut ongelmaksi omalta osaltani. Olin muotoutunut lap-

sille tutuksi työharjoittelun merkeissä, jonka aikana toteutin opinnäytetyön tuotoksen pilotti-

versiot. Tämän myötä lapset pystyivät vastaanottamaan tarinan teemat, rakenteet ja minut to-

dennäköisesti paremmin verrattuna siihen, että olisin tullut käymään päiväkotiin vain satunnai-

sesti tuokioiden yhteydessä. Työskentelin harjoittelun aikana pääasiassa yhden lapsiryhmän 

kanssa, joka toimi pilottien pääkohderyhmänä. Tiedostin, että minun ja lasten välinen tiivis 

vuorovaikutus voisi vaikuttaa havaintojen lopputuloksiin esimerkiksi niin, että lapset kokisivat 

osallistumisen muita helpompana. Tämän myötä tarinoita testattiin myös muiden lapsiryhmien 

parissa. 
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5 AINEISTON ANALYYSI 

Tämä luku keskittyy kehitysmenetelmien tulosten esittelyyn ja sen pohjalta tehtyihin päätel-

miin. Tulosten läpikäynti aloitetaan benchmarkingista, jonka yhteydessä esittelen tutkittujen 

tunnetaito-ohjelmien ja tuotesarjojen yleiset piirteet. Piirteiden esiintuonnin ja päätelmien jäl-

keen teen tulosten perusteella johtopäätöksen, mitä tuotetussa tunnetaitomateriaalissa on hyvä 

ottaa huomioon helppokäyttöisyyden kannalta.  

Tämän jälkeen kerron tarkemmin siitä, kuinka toteutin toisen tutkimusmenetelmän, eli havain-

noinnin päiväkodin toimintaympäristössä. Havainnoinnin tarkoituksena oli testata kesken-

eräistä tunnetaitokasvatusmateriaalia, joka oli tuotettu tilaajalle. Havainnoinnin päämääränä oli 

kokeilla, miten tarinat vastaanotetaan eri ikäryhmissä, miten se osallistaa lapsia ja kuinka toi-

miva materiaalin rakenne on. Tätä testattiin kahden eri pilotin aikana.  

5.1 Tunnetaito-ohjelmien yleispiirteet benchmarkingin perusteella 

Jokainen tarkasteltu näkökulma käydään läpi yksitellen. Tarkastelu toistaa rakennetta, jossa en-

simmäisenä esitetään tunnetaito-ohjelmista tehdyt havainnot. Tämän jälkeen tulokset esitellään 

tuotemerkkisarjojen osalta. Näiden perusteella luodaan yleinen päätelmä, joka esitetään tarkas-

teltavan näkökulman lopussa. 

Julkaisuvuosi 

Tarkasteltavista tunnetaito-ohjelmista 83 % on julkaistu 2010-luvun loppupuolella painottuen 

keskimääräisesti vuoteen 2017. Ainoastaan yksi ohjelmista, eli jäljelle jäänyt 17 % on tuottanut 

materiaalia jo 90-luvun alussa. Puolet ohjelmista on perustanut toimintansa yksittäisen julkai-

sun tuottamiseen, jolloin lisämateriaalin työstö on jäänyt vähänlaiseksi. Loput tuottavat edel-

leen jotain materiaalia, joista kahdella kolmesta tämä korostuu erityisesti kirjallisuuden julkai-

sun merkeissä. 

Tarkastelun kohteena oleville tuotemerkkisarjoille on yhteistä, että näiden merkittävin osa tuo-

tetuista materiaaleista kohdistuu lapsille suunnattuun kirjallisuuteen. Kohteet ovat alkaneet 

tuottaa julkaistua materiaalia painottuen 2010-luvun loppupuolelle. Näistä 50 % on aloittanut 

toimintansa vuonna 2016, ja loput vuosina 2017–2020. Kohteista 67 % tuottaa edelleen aktii-

visesti materiaalia suomenkielisille markkinoille.  
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Kokonaisuudessaan kaikki benchmarkingin kohteet ovat aloittaneet toimintansa painottuen 

2010-luvun loppuun yhtä kohdetta lukuun ottamatta. Oheismateriaalin tuoton osalta tuotemerk-

kisarjat tuottavat niitä yhden kohteen verran enemmän verrattuna tunnetaito-ohjelmiin.  

Kohderyhmä 

Tunnetaito-ohjelmien osalta kohderyhmän määrittely on tehty tarkoin, joka tulee ilmi 83 % 

osalta tarkasteltavista kohteista. Ohjelmien ikäryhmät painottuvat alkamaan kolmevuotiaasta 

lapsesta, mutta kokonaisuudessaan kohderyhmän ikäryhmä vaihtelee. Näiden ohjelmien välillä 

ikätaso vaihteli kolmesta viiteen, kolmesta kahdeksaan ja kolmesta kahteentoista vuoteen. Ai-

noastaan yksi ohjelmista suuntaa materiaalinsa viisi-yksitoistavuotiaille lapsille. Ohjelmista 

100 % on suunnattu ammattilaisten käyttöön, joista puolet soveltuu myös huoltajille.  

Tuotemerkkisarjojen kohdalla kohderyhmän iän määrittely on tehty vain 50 % osalta. 33 % 

nimeää kirjojen kohderyhmän alkavan kolmevuotiaasta ylöspäin, ja 17 % rajaa kohderyhmän 

neljä-seitsemän vuoden ikäisille lapsille. Kohteista puolet on suunnattu sekä ammattilaisten että 

huoltajien käyttöön. 

Näin ollen tulosten perusteella voidaan sanoa, että tunnetaito-ohjelmien kohderyhmien määrit-

tely on tarkempaa verrattuna tuotemerkkeihin. Ohjelmille on myös tyypillistä tuottaa enemmän 

materiaalia vain ammattilaisten käyttöön, jolla voidaan nähdä olla vaikutus sisältöön. Ohjel-

mien kohderyhmät olivat laajoja, mutta tuotemerkkien osalta ne olivat lähinnä suuntaa antavia.  

Oppaat 

Jokainen tunnetaito-ohjelma sisältää oppaan. Oppaat ovat hyvin laajoja, ja ne pitävät sisällään 

monipuolisia ohjelmakokonaisuuksia.  

Tuotemerkkien osalta vain 33 % on julkaissut oppaan. Kyseiset oppaat sisältävät erilaisia puu-

hatehtäviä ja muuta tarinoita tukevaa materiaalia. Tarinat ja oppaat eivät sisälly samaan tuote-

pakettiin, vaan ne tulee ostaa erikseen.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että on yleisempää, että tunnetaito-ohjelmat sisältävät jonkin op-

paan tuotemerkkeihin verrattuna. Tuotemerkkien oppaat ovat ohjelmiin verrattuna vähäisempiä 

informaation perusteella, jolloin ne keskittyvät enemmän toiminnallisen materiaalin tuottoon. 

Tuotemerkkien oppaat tukevat jo valmiiksi tuotettua kirjamateriaalia, jolloin se toimii ikään 
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kuin lisämateriaalia. Tunnetaito-ohjelmien kohdalla informaation paino voi nimenomaan il-

metä oppaan muodossa.  

Oheistuotteet 

Tarkasteltavien ohjelmien osalta oheistuotteista yleisimmät olivat tunnekortit, jotka sisältyivät 

83 % kaikesta materiaalista. Puolet kohteista on tuottanut myös materiaalia tukevia julisteita, 

ja 33 % käsinukkeja. Useat oppaat sisältävät eri tilanteita havainnollistavia tarinoita, mutta vain 

yksi kohteista on tuottanut erikseen satukirjoja. Yksi kohteista oli tuottanut myös muistipelin.  

Erilaiset tunnekortit olivat tuotetuin oheistuote myös tuotemerkkisarjojen kohdalla. Kaiken 

kaikkiaan neljä kuudesta kohteesta on julkaissut tunnetaitokortteja muun materiaalin tueksi. 

Näistä kaksi on julkaissut kortit osana oppaiden sisältöä, ja muissa tapauksissa kortit ovat os-

tettavissa erikseen. Tunnekorttien lisäksi kohteet ovat julkaisseet myös satujooga- ja tarinakort-

teja. 33 % kohteista on julkaissut tehtäväkirjoja ja ammattilaisille suunnattuja oppaita. Puuha-

kirjat ja ammattilaisten oppaat eivät sisälly samaan tuotepakettiin, jolloin ne on ostettava erik-

seen. Muita yleisiä oheistuotemuotoja ovat erilaiset värityskuvat (50 %) ja julisteet (33 %). Yksi 

kohteista on julkaissut myös muista poikkeavaa oheistuotteita, esimerkiksi leikkialustoja ja mu-

keja, kalentereita ja lautapelejä.  

Erilaiset tunnekortit olivat tuotetuin oheistuote molempien tarkasteltavien näkökulmien osalta, 

mutta tuotemerkkien kohdalla niitä tuotetaan monipuolisemmin. Tuotemerkkisarjojen kautta 

tuotetaan ohjelmiin verrattuna enemmän muuta oheismateriaalia. Tämä voi olla yhteydessä tuo-

temerkkisarjojen kaupalliseen tavoitteeseen, ja aiemmin mainittuun kohderyhmään. Tällä viit-

taan siihen, että tuotemerkkien materiaalin olivat suunnattu myös ei-ammattilaisten käyttöön, 

jolloin tuotteiden tulee olla helposti saavutettavissa julkisilla markkinoilla.   

Teemat 

Kaveritaidot ovat tunnetaito-ohjelmien osalta näkyvin teema, joka ilmeni 83 % kohteista. Toi-

siksi eniten, 67 % verran teemat keskittyivät ongelmaratkaisun kehittymiseen. Tunteiden tun-

nistaminen ja säätely, sekä oman osaamisen sanoitus korostui kohteiden osalta puolista. 33 % 

kohteista korosti materiaaleissaan empatian ja ryhmän turvallisuuden merkitystä. Yksi koh-

teista keskittyi erityisesti nettikäyttäytymisen, ja lasten kokeman häirinnän kohtaamiseen. Sama 
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kohde korosti kuinka lasten olisi tärkeä oppia turvataitoja, ja tiedostamaan oman kehonsa oi-

keudet. Tämän lisäksi yksi tarkasteltavista kohteista korosti aggression asemaa ja käsittelyä 

tunnetaitokasvatuksessa.  

Tuotemerkkisarjoista jokaisessa korostettiin ystävyyden merkitystä ja sosiaalisten taitojen ke-

hittymistä. Tämän jälkeen eniten nousi esiin tunteiden sanoitus ja tunnistamisen 83 % verran. 

Muita esiin nousevia teemoja olivat 67 % osalta pelkojen voitto sekä itseluottamuksen vahvis-

tuminen, jotka ovat aiheina toisiaan tukevia. 67 % tuotemerkkisarjoista korosti teemoissaan 

kuinka riitatilanteita voidaan selvittää, ja miten rentoutuminen vaikuttaa tunteiden käsittelyyn. 

33 % kohteista keskittyi teemoissaan erinäisiin kiusaamistilanteisiin. Muita yksittäisiä teemoja 

olivat kuoleman kohtaaminen ja käsittely, epämiellyttävän ruuan syönti ja ryhmään kuulumisen 

haasteet.  

Ohjelmien ja tuotesarjojen kannalta kantavat yhteiset teemat olivat ystävyyden merkitys ja so-

siaaliset taidot, jotka korostuivat lievästi enemmän tuotesarjojen kohdalla. Merkittävin ero näi-

den kohteiden välillä oli tunteiden sanoittamisen ja tunnistamisen välillä, joka oli tunnetaito-

ohjelmien kohdalla vähäisempää. Ohjelmat ottivat esiin myös yksittäisiä teemoja kuten lasten 

kohtaaman häirinnän ja turvataitojen omaksumisen, sekä nettikäyttäytymisen. Tämä voi johtua 

ohjelmien laajasta kohderyhmästä, vaikka on totta kai otettava huomioon että minkä tahansa 

ikäinen lapsi voi kokea häirintää. Tuotemerkkien osalta yksittäisissä teemoissa korostui esimer-

kiksi ryhmään kuulumisen haasteet, jota käsitellään ohjelmissa enemmän.  

Ohjaavat kysymykset 

Tällä näkökulmalla on haettu tilannetta, jossa pystyttäisiin ohjaamaan lasta osallistavaan kes-

kusteluun materiaalin pohjalta. Tunnetaito-ohjelmissa tämä toteutui 67 % osalta. Monet ohjel-

mien oppaista sisälsivät tehtäväkokonaisuuksia, jotka pohjautuivat yhteiseen keskusteluun ja 

turvallisen ilmapiirin ylläpitoon.  

Tuotemerkkisarjojen osalta ohjaavat ja osallistavat kysymykset ilmenivät tarinoiden merkeissä. 

Rakenteeltaan kysymykset joko veivät tarinaa eteenpäin tauottaen kertomusta, tai kertasivat 

lopussa tarinan keskeiset tapahtumat. Ohjaavia kysymyksiä esitettiin 50 % tarkasteltavista koh-

teista. Näistä kahdesta kysymykset esitettiin tarinan jälkeen, ja yksi tarinan aikana.  

Tulosten pohjalta voidaan todeta, että sekä tunnetaito-ohjelmien että tuotesarjoissa korostetaan 

lasten osallisuuden tunnetta ja sen myötä kokemuksen sanoittamista. Tämä korostuu lievästi 
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enemmän tunneohjelmien osalta, jossa osallistaminen toteutuu tehtävien yhteydessä olevan 

keskustelun kautta. Tuotemerkkien kohdalla tämä ilmenee tarinoiden aikana.  

Helposti lähestyttävyys 

Helposti lähestyttävyyden kannalta pystyttiin huomaamaan, että usea tunnetaito-ohjelmista oli 

helppo ottaa käyttöön harjoitusten kannalta. Vertailun myötä nousi esiin piirteitä, joiden perus-

teella on tärkeää tehdä ytimekkäät ja helposti ymmärrettävät kokonaisuudet. Tätä helpottaa esi-

merkiksi selkeä sisällysluettelo. Osa ohjelmien materiaaleista olivat hyvin laajoja ja raskaita 

työstää, joka vaikeutti kokemusta käyttöönoton mahdollisuudesta. Koin osan teksteistä ja esi-

merkeistä monimutkaisiksi ymmärtää. Osa kohteista vaati myös paljon tulostamista ja paperei-

den monistamista käyttöönottoa varten, mikä ei ole mielestäni ekologista saati käytännöllistä.  

Tuotemerkkien satukirjalähtöisen alkuasetelman vuoksi materiaalit olivat yleisesti tuotettu 

omaperäisesti ja tekstistä oli tehty oivaltavaa. Tekstit oli tuotettu yksinkertaiseen muotoon, joka 

sanoitti hyvin hahmojen näkökulmia. Moni tuotemerkeistä ei korostanut materiaaleissaan kui-

tenkaan lapsia osallistavaa osuutta, mikä olisi mielestäni oleellista tunnetaitokasvatuksen on-

nistumiseksi. Osallistavien osuuksien puuttuessa tarinat jäivät herkästi hyvin pintapuoliksi tai 

venyivät pitkiksi ilman taukoa. Koin, että joidenkin tarinoiden perusideat eivät auenneet. Ru-

nomittaan tuotettu materiaali herätti itsessäni ristiriitaisia ideoita, sillä näin sen hauskana 

ideana, mutta samaan aikaan koin sen vaikuttaneen siihen, ettei tarinaan ja opetukseen päässyt 

riittävän syvälle.  

Tarkasteltavien näkökulmien kautta voidaan havainnoida, että materiaalin helposti lähestyttä-

vyyteen vaikuttaa yleinen kirjoitusasu. Tunnetaito-ohjelmissa tämä korostui erityisesti selkei-

den sisällysluetteloiden kautta, ja tuotesarjoissa tuotettuna tekstinä tarinoiden muodossa. Help-

pokäyttöisyyteen voi vaikuttaa negatiivisesti tekstin ja harjoitteiden epäselvyys. Nämä piirteet 

vaikuttavat herkästi materiaalin käyttöönottoon negatiivisesti.  

Koulutukset 

Koulutusten osuus nousi hyvin vahvasti esiin tunnetaito-ohjelmien osalta, joka toteutui yhtä 

kohdetta lukuun ottamatta (83 %). Tämän jäljelle jääneen kohteen tiedetään joskus järjestäneen 

koulutustilaisuuksia, mutta siihen liittyen ei löytynyt lisätietoa.  

Tunnetaitosarjojen osalta 33 % järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia. Yhden sarjan osalta kou-

lutuksia järjestetään aktiivisesti webinaarien merkeissä, jotka ovat katsottavissa jälkikäteen. 
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Toinen kohde järjestää koulutuksia tilauksena liittyen tuotettuun kirjamateriaaliin, sekä ohjaa-

jakoulutuksia.  

Tulosten perusteella voidaan todeta, että käyttöönotetun materiaalin teoreettisen osaamisen sy-

ventäminen toteutuu paremmin tunnetaito-ohjelmien osalta, jossa järjestetään tuotesarjoja 

enemmän koulutuksia.  

Henkilökunnan näkökulma 

Henkilökunnan kannalta monien tunnetaito-ohjelmien positiiviksi puoliksi nousi erityisesti 

esiin, miten paljon valmista materiaalia ne tarjoavat suunnitellulle aikavälille. Monet ohjelmista 

sisälsivät laajasti erilaisia tehtäviä ja leikkejä, info-osuuksia sekä ammattilaisille että kotiin. 

Ohjelmissa korostuu teorian laajuus, jossa tarjotaan hyviä pedagogisia neuvoja ja käytännön 

vinkkejä liittyen tapaan, miten ammattilainen voi lähestyä erilaisia tilanteita. Osa materiaaleista 

olivat kuitenkin hankalasti sovellettavissa päiväkoti-ikäiselle, mikä voi johtua ohjelmien mää-

riteltyjen kohderyhmien pitkästä ikäryhmästä. Monet tehtävistä pohjautuivat monisteiden käyt-

töön ja kirjaamiseen, joka on hankala toteuttaa isossa päiväkotiryhmässä. Tällainen toiminta 

vaatii usean aikuisen läsnäolon, eikä tue ajatusta siitä että jokainen lapsi tulisi huomatuksi ta-

sapuolisesti.  

Tuotesarjojen osalta sarjoissa esitettiin lukuisia hyviä vinkkejä siihen, miten materiaalia voi-

daan käyttää hyödyksi. Tuotesarjat sisältävät useita erilaisia tarinakokonaisuuksia, joissa esi-

tellään käsiteltävä aihe ja sitä havainnollistavat tehtävät. Tuotesarjojen käyttöä voi monipuolis-

taa ja syventää käyttämällä siihen tarkoitukseen tuotettua oheismateriaalia. Moni tuotesarjoista 

vaatii ammattilaiselta kuitenkin oma-aloitteisuutta, sillä kirjoissa ei ole aina selkeää rakennetta 

tai ohjetta käyttöönottoa varten. Näin ollen osa tuotesarjojen materiaaleista vaatii henkilökun-

nalta ideointia ja perehtymistä aiheeseen, jotta käyttöönotosta saataisiin järkevä kokonaisuus.  

Henkilökunnan näkökulmasta sekä tunnetaito-ohjelmat että tuotesarjat ovat varteenotettavia 

vaihtoehtoja käytön kannalta. Ohjelmille on tyypillistä tarjota valmiita tuokiorakenteita tietylle 

aikavälille, joka voi äkkiseltään olla helppo ottaa käyttöön. Hyvin moni ohjelmista soveltuu 

kuitenkin laajalle ikäryhmälle, jolloin tarjottua rakennetta joudutaan soveltamaan. Koska oh-

jelmien kautta tunnetaitokasvatusmateriaalia voi käyttää pitkällä aikatähtäimellä, vaatii se riit-

tävän hyvää perehtymistä ohjelman kokonaiskuvaan. Tuotesarjojen osalta materiaali voi olla 

helpommin lähestyttävää ja kiinnostavampaa lapsille, mutta vaatii soveltamista tavoitteellista 

käyttöä varten.  
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5.2 Johtopäätös  

Muodostin yleisen käsityksen benchmarkingin tuloksista, minkälaiseen suuntaan lopullista tuo-

tettua tunnetaitomateriaalia tulisi viedä. Kaikista tärkein tavoite tämän suhteen oli luoda tuote-

tusta materiaalista riittävän helppokäyttöinen henkilökuntaa varten. Näen, että tämän kannalta 

tärkein piirre on ettei käyttäjän tarvitse käyttää paljon aikaa materiaalin käyttöönottoon. Tämä 

tarkoittaisi käytännössä sitä, että materiaalissa olisi käytettävä riittävän selkeää ja toistuvaa ra-

kennetta, joka edesauttaisi käyttömuodon omaksumista. Tämän vuoksi Tunnekoira Sisu -mate-

riaalissa toistetaan tiettyä neljän kohdan rakennetta. Jokaisen tarinan ensimmäisessä osassa esi-

tellään tarinan keskeiset hahmot yleispiirteittäin niin, että jokaisen hahmokuvan vieressä on 

tämän nimi ja lyhyt tietopaketti. Tämä edesauttaa sitä, että käyttäjän ei tarvitse muistaa oma-

aloitteisesti tarinoissa esiintyvien hahmojen piirteitä. Jokaisen tarinan sisäkannessa on esitelty 

tarinassa esiintyvät avainsanat, jonka kautta käyttäjän on helppo tarkistaa, mitä aiheita kysei-

seen tarinaan sisältyy. Havainnollistavat ja isot kuvat tukevat tätä. Materiaalin helppokäyttöi-

syyttä, teemoja ja rakennetta käsitellään tarkemmin pääluvussa 6.  

Koen, että lopullinen tuotos Tunnekoira Sisu muistuttaa enemmän benchmarkingin kohteina 

olleita tuotemerkkisarjoja kuin tunnetaito-ohjelmia. Materiaali ei sisällä erikseen mitään käyt-

töopasta, jolla sen käyttöä voitaisiin monipuolistaa tai syventää. Sen sijaan Tunnekoira Sisu 

tarjoaa osallistavaa oheistoimintaa, joka on sisällytetty osaksi tarinoiden rakennetta. Tällainen 

ratkaisu nousi esiin tuotemerkkisarjojen kohdalla. Tuotemerkkisarjojen kohdalla tutkitut koh-

teet korostivat kohderyhmän rajauksessa painottumista pieniin lapsiin, kun tunnetaito-ohjel-

mien kohderyhmä saattoi sisältyä hyvin laajaan ikäryhmään. Tunnekoira Sisu tukee tässäkin 

tapauksessa tuotemerkkisarjaa painottuen vain varhaiskasvatuksen käyttöön.  
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5.3 Havainnointi tukemassa tuotoksen kehittämistä 

 

KUVIO 1: Havainnointi lasten osallisuuden tunteen tukemisesta  

Havainnointi lapsen osallisuudesta, ja tarinoiden soveltuvuudesta tietylle kohderyhmälle testat-

tiin keräämällä palautetta. Palaute kerättiin jokaisen Sisutuokion yhteydessä tapahtuvan osal-

listuvan keskustelun merkeissä, jonka aikana lapsille esitettiin tarinaan liittyviä kysymyksiä. 

Tämän jälkeen lapsilta kysyttiin palaute siitä, olivatko he pitäneet tarinasta, olisiko siinä jotain 

kehitettävää ja olivatko he oppineet uutta. Kysymysten muoto oli toistuva tuokioiden välillä, 

jolloin palautetta pystyttiin keräämään systemaattisesti. Havainnoinnin tarkoituksena oli nähdä 

kuinka lapset vastaanottavat tarinat ja sen hahmot, ja miten tämä vaihtelisi eri ikäryhmien vä-

lillä. Palautteen perustella pystyttiin havainnoimaan miten tuokioiden määrä ja toisto vaikutti-

vat lasten osallistumiseen ja heidän ilmaisuunsa palautteen annossa (ks. KUVIO 1). 

Tuotoksen testaamista ja havainnointia varten pidettiin kaksi eri mittaista pilottijaksoa, joiden 

aikana Sisutarinoita luettiin eri ryhmissä. Ensimmäisen pilotin pääkohderyhmä oli viisi vuotta 

täyttävien lasten ryhmä, joille luettiin yhteensä seitsemän erilaista tarinaa. Tämän ryhmän li-

säksi tarinoita testattiin myös kuusi vuotta täyttävien lasten ryhmässä neljän tarinan osalta, ja 

esikoululaisille yhden tarinan verran. 

Ensimmäinen pilotti ja siihen liittyvä havainnointi auttoivat näkemään, miten tarinat ja sen tee-

mat, ja rakenne vastaanotettiin eri ikäryhmien välillä. Tällöin pystyttiin näkemään muuttuisiko 

vastausten lukumäärä tai keskusteluosuus eri ikäisten ryhmien välillä. Ikäryhmien välisen sys-

temaattisen havainnoinnin ja tulosten reflektoinnin myötä pystyttiin hahmottamaan lopullisen 

tuotoksen kohderyhmän rajaus.  
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Piloteissa olleisiin keskusteluihin, ja sen myötä koottuihin äänestystuloksiin vaikuttavat mer-

kittävästi mahdollinen osallistujamäärä. Tulokset voivat vaihdella riippuen siitä, montako lasta 

on ollut kyseisenä ajankohtana pois päiväkodista. Äänestykseen ja osallistumiseen ovat voineet 

vaikuttaa myös tuokioita edeltävät tilanteet, jotka ovat voineet näkyä yleisenä rauhattomuutena. 

Tämän lisäksi lapsen mielenkiintoon on voinut vaikuttaa tuokion kesto, teemojen vastaanotta-

misen helppous tai koettu epäselvyys kielimuurin vuoksi.  

Ensimmäinen pilotti: Useiden ryhmien havainnointi  

Pilottien pääryhmänä olivat viisi vuotta täyttävien lasten ryhmä, joille esitettiin pilottien kaikki 

seitsemän tarinaa. Tuokioihin osallistui enimmillään viisitoista lasta, ja vähimmillään kahdek-

san. Ryhmään kuuluu kokonaisuudessaan kahdeksantoista lasta, jolloin osallistumisprosentti ei 

koskaan yltänyt sataan prosenttiin. Tämän syynä olivat vaihtelevat poissaolot. 

Tarkasteltavien kysymysten osalta lapset pitivät tarinoista, ja niiden suosio kasvoi tasaisesti 

jokaisen tuokiokerran jälkeen. ”Piditkö tarinasta” -kysymyksen vastauskeskiarvo oli 67 %. Ke-

hittämiseen keskittyvä äänestysprosentti pysyi koko ajan matalana nousten vähitellen tuokioi-

den muuttuessa säännöllisimmiksi. Keskiarvoltaan 16 % lapsista ei kokenut pitävänsä tarinoista 

tai olisi halunnut kehittää niitä jotenkin. Lapset eivät esittäneet pilotin aikana yhtäkään paran-

nusehdotusta, ja tämä prosentti oli korkeimmillaan kerroilla kun lapsia oli eniten pois päiväko-

dista. Kolmas kysymys keskittyi lasten kokemukseen uuden asioiden oppimisesta tarinan 

myötä, joka oli tämän ryhmän kohdalla 41 % keskiarvon mukaan. Uuden oppimista tarkasteleva 

prosentti vaihteli näistä kolmesta kaikkein eniten tuokioiden välillä verrattuna siihen, että kah-

den ensimmäisen kysymyksen osalta äänestysprosentti kasvoi tasaisesti.  

Yksi tärkeimmistä havainnoista löytyi osallistavan keskustelun kasvusta. Vaikka uuden oppi-

miseen liittyvä prosentti oli vaihteleva, omaksuivat lapset tarinan teemat ja tapahtuvat tästä 

huolimatta hyvin. Lasten osallistuminen keskusteluun kasvoi merkittävästi jokaisen tuokioker-

ran myötä. Vain ensimmäisen tuokion lapset pysyivät hiljaa, eivätkä jakaneet omia ajatuksiaan. 

Toisella kerralla tuokiorakenne, tilanne ja hahmot olivat jo tutumpia, mikä on voinut vaikuttaa 

lasten osallistumiseen. Tuokioiden edetessä yhä useampi uskaltautui sanoittamaan ajatuksiaan 

ääneen, ja kertomaan omista kokemuksistaan. Näin ollen kohderyhmän osallisuuden tunteen 

kokeminen on tulosten mukaan ollut onnistunut.  

Toinen ryhmä ensimmäisen pilotin aikana keskittyi kuusi vuotta täyttävien lasten ryhmään. 

Osallistujaprosentti oli paljon vaihtelevampi pääryhmään verrattuna, sillä tuokioihin osallistui 
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keskimäärin kymmenen lasta. Kokonaisuudessaan ryhmään kuului alun perin 26 lasta. Ainoa 

isompi muutos osallistujamäärässä näkyi viimeisen kerran osalta, kun tuokioon osallistui kuu-

sitoista lasta aiemman kymmenen sijaan. Tällöin tuokiossa oli mukana lapsia, jolle Sisutarinat, 

niiden hahmo ja rakenteet eivät olleet ennestään tuttuja.  

Vähäisen osallistujamäärän vuoksi tämän ryhmän äänestysprosentit eivät ole täysin verrannol-

lisia pääryhmään, mutta niiden pohjalta pystyttiin tekemään tästä huolimatta tärkeitä havain-

toja. Ensimmäisen kysymyksen ”Piditkö tarinasta” osalta vastausten keskiarvo oli 80 %. Vain 

23 % ilmaisi tarinan olleen tylsä tai sitä tulisi kehittää jollain muulla tavalla. Lapset antoivat 

kehitysideoita ainoastaan viimeisellä kerralla, jolloin he kiinnittivät huomiota tarinan rakentee-

seen. Vastaajien mielestä oli tylsää, että Sisu ei osannut käyttäytyä tarinan alussa heti oikein, 

vaan toivottua ratkaisua jouduttiin odottamaan tarinan loppuun. Tästä seurasi ryhmän sisällä 

hyvää keskustelua, kun muut lapsista perustelivat omin sanoin miksi Sisun tuli kehittyä tarinan 

aikana. Heidän mukaansa tarinan opetus jäisi silloin kokonaan pois, ja lapset pitivät ratkaisua 

tärkeänä. Lapsista 55 % koki keskiarvon mukaan oppineensa jotain uutta tuokioiden aikana, 

joka on isompi prosentti verrattuna pääkohderyhmään.  

Osallistavan keskustelun kannalta vuorovaikutusta syntyi heti ensimmäisellä tuokiokerralla. 

Ryhmä osallistui keskusteluun alusta asti hyvin aktiivisesti, ja tämä jatkui pilotin loppuun 

saakka. Havaintojen vertailun myötä pystyttiin huomaamaan, että kuusi vuotta täyttävien lasten 

ryhmä puhui tunteistaan ja kokemuksistaan nuorempaa pääryhmää avoimemmin. Kuusivuoti-

aiden ryhmässä syntyi keskustelua myös tarinoiden ulkopuolelta, jolloin lapset jakoivat koke-

muksiaan esimerkiksi ulkopuolisuuden tunteesta ja kiusaamistilanteista. Kyseiset aiheet olivat 

sidoksissa tuokioiden teemoihin, mutta eivät olleet suoraan yhteydessä Sisutarinoihin. Lapset 

ottivat nämä aiheet puheeksi oma-aloitteisesti. Tämän perusteella Sisutuokiot ovat tilanteena 

rohkaisseet lapsia kertomaan ääneen asioista, jotka voisi olla vaikea kertoa jossain muussa yh-

teydessä.  

Havaintojen perusteella kuusi vuotta täyttävät lapset vastasivat pääryhmää aktiivisemmin ja 

avoimemmin esitettyihin kysymyksiin ja teemoihin. Vastauksiin ja keskusteluihin on voinut 

vaikuttaa se, että pilotti pidettiin tämän ryhmän osalta helmikuun aikana, jolloin olin ollut osa 

päiväkodin arkea jo kuukauden verran. Tällöin olin henkilönä tutumpi tälle ryhmälle, vaikka 

en toiminut heidän ryhmänsä virallisena ohjaajana. Ryhmän vastauksiin on voinut vaikuttaa 

myös ryhmien ikäero sekä sisäiset dynamiikat. Viisi vuotta täyttävien, eli pääryhmän osalta 
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pilotti aloitettiin jo tammikuussa, jolloin olin heille ohjaajana uudempi tuttavuus verrattuna tä-

hän toiseen ryhmään.  

Ensimmäisen pilotin viimeisenä ryhmänä toimi esikouluikäiset lapset. Tälle ikäryhmälle tuoki-

oita pidettiin vain yhden tarinan verran, jonka myötä sen tuloksia on hankala verrata kahteen 

edelliseen ryhmään. Osallistavan keskustelun aikana ryhmä esitti kehittämisideoita, että tarinan 

tulisi olla paljon jännittävämpi. Lasten mukaan tarinassa tulisi olla aiempaa enemmän toimin-

taa, ja mahdollisesti räjähdyksiä. Kehitysideoissa annettiin selkeitä ongelmakohtia, kun tarina 

koettiin ryhmälle liian lapselliseksi. Tästä huolimatta ryhmästä 87 % tykkäsi tarinasta. Kysei-

seen tuokioon osallistui viisitoista lasta. Tarinassa esiintyneet teemat koettiin ennestään tu-

tuiksi. Kyseiselle ryhmälle ei pidetty enempää Sisutuokioita, sillä heidän ikäryhmälleen oli en-

nestään tunnetaitokasvatukseen soveltuvaa materiaalia.  

Toinen pilotti pääryhmälle 

Havainnointiin ja tuotoksen testaamiseen liittyvä toinen pilotti pidettiin pääryhmälle, eli aiem-

min mainitulle viisi vuotta täyttävien lasten ryhmälle. Tuokiot pidettiin puolitoista kuukautta 

ensimmäisen pilotin jälkeen. Tavoitteena oli esitellä lapsille kolme uutta ja vanhaa tarinaa, 

joista ennestään tuttuja oli paranneltu. Tällöin oli hyvä mahdollisuus nähdä käytännössä, miten 

lapset omaksuisivat jo aiemmin esiin tulleet teemat, ja miten he vastaanottaisivat uudet tarinat. 

Tarinoiden lopussa olevaa palauteosuutta oli kehitetty ensimmäiseen pilottiin verrattuna. Tuo-

kioiden rakenteet ja kysymykset pysyivät aiempaan pilottiin verrattuna samanlaisina. Ainoas-

taan palauteosuus koki muutosta, sillä pelkän viittaamisen sijaan keskustelun tueksi otettiin 

käyttöön erilliset palautekortit. Ne olivat kaksi erilaista Sisukorttia, joiden tarkoituksena oli 

tarjota lapsille virikettä ja tukea itseilmaisuun. Korttien pohjaväreinä olivat liila ja vihreä, joista 

toisessa oli iloinen Sisu ja toisessa surullinen. Korttien kautta pyrittiin siihen, että lapsen olisi 

aiempaa helpompaa ilmaista oma mielipiteensä ja tukea keskittymistä.  

Valitettavasti ajankohtana olleen koronatilanteen vuoksi pilotin ohjauskertoja jouduttiin supis-

tamaan. Näin ollen Tunnekoira Sisu -tuokioita pystyttiin pitämään ainoastaan neljä kappaletta. 

Uusia tarinoita ehdittiin esittää ainoastaan yhden kerran, jonka myötä pilotin tulokset painottu-

vat pitkälti vanhojen tarinoiden vastaanottoon. Havaintojen vertailu ensimmäiseen pilottiin ver-

rattuna oli haastavaa, sillä kahden viimeisen tuokion tuloksia ei voitu kirjata ylös. Pilotin muut-

tuneesta kestosta ja heikommasta havaintomateriaalista huolimatta toisesta pilotista muodostui 

lopputuloksen kannalta oleellista tietoa.  
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Vertailukelpoisia tuloksia saatiin kerättyä yhdestä ennestään tutusta sekä uudesta tarinasta. 

Vanhan tarinan osalta keskustelua syntyi aiempaa enemmän, ja kysymyskohtaiset vastauspro-

sentit nousivat jokaisen näkökulman kohdalla. Vastaajista 92 % piti tarinaa hyvänä, 42 % huo-

masi siinä kehittämisen tarvetta, ja 67 % koki oppineensa jotain uutta. Tämä oli ensimmäinen 

kerta, kun Sisua käytiin lukemassa kyseiselle ryhmälle pidemmän tauon jälkeen, joka voi myös 

vaikuttaa näihin prosentteihin. Tähän tuokioon osallistui kaksitoista lasta, kun aiemmin samaa 

tarinaan liittyvään tuokioon osallistui viisitoista.  

Uuden tarinan osalta lasten oli aiempaa helpompi osallistua keskusteluun, vaikka aihe keskittyi 

luetun tarinan lisäksi heidän oman osaamisensa sanoittamiseen. Ensimmäisen pilotin aikana 

lapset vaativat enemmän johdattelua ja rohkaisua omasta kokemuksesta puhumiseen, mutta uu-

den tarinan kohdalla se koettiin luontevana. Uuden tarinan kohdalla osa tarinaan liittyvistä ky-

symyksistä koettiin hankalaksi ymmärtää, ja tämän pohjalta niitä muutettiin yksinkertaisim-

maksi lopulliseen versioon.  

Pilotin havainnot antoivat lopullista tuotosta ajatellen tärkeää tietoa pilotin kestosta huolimatta. 

Käyttöön otetut palautekortit osoittautuvat hyväksi ratkaisuksi. Korttien ansiosta lapsilla oli 

paljon helpompaa osallistua äänestystilaisuuteen, jolloin vältyttiin haamuääniltä tai ylimääräis-

ten äänten antamisella. Kortit auttoivat lapsia keskittymään aiempaa paremmin tuokion loppu-

osuuteen, ja madalsi kynnystä osallistua keskusteluun. Toistetut tarinat vastaanotettiin hyvin, 

ja vastausten perusteella kertaamisen koettiin olleen onnistunut. Viimeisellä tuokiokerralla ta-

rinan lopuksi testattiin myös ensimmäistä aiheeseen liittyvää Sisun erityistehtävää. Erityisteh-

tävänä oli osallistava taideteos, jossa piirrettiin tietyn aihepiirin mukaan lasten ideoita samaan 

piirrokseen. Tehtävän vastaanoton ja toimivuuden myötä jokaiseen tarinaan lisätään oma eri-

tyistehtävä tuotoksen lopulliseen versioon.  

Päätelmät 

Piloteista ilmenevien havaintojen perusteella tuotoksen lopulliseksi kohderyhmäksi rajautui vii-

sivuotiaat lapset. Tämä pohjautui siihen, että tarinoiden teemat, hahmot ja rakenne vastaanotet-

tiin kaikkien parhaiten viisi ja kuusi vuotta täyttävien lasten ryhmässä. Kumpikin ryhmä omak-

sui annetut aiheet hyvin ja osallistui keskusteluun. Vanhemman ryhmän, eli kuusi vuotta täyt-

tävien lasten osalta keskustelu pohdiskelevampaa nuorempiin verrattuna. Tämän perusteella 

Sisutarinat voivat soveltua paremmin lapselle, joka on jo täyttänyt viisi vuotta. On kuitenkin 
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tärkeä ottaa huomioon, että jokainen ryhmä tulee nähdä yksilöllisesti, jolloin tulos ei olisi ver-

rannollinen vuodesta toiseen. Tarinoiden teemat ja tapahtumat on rakennettu kummankin ikä-

ryhmän tyypillisiin tilanteisiin sopiviksi. Kohderyhmän rajaaminen viisivuotiaisiin on tarkoitus 

pitää suuntaa antavana, koska tarinat ovat helppokäyttöisyyden kautta sovellettavissa myös 

nuoremmille ikäryhmille.  

Tarinoiden teemat ja rakenne pystyttiin toteamaan havaintojen perusteella toimiviksi, ja ne 

mahdollistivat lasten osallistumisen tuokioon useammalla tavalla perustuen vapaaehtoisuuteen. 

Havaintojen perusteella pystyttiin kiinnittämään huomiota tarinoiden ja kysymysten ymmärret-

tävyyteen, ja muokkaamaan siten lopullisia versioita helpommin ymmärrettäviksi. Jälkimmäi-

sessä pilotissa testattu osallistava tehtäväosuus osoittautui hyväksi, joten se päätettiin lisätä 

myös lopullisen tuotokseen määrittelemällä jokaiselle tarinalle oman tehtäväosuuden. Havain-

tojen perusteella lasten oli toisinaan hankalaa jaksaa keskittyä ensimmäisen kolmen osion ver-

ran. Tämän myötä tehtäväosio oli hyvä muotoilla sellaiseksi, että se voitaisiin toteuttaa irralli-

sena tuokiosta. Tällöin tuokio kesto ei venyisi liian pitkäksi tai vaikuttaisi päiväkodin muihin 

aikataulutettuihin kokonaisuuksiin. Lapset tahtoivat osallistua tarinoiden kehittämiseen myös 

tuokioiden ulkopuolella jonkin arkisen toiminnan yhteydessä. Yleensä tämä tapahtui piirtämi-

sen tai ulkoilun merkeissä. Tällöin lapset hakeutuivat oma-aloitteisesti puhumaan aiemmista 

Sisu-tarinoista, ja keskustelun kautta he saivat kertoa omia ehdotuksiaan tuleviin tuokioihin. 

Tällöin lapset toivat esiin teemoja, joiden käsittelyn he kokisivat tärkeäksi Sisun kautta. Tällai-

sia aiheita olivat esimerkiksi koti-ikävä ja pelon käsittely, joista kumpikin päätyivät lopullisiin 

tarinoihin. Lapset ehdottivat mielellään hahmoille erilaisia piirteitä, ja saivat vaikuttaa myös 

tarinoiden yksittäisiin tapahtumiin.  
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6 TUOTOS - TUNNEKOIRA SISU 

 

KUVA 1: Sisu-hahmon muutos visuaalisesti  

Tunnekoira Sisu on tunnetaitokasvatusta tukeva materiaali, joka on tuotettu lapsille suunnattu-

jen tarinoiden kautta. Materiaalin päähenkilö on pieni harmaa villakoira Sisu, jonka arkea lapset 

pääsevät seuraamaan tarinoiden ja kuvitusten kautta. Sisun lisäksi tarinoissa esiintyvät esimer-

kiksi hänen ystävänsä Pepe ja Momo, sekä päiväkodin aikuiset. Yllä olevassa kuvassa (ks. 

KUVA 1) vertaillaan sitä, kuinka Sisu-hahmon ulkonäkö on muuttunut opinnäytetyön edetessä. 

Merkittävin ero on tapahtunut Sisun yksittäisissä kasvonpiirteissä, kuten silmien koossa. Lo-

pulliselle versiolle on myös lisätty kulmakarvat. Näillä ratkaisuilla on tahdoin lisätä hahmojen 

ilmeikkyyttä, joka on tärkeä osa tunteiden ilmaisua ja havainnointia. Hahmosta on haluttu muo-

dostaa lapsille helposti lähestyttävä ja monipuolinen, jotta se kiinnittäisi heidän huomionsa so-

veltuen eri ikäryhmille varhaiskasvatuksen parissa. Halusin pitää hahmojen visuaaliset yleis-

piirteet riittävän yksinkertaisina, jotta niiden työstö olisi työn kannalta tehokasta, ja jotta lapsilla 

olisi matala kynnys piirtää Sisu-hahmoja.  

6.1 Rakenne 

Jokainen Sisutarina pitää sisällään neljä eri osiota, jotka muodostavat tarinoiden kokonaisra-

kenteen. Rakenne on identtinen tarinasta riippumatta. Kannen ja esittelytekstin jälkeen seuraa 

ensimmäinen osio, jossa näytetään tarinassa esiintyvät hahmot. Tässä osuudessa lapselle voi-

daan kertoa hahmojen nimet ja heidän yleispiirteensä, jotka löytyvät kirjoitettuna hahmokuvien 

vierestä. Hahmojen esittelytekstit pyrkivät kertomaan tarkemmin tarinassa esiintyvien koirien 
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luonteista ja mielenkiinnon kohteista. Esittelyjen sisältö ja muotoilu ovat pyritty kokoamaan 

niin, että se herättäisi lapsessa mielenkiintoa, ja että tämä voisi kokea samaistumispintaa tarinan 

hahmoista. Tämä voisi ilmetä esimerkiksi ajatuksesta, missä lapsi tiedostaisi tykkäävänsä sa-

moista asioista kuin Sisu.  

Hahmojen esittelyn jälkeen siirrytään toiseen osioon, joka sisältää itse tarinan ja siihen liittyvän 

kuvituksen. Alun perin tarinat ovat keskimäärin neljän sivun pituisia, mutta kuvituksen myötä 

ne on jaettu tarinasta riippuen kymmeneen tai kolmeentoista lyhyempään kappaleeseen. Tällä 

ratkaisulla on haluttu pilkkoa tarinaa riittävän lyhyihin osiin, jotta sen ymmärrettävyys ja seu-

rattavuus olisi mahdollisimman otollinen kohderyhmää ajatellen. Jokaista tarinaa ja sen kappa-

letta on elävöitetty tarinaan pohjautuvalla kuvituksella, joka elävöittää tekstiä. Kuvituksen tar-

koituksena on pitää kohderyhmän mielenkiintoa yllä, mutta myös herättää lapsessa ajatuksia. 

Kuvat voivat auttaa lasta havaitsemaan ja tunnistamaan erilaisia tunnetiloja. Ne voivat toimia 

lapselle havainnollistavana esimerkkinä siitä, miten tunteet näkyvät kasvojen ilmeissä ja kehon 

asennossa, ja rohkaista lasta keskustelemaan aiheesta.  

Tarinan jälkeen seuraa kolmas osuus, joka tapahtuu osallistuvan keskustelun kautta. Tähän osi-

oon on koottu muutama kysymys, joiden tarkoituksena on koota tarinassa esiintyvät pääkohdat. 

Kysymykset on muotoiltu niin, että tarinassa esiintyvät hahmot esittäisivät kysymykset lapsille 

puhekuplien kautta, jotka ohjautuvat piirrettyjä hahmoja kohti. Kysymykset suuntautuvat suo-

raan lapsille Sisun ja hänen ystäviensä kysyessä juuri heidän apuaan. Tällä pyritään rohkaise-

maan lapsia tarttumaan hahmojen esittämiin ongelmiin, ja ilmaisemaan mielipiteensä ääneen. 

Lapsi voi kokea puhuvansa tällöin Sisun kautta, jolloin vastaaminen voi olla helpompaa verrat-

tuna siihen, että aikuinen esittäisi kysymykset ilman kuvia. Osallistavaan keskusteluun ja koon-

tiin on hyvä varata riittävästi aikaa, jotta lapsilla on riittävästi aikaa koota havaintoja ja reflek-

toida oppimaansa. On kuitenkin tärkeää huomioida, että tilanteen liiallinen venyttäminen voi 

pitkästyttää lapsia, ja saada aikaan levottomuutta.  

Viimeisessä osiossa esitellään tarinaan liittyvä tehtävä, joka voidaan toteuttaa Sisutuokion ul-

kopuolella päiväkodin arkeen soveltuvalla hetkellä. Tehtävät sisältävät esimerkiksi askartelu- 

ja piirustustehtäviä, joiden tarkoituksena on monipuolistaa Tunnekoira Sisun käyttöä päiväko-

din tunnetaitokasvatuksessa. Tehtävät pohjautuvat itsereflektointiin, omien tunteiden tunnista-

miseen ja sanoittamiseen. Tehtävillä halutaan korostaa oppimisen kokemusta eri menetelmien 

kautta, joka tukee kuultua tarinaa ja aiemmin käytyä osallistavaa keskustelua. Tehtävien tarkoi-

tuksena on monipuolistaa eri oppimistyylejä.  
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6.2 Tarinoiden teemat 

 

KUVA 2: Tuotoksessa esiintyvien lopullisten tarinoiden teemat   

Tarinoiden teemat pohjautuvat tietoperustassa ilmeneviin piirteisiin kohderyhmän osalta, sekä 

havainnoinnin myötä tulleisiin ehdotuksiin. Yllä olevassa kuvassa (ks. KUVA 2) esitellään tuo-

toksen lopullisten tarinoiden pääteemat. Näiden lisäksi tarinoissa käsitellään muita tunnetaitoi-

hin – ja kasvatukseen liittyviä ilmiöitä, kuten empatiaa, anteeksipyytämistä, pettymyksen sie-

tämistä, tunteiden sanoittamista ja tunnistamista sekä niistä puhumista.  Tarinoiden päähenkilö 

Sisu joutuu usein tilanteeseen, jossa tämä joutuu reflektoimaan oman käytöksen ja tekojen vai-

kutusta ympärillä oleviin ystäviin. Tarinoiden aikana hän opettelee muiden huomioimista usei-

den esimerkkien kautta. Tarinat eivät kuitenkaan käsittele ainoastaan Sisun ja tämän ystävien 

yhteyttä toisiinsa, vaan tarinoissa on haluttu korostaa myös yksilön vaikutusta omaan itseensä. 

”Mielikuvitusystävä”-teeman kohdalla Sisu puolustaa itseään ja mielikuvitusystäväänsä, ja 

”Oman osaamisen sanoittaminen ja tunnistaminen”-kokonaisuudessa Sisu opettelee tunnista-

maan hyviä piirteitä itsessään. Tarinassa ”kuormittava ympäristö” Sisu kokee rasittuvansa ym-

pärillä olevasta metelistä, ja siitä puhumisen myötä häntä rohkaistaan hakeutumaan omaan tur-

valliseen ja rauhoittavaan tilaan. Tämän kaiken myötä tuotoksessa halutaan korostaa tarinoiden 

kautta miten tärkeitä lapsen omat tunnekokemukset ovat, mitä empatia merkitsee ja miten lapsi 

voi kehittää sosiaalisia taitojaan.  

Sisutarinat ovat suunnattu pääsääntöisesti viisivuotiaille, mutta niiden käyttöä pystyy sovelta-

maan myös muille ikäryhmille. Tarinoissa korostetaan valitulle kohderyhmä tyypillisiä elämän-

tilanteita, jotka voidaan yhdistää tunnetaitoihin. Monet tarinoiden tilanteista tapahtuvat leikkien 

merkeissä, joka on lasten tunnetaitojen kehittymiselle luonnollinen paikka oppia. Viisivuotiaat 
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opettelevat aktiivisesti sosiaalisia taitoja (MLL 2018), ja tämä näkyy vahvasti myös Sisutari-

noiden teemoissa. Tarinoiden lapsiin rinnastettavat pennut ajautuvat usein konfliktitilanteisiin 

ja vertaavat taitojaan muihin, joiden vaikutuksia selvitellään tarinoissa useaan otteeseen. Epä-

varmojen tilanteiden myötä pennut hakeutuvat aikuisen luokse, joka on viisivuotiaille tyypil-

listä. Vaikka viisivuotiaan koetaan olevan omatoiminen, niin aikuisen tuki ja turva ovat silti 

tälle hyvin tärkeitä. (MLL 2019.) Näihin tarpeisiin vastaaminen tukee tunnetaitojen kehitty-

mistä. Viisivuotiaat lapset kokevat herkästi alemmuuden tunnetta omasta osaamisestaan, joka 

vaikuttaa heidän itsetuntoonsa (MLL 2018). Sisun kohdalla tätä on havainnollistettu erityisesti 

tarinoissa ”Harjoittelu ja uudelleen yrittäminen” sekä ”Oman osaamisen sanoittaminen ja tun-

nistaminen”.  

Havaintojen ja pilottien etenemisen myötä tarinoiden pääteemat kehittyivät ja muodostuivat 

selkeämmiksi. Tällöin tarinat kokivat jonkinlaista muutosta, joka näkyi selkeimmin ensimmäi-

sessä pilotissa olleen tarinan kohdalla, joka jäi lopullisesta versiosta kokonaan pois. Kyseisessä 

tarinassa Sisua jännitti mennä yökylään, sillä hän ei uskaltanut kertoa ystävilleen pelkäävänsä 

pimeää. Tarinan tavoitteena oli rohkaista lasta kertomaan omista tunteistaan ja käsittelemään 

epävarmuutta. Kyseinen tarina vastaanotettiin hyvin, ja se tuki kohderyhmän kehitykselle tyy-

pillistä pelkojen esiintymistä. Tarina jätettiin kuitenkin pois, sillä se ei sijoittunut alkuperäisessä 

muodossaan päiväkodin miljööhön. Tässä tarinassa ilmeneviä tunteita pelosta, tunteiden sanoit-

tamisesta ja mielikuvituksesta ei kuitenkaan poistettu kokonaan, vaan sitä sovellettiin tuleviin 

tarinoihin. Jokainen tarina sivuaa enemmän ja vähemmän tunteista puhumista, ja erityisesti lo-

pullisen version ”Pelko ja mielikuvitus”-tarina (ks. KUVA 3) liittyy vahvasti aiempaan pois 

jätettyyn yökylätilanteeseen. Kyseisessä tarinassa Sisu pelkää päiväkodin ulkoportaiden alla 

asuvia mielikuvitusolentoja, joka saa hänet välttelemään portaissa kulkemista. Näin ollen pelon 

tiedostaminen ja käsittely on tuotu uudessa tarinassa esiin tuomalla se päiväkodin miljööhön 

muiden tarinoiden lailla.  

6.3 Tarinoiden käyttökelpoisuus henkilökunnan kannalta 

Omasta näkökulmastani koen tuotoksen olevan helppokäyttöinen henkilökunnan osalta, sillä se 

ei vaadi mittavaa perehtymistä materiaalin käyttöön. Tällä viittaan siihen, että henkilökunnan 

ei tarvitse esimerkiksi käyttää paljon aikaa materiaaliin perehtymiseen, jota opaspohjaiset tun-

netaito-ohjelmat yleensä vaativat. Sisu-tarinoiden kohdalla lukija voi silmäillä kirjan lyhykäi-

syydessään läpi, ja valmistella teemaan liittyvää muuta materiaalia oman mielensä mukaan. 
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Sisu-materiaali toistaa tarinasta toiseen samaa rakennetta, joka edesauttaa käyttötarkoituksen 

omaksumista. Tarinoiden hahmoja ja heidän piirteitään ei tarvitse muistaa ulkoa, sillä ne on 

esitelty jokaisen tarinan alussa valmiin tekstipohjan muodossa. Tarinan teeman ja avainsanat 

löytyvät kannen sisäpuolelta.  

Tarinoiden teemoilla ja tapahtumilla on vahva yhteys päiväkodin arkeen. Kuten todettu, tämä 

voi auttaa lasta reflektoimaan tarinoiden tilanteita omaan arkeensa, ja näin ollen ymmärtää pa-

remmin oppimaansa. Koen, että tarinoiden päiväkotilähtöisyys auttaa lasten lisäksi myös hen-

kilökuntaa. Kun tarinoissa esitellään päiväkodin arkeen soveltuvia tilanteita, on aikuisen hel-

pompi ottaa ne puheeksi lapsen kanssa. Aikuinen voi viitata Sisu-tarinoihin esimerkiksi kysy-

mällä ”Muistatko, kun Sisulla oli koti-ikävä”, joka voi edesauttaa lapsen tunteiden käsittelyä ja 

aiheesta puhumista. Koska Sisu-tarinat soveltuvat eri ikäisten käyttöön, voi keskustelun ja tari-

noiden välistä reflektointia soveltaa eri ikäryhmien kesken.  

Sisu-materiaalin käyttöönottoa helpottaa myös se, kuinka se soveltuu ryhmän käyttöön. Tuo-

kion aikana yksi aikuisista ohjaa tuokiota lukemalla tarinaa ja sen myötä syntynyttä keskuste-

lua. Muut tilanteessa olevat aikuiset voivat keskittyä tuokion aikana yleiseen havainnointiin, 

keskustelun tukemiseen, sekä läsnäoloon ja rauhoitteluun. Tilanne olisi hyvin erilainen, jos ma-

teriaalia käytettäisiin esimerkiksi harjoitusten yhteydessä, jossa jokaisen lapsen havaintoja tai 

suunniteltuja tehtäviä kirjattaisiin jokaisen omaan paperiin. Tällöin aikuisten tulisi kiirehtiä aut-

tamaan jokaista lasta erikseen, jolloin aito läsnäolo vaurioituu kiireellisessä ympäristössä. Ajan 

rajallisuus vaikuttaa myös lapsen mahdollisuuteen oppia omaan tahtiinsa, ja vähentää havain-

nointiaikaa. 

Tuokioiden viimeinen osuus on nimeltään erityistehtävä, jossa esitellään jokin teemaan liittyvä 

yksittäinen tehtävä. Tehtävän toteutus vaihtelee, jolla halutaan tukea erilaisia oppimistyylejä. 

Erityistehtävän toteutus ei ole sidoksissa itse tarinatuokioon, jolloin se voidaan järjestää ulko-

puolisena ajankohtana. Tehtävä voidaan pitää esimerkiksi tulevien päivien aikana. Tämä edes-

auttaa sitä, että tuokio ei kestä liian kauaa. Keston muuttuessa liian pitkäksi lasten keskittymis-

kyky ja oppimiskokemus todennäköisesti heikentyisivät. Tällöin myös päiväkodin muu aika-

taulutettu toiminta voisi viivästyä. 

Tilaajan esittämän toiveen mukaan sadut tuotettiin digitaaliseen muotoon, jolloin ne esitettiin 

taulutietokoneesta pilottien aikana. Tämän myötä digitaalista muotoa haluttiin tukea myös lo-

pullisessa muodossa. Digitaalinen muoto mahdollistaa materiaalin käyttöönottoa useiden eri 
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alustojen välillä, jonka voi myös halutessaan ottaa mukaan päiväkodin muuhun ympäristöön. 

Taulutietokoneen avulla kuvia pystyy suurentamaan, joka edesauttaa lasten mahdollisuutta ha-

vainnoida kuvissa olevia eleitä aiempaa helpommin. Tämä tukee materiaalin monipuolisempaa 

käyttöä.  

6.4 Tilaajan palaute 

Tilaaja kokee tarinoiden miljöön ja sen hahmot hyvin toteutettuina, joiden kautta lapsen on 

helppo vastaanottaa tunnetaitokasvatusta. Palautteen perusteella tarinoissa esiintyvät hahmot 

ovat sympaattisia ja tarinat lämminhenkisiä. Tarinoiden nähdään syntyneen lasten tarpeista ja 

vastaavan arkisia tilanteita. Materiaali on hyvin sovellettavissa eri ikäryhmille siitä huolimatta, 

että teemat on alun perin tuotettu vastaamaan tietyn lapsiryhmän tarpeita.  

Pilottien nähdään olleen hyvä pohja lopullisen työn toteutukseen. Tällöin tilaaja sai tutustua 

materiaalin käyttöön omassa ympäristössään. Pilotit auttoivat kaikkia osapuolia näkemään 

mikä materiaalissa toimi, ja missä oli vielä kehitettävää. Kehityksen myötä tilaaja näkee mate-

riaalin aiempaa selkeämpänä ja toimivampana. Erityisesti rakenteeseen lisätty tehtäväosuus ko-

ettiin mieluisaksi.   
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7 OMA ARVIO OPINNÄYTETYÖN ONNISTUMISESTA 

Tässä pääluvun keskityn arvioimaan opinnäytetyön lopputulosta ja sen onnistumista. Tarkaste-

len tätä aloittaen ensin kokemistani onnistumisen tunteista ja mitä tekisin toisin, mikäli se olisi 

mahdollista. Tämän jälkeen suuntaan katseeni Tunnekoira Sisun tulevaisuuteen.  

Ilon aiheet 

Koen itse olevani tyytyväinen opinnäytetyön ja siitä syntyneen tuotoksen lopputulokseen. Eri-

tyisesti tuotoksen ja Tunnekoira Sisu aiheuttavat merkittävää ylpeyden tunnetta, mutta nykyi-

sen tilanteen saavuttaminen olisi taatusti ollut haastavaa ilman perusteellistä selvitystyötä. Olen 

iloinen siitä, että tämä mahdollistui opinnäytetyön merkeissä, ja antoi sekä minulle että Tunne-

koira Sisulle loistavan tilaisuuden kasvaa ja kehittyä.  

Olen hyvilläni siitä, miten opinnäytetyö toi prosessina esiin minulle tärkeitä toimintamuotoja 

ja arvoja. Tämä tapahtui erityisesti havainnointiin liittyvien pilottien aikana, jolloin testasin ta-

rinoiden vastaanottoa lasten keskuudessa, sekä kuinka heidän osallisuuden tunteensa toteutui 

samassa asiayhteydessä. Koen osallistavan osuuden olleen hyvin onnistunut, ja edistäneen las-

ten rohkeutta ja tietoisuutta tunnistaa ja sanoittaa tunteitaan, sekä tukeneeni heidän itseilmaisu-

aan. Tilanne on tapahtunut vuorovaikutuksessa yksilön ja ryhmän välillä, joka voi lisätä lapsen 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmäänsä.  

Mielestäni yksi opinnäytetyön isoimmista vahvuuksista oli se, että pääsin testaamaan tulevan 

tuotoksen testiversioita useaan otteeseen kehittämistyön aikana. Tämän myötä pääsin testaa-

maan kuinka suunniteltu ja kehitetty materiaali toimii käytännössä. Tarinoiden teemat ovat poh-

jautuneet merkittävästi tunteiden sanoittamiseen, sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja oman 

osaamisen tunnistamiseen. Koen nämä piirteet hyvin tärkeiksi.  

Mitä olisin tehnyt toisin 

Jälkikäteen ajateltuna olisin voinut kiinnittää enemmän huomioita tutkimusmenetelmien sovel-

tamiseen. Koin benchmarkingin olleen hyvä tutkimusmenetelmä. Sen myötä saavutin tietoa, 

joka olisi voinut olla hankala saada selville muun menetelmän kautta. Jos tekisin opinnäytetyön 

uudestaan, niin tekisin systemaattisesta vertailusta selkeämmän vähentäen tarkasteltavia kohtia. 
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Tein tätä jo tämän opinnäytetyön aikana, jonka myötä tuloksista ei varsinaisesti syntynyt yli-

määräistä tietoa. Tästä huolimatta rajaisin näkökulmia entisestään uudessa tutkimuksessa, ja 

huomioisin niiden yhtenäisyyden aiempaa paremmin. 

Yksi merkittävimmistä kehitysideoista tulevan kannalta nousi esiin havainnoinnin osalta. Ha-

vainnointi tapahtui tarinatuokioiden yhteydessä sen jälkeen, kun olin lukenut tarinat kohderyh-

mälle. Tällöin ohjasin osallistavaa keskustelua, sekä kirjoitin lasten vastauksia ylös. Koen jäl-

kikäteen, että tämä oli hyvin haastava tilanteena. Nykyhetkessä toteuttaisin tilanteen niin, että 

havainnoiden kirjaaja on eri kuin tarinan lukija tai keskustelun vetäjä. Tämä vaati todella tark-

kaa keskittymistä sekä lasten vastauksiin että niiden kirjaamiseen, joista jälkimmäinen piti 

tehdä hyvin nopeasti. Tämä vaikutti siihen, että kirjattuja vastauksia tuli tarkentaa heti tuokion 

jälkeen, koska kaikkea ei ollut ehtinyt kirjoittaa tuokion aikana.  

Lisäksi koen, että olisi ollut mielenkiintoista osallistaa henkilökuntaa opinnäytetyön aikana. 

Tuotoksen toimivuutta ja helppokäyttöisyyttä olisi voinut testata jo pilottien aikana niin, että 

olisin havainnoinut, kuinka henkilökunnan jäsen käyttää tuotettua materiaalia. Jälkeen päin aja-

teltuna olisin myös voinut teettää kyselyn henkilökunnalle siitä, minkälaisen materiaalin he ko-

kevat itselle helppokäyttöiseksi, mitkä teemat he kokevat tärkeiksi ja minkälaista materiaalin 

tulisi olla.   

Jos voisin muuttaa vain yhden asian opinnäytetyöhön liittyen, sivuuttaisin aiemmin esittämäni 

kohdat ja huomauttaisin menneisyyden minälleni tuotoksesta. Kokonaisuudessaan olen hyvin 

tyytyväinen tuotoksen lopputulokseen, mutta koen jälkikäteen olleeni todella kunnianhimoinen 

alkaessani työstää kymmentä tarinaa. Tuotoksen suunnittelu, työstö ja kehittäminen opinnäyte-

työn aikana oli todella isotöistä. Jokainen tarina sisälsi vähintään kolme sivua tekstiä ja muuta 

materiaalia, sekä noin kaksitoista kuvituskuvaa. Tämä kerrottuna kymmenellä on aika iso ko-

konaisuus, mutta työmäärästä huolimatta koen työn jäljen olleen laadukasta tarinoiden välillä. 

Tulevaa kohti 

Aion jatkaa Tunnekoira Sisu -materiaalin työstöä nähtyäni sen potentiaalin käytännössä opin-

näytetyön aikana. Jatkotyöstön myötä pystyn kiinnittämään aiempaa enemmän huomioita asi-

oihin, mihin en voinut käyttää niin paljon aikaa opinnäytetyön aikana. Tällöin voin esimerkiksi 

kiinnittää tarkastella enemmän hahmojen ja taustojen visuaalista ilmettä. Ajatuksenani on 

päästä kehittämään materiaalia vielä pidemmälle, ja käsitellä pienten lasten kohtaamia arkisia 

tilanteita tunnetaitojen näkökulmasta aiempaa laajemmin. Työstettyä materiaalia voisi käyttää 
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edelleen varhaiskasvatuksen ympäristössä, ja sitä voisi testata useimmissa päiväkodeissa. Näen, 

että tarinoiden helppokäyttöisyyden myötä niitä voisi kohdistaa myös ei-ammattilaisten käyt-

töön. Tunnekoira Sisu -konseptia voisi laajentaa tuottamalla käyttöä tukevaa oheismateriaalia, 

esimerkiksi tunnekortteja. Koen, että tässä asiassa vain mielikuvitus on rajana, ja on huikeaa 

ajatella mistä löytää itsensä ja Sisun ajan kuluessa.  
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