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MIRJA KÖNGÄS – KAARINA MÄÄTTÄ 

 

Pienten lasten hyvinvoinnin tukeminen päiväkodissa tunnesäätelyä 

ohjaamalla 

 

Köngäs, Mirja – Määttä, Kaarina. 2020. PIENTEN LASTEN HYVINVOINNIN 

TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA TUNNESÄÄTELYÄ OHJAAMALLA. Kasvatus 51 (5), 

xxx–xxx. 

Päiväkodissa lasten tunteiden ilmaisua ja tunnesäätelyä ohjaavat lasten vertaiskulttuuri ja 

varhaiskasvattajien ammattikulttuuri sekä niiden risteymät. Tässä artikkelissa kuvataan lasten 

tunnesäätelyn tukemisen haasteita suomalaisessa päiväkodissa. Tunnesäätely määritellään 

osaksi tunneälyä. Empiirinen tutkimustieto kerättiin laajana, noin 50 tunnin videoaineistona 

kolmessa suomalaisessa päiväkodissa etnografisella menetelmällä. Analysoinnissa käytettiin 

tiheän kuvauksen lisäksi apuna mikroanalyysiä ja osallistumiskehikkoa. Tulosten mukaan 

tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien arkea kuvastavat sääntökeskeisyys, materiaalityön 

runsaus sekä ylikuormittunut työilmapiiri. Päiväkodin henkilöstöllä oli vaikeuksia tulkita 

lasten vertaiskulttuurin erityispiirteitä. Artikkelissa pohditaan myös positiivisen psykologian 

tarjoamia mahdollisuuksia tukea lasten tunnesäätelyn kehittymistä. Tunnesäätelyä olisi 

opetettava lasten ja aikuisten välisissä kohtaamisissa päiväkodin arjessa ohjaamalla ja 

tukemalla lapsia tunteiden tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja sanoittamiseen sekä 

hyvinvointia tukevien tunnemallien käyttöön. 

 

Asiasanat: tunnetaidot, tunneäly, lastenkulttuuri, lapset, päiväkodit, varhaiskasvatus, 

positiivinen psykologia 

 

 

 

 

Johdanto 

 

Sekä tunnesäätelyn että positiivisen psykologian käsitteet ovat nopealla tahdilla saavuttaneet 

näkyvyyttä suosittuina ja merkittävinä aihealueina psykologiassa (Bar-On 2010). Tässä 



artikkelissa tunnesäätely nähdään kiinteänä osana positiivista psykologiaa. Tätä näkemystä 

ovat viimeisen vuosikymmenen ajan tukeneet niin empiiriset tulokset kuin molempien 

termien sisällön kuvailu, määrittely ja käsitteellistäminen, jotka painottavat lasten 

hyvinvoinnin tukemista (Gable & Haidt 2005). Nykytutkimusten valossa tiedämme, että 

menestyksen ja hyvinvoinnin taustalla ovat ennemmin yksilön tunnesäätelyn kyvyt kuin 

älykkyysosamäärä. Tunnesäätely on vahvasti sidoksissa aivojen neurologisiin koodauksiin, 

joten se on aivokuvantamisella todennettavaa tietoa. Tulevaisuus näyttää valoisalta silloin kun 

ihminen voi luottaa siihen, että hänen eteensä tulevat haasteet eivät murra häntä alleen, koska 

hänellä on taito säädellä reaktioitaan. (Emmerling & Goleman 2003; Mayer, Salovey & 

Caruso 2000; Nummenmaa 2015; Sajaniemi 2015.) 

 

Uusituissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2019) kasvattajia 

velvoitetaan tarjoamaan lapsille mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan. Lapsia on autettava 

tunteiden ilmaisussa ja säätelyssä. Tunnetaitojen vahvistamiseksi tärkeää on henkilökunnan 

aito välittäminen lapsista sekä herkkyys tunnekasvatustilanteille, joissa voidaan yhdessä 

tunnistaa, tiedostaa ja nimetä tunteita. 

 

Tässä artikkelissa kuvataan pienten lasten tunnesäätelyn tukemisen haasteita päiväkodin 

arjessa. Havainnot perustuvat laajaan etnografiseen videoaineistoon, jossa mielenkiinnon 

kohteena ovat mikrokulttuuriset erot, jotka vallitsevat lasten vertaiskulttuurin ja aikuisten 

ammattikulttuurin välillä. Tarkkailtaessa tunnesäätelyn ilmentymistä on tärkeää ottaa 

huomioon päiväkodin kulttuurikäytänteet. 

 

Tutkimus on sekä lapsinäkökulmainen että lapsilähtöinen. Lapsinäkökulmaisuudella 

tarkoitetaan tietoa siitä, että lasten todellisuus on päiväkodissa rajoittunut aikuisten laatimien 

raamien sisään, joissa lasten omia kulttuurimerkityksiä luodaan ja toteutetaan. (Alanen 2009; 

Christensen & James 2000; Karlsson 2012; Uusiautti & Määttä 2013.) Lapsilähtöisyydellä 

tarkoitetaan tietoa, joka kumpuaa lapsista itsestään autenttisesti ilman aikuisen ohjailua 

(Kopisto 2003; Olson & Bruner 1996). 

 

Lasten vertaiskulttuuri on vakaa asetelma rutiineja, toimintatapoja, sanomattomia sääntöjä ja 

merkityksiä, joita lapset tuottavat ja jakavat vuorovaikutuksessa keskenään (Corsaro 2012; 

Köngäs 2018). Nämä erityispiirteet ovat usein ristiriidassa päiväkodin aikuisten 

ammattikulttuurin kanssa, johon sisältyvät hierarkia, kuri ja järjestys (discipline and coercion) 



(Ahn 2005; Broekhuizen, Slot, van Aken & Dubas 2017; Morris, Denham, Bassett & Curby 

2013; Rubinstein Reich 1994; Veijalainen, Reunamo & Alijoki 2017). Vertaiskulttuuriin 

kuuluvia teemoja ovat muun muassa keskinäinen hämmennyksen, huolien, pelkojen ja 

konfliktien käsittely sekä aikuisten säännöistä ja vaatimuksista selviytyminen (Corsaro 2018; 

Köngäs 2018). 

 

Tunnetaitojen merkittävyys nousee esiin lapsen jokapäiväisissä suhteissa itseensä, vertaisiinsa 

ja aikuisiin (Cipriano, Barnes, Rivers & Brackett 2019). Lapsen on tärkeää saada kokemuksia 

omasta mahdollisuudestaan vaikuttaa tunnereaktioiden aikaansaamaan toimintaan (Gagne & 

Nwadinobi 2018; Prout & James 2015). Kasvatuksen tarkoituksena ei ole varmistaa lapsen 

myönteisten tunteiden saumaton jatkuvuus, vaan sen olisi annettava lapselle luonnollinen 

malli kaikenlaisten tunteidensa hyväksymiseen, ymmärtämiseen ja suotuisaan julkituontiin. 

On merkittävää luoda lapselle varmuus siitä, että tunteet eivät satuta tai ole pahasta vaan 

jokaiselle esiin tulevalle tunteelle on oma syynsä, ja lapsella on lukuisia keinoja näyttää ja 

käyttää tunnetta oman hyvinvointinsa takaamiseksi. Tukemalla lasten tunnetaitojen sujuvuutta 

luodaan edellytykset heidän yksilölliselle kukoistukselleen pitkälle tulevaisuuteen (Brackett 

2015). 

 

Tunteiden säätelyn oppiminen ja opettaminen eivät ole vielä vakiintuneet 

päiväkotipedagogiikan käytäntöihin (Morris ym. 2013; Veijalainen, Reunamo, Sajaniemi & 

Suhonen 2019; Yifat & Zadunaisky-Ehrich 2008), vaikka varhaiskasvattajat pitävät 

sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen opettamista tärkeänä ja tunnesäätelyä hyödyllisenä 

(Heller ym. 2012). Lapsilta odotetaan tunteiden säätelyn taitoja päiväkodin arjessa (Kopp 

1982; Köngäs 2018), mutta tämä ei ole mahdollista, ellei lasta ole ohjattu ensin havaitsemaan 

tunteita itsessään ja toisessa sekä ymmärtämään erilaisten tunteiden sisältöjä ja merkityksiä 

sekä reagointimalleja. Kyvyttömyys säädellä tunteita luo riskin syrjäytymiseen ja 

väkivaltaisuuteen (Cipriano ym. 2019; Salovey 2013) sekä lukuisiin sosiaalisen kompetenssin 

ja sopeutumisen vaikeuksiin (Eisenberg, Spinrad & Eggum 2010; Graziano, Reavis, Keane & 

Calkins 2007). 

 

Tunnesäätelyn käsite 

 

Tunnesäätelyn käsitteellä on lukuisia lähikäsitteitä. Englanninkielisessä kirjallisuudessa 

viitataan käsitteisiin self-regulation, emotional understanding (Sprung, Münch, Harris, 



Ebesutani & Hofmann 2015), self-awareness, self-management, social awareness, social-

emotional skills (Scorza, Araya, Wuermli & Betancourt 2015), relationship skills, responsible 

decision making sekä social and emotional competence (Halle & Darling-Churchill 2016). 

Tässä tutkimuksessa tunnesäätely määritellään osaksi tunneälyä (Brackett 2015; Goleman 

1997, 2013). Tunneäly merkitsee neurologista valmiutta vastaanottaa, ymmärtää ja käsitellä 

tunteita sekä kykyä kehittää taitoja, joilla yksilö voi edesauttaa sekä omaansa että toisten 

hyvinvointia (Mayer & Salovey 1997). 

 

Tunneälyn perustan ajatellaan kehittyvän jo sikiöaikana aivojen kehittyessä, mutta tärkeimmät 

tunneälyn kehityksen ajanjaksot sijoittuvat varhaislapsuuteen mukaillen aivojen 

tunnekeskusten kehitystä (Osher, Cantor, Berg, Steyer & Rose 2020). Tunneälyn käyttöä ja 

kehittämistä voi opettaa missä iässä tahansa. Kehitys perustuu aivojen reaktiomallien 

uudelleenjärjestelyyn, joka halutulla tavalla joko vahvistaa tai heikentää tiettyjen 

hermoratojen aktiivisuutta. (Goleman 2013; Mayer, Salovey & Caruso 2008; 

Tarullo, Obradović & Gunnar 2009.) 

 

Tunneälyn käsitettä käyttäessämme nojaamme Yalen yliopiston tunneälytutkimuskeskuksessa 

kehitettyyn Preschool ruler -malliin, joka keskittyy päiväkoti-ikäisten lasten tunneälyn 

kehitykseen ja pohjautuu John Mayerin ja Peter Saloveyn luomaan alkuperäiseen 

nelihaaraiseen tunneälymalliin (Four-branch model) vuodelta 1997 (Mayer & Salovey 1997). 

Ruler-mallin mukaan tunneäly rakentuu viidestä toisistaan riippuvaisesta osa-alueesta; 

Tunteiden tunnistaminen (recognizing) ilmenee lapsen kykynä havaita ja tunnistaa tunteita. 

Tunteiden ymmärtäminen (understanding) merkitsee sitä, että lapsi ymmärtää tunteiden ja 

tunnetilojen vaikuttavan sekä omiinsa että vertaistensa reaktioihin ja toimintoihin ja että 

tunteiden syntymisellä voi olla erilaisia syitä. Tunteiden sanoittaminen (labeling) ilmenee 

lapsen kykynä erotella eri tunteita toisistaan sekä nimetä ja kuvailla tunteita. Tunteiden 

ilmaiseminen (expressing) merkitsee lapsen kykyä tuoda julki tunteita tavalla, joka auttaa 

muita ymmärtämään hänen tarpeitaan tai joka voi estää konfliktien syntymistä. Viides osa-

alue on tunteiden säätely (regulating), joka vaatii edellisten osa-alueiden jonkinasteista 

sisäistymistä. Tunnesäätely tarkoittaa kykyä ohjata tunnetiloja negatiivisista tunteista kohti 

positiivisia tunteita tukahduttamatta niitä sekä kykyä vastaanottaa negatiivisia tunteita 

antamatta niiden patoutua tai paisua hallitsemattomiksi omassa mielessä ja toiminnassa. 

(Brackett 2015; Köngäs 2018.) Kehitettäessä tunneälyä pyritään syventämään yksilön kykyjä 



kaikilla viidellä edellä mainitulla osa-alueella (Brackett 2015; Caruso 2015; Mayer 2012; 

Salovey 2013).  

 

Lasten vertaiskulttuuri 

 

Lapset ovat osallisia vähintään kahdessa mikrokulttuurissa joka päivä: lasten itsensä 

muodostamassa vertaiskulttuurissa sekä aikuisten rakentamassa kulttuurissa. Näiden 

kulttuurien täytyy elää yhdessä, limittäin ja rinnakkain, joskin ennen kaikkea aikuiset 

asettavat niille rajoitteet. (Corsaro 2012, 2018.) Lapset ovat hyvin tietoisia toimintatavoista, 

joilla he voivat tavoitella tahtonsa toteutumista näissä toisistaan eriävissä kulttuureissa. Lapset 

arvioivat, hahmottavat ja opettelevat aikuisuutta näiden kahden kulttuurin säännösten ja 

odotusten ristitulessa. (Purdon 2016.) Parhaimmillaan lasten itsensä luomaan 

päiväkotikulttuuriin kuuluminen voi luoda emotionaalisen turvan, joka kantaa pitkälle 

aikuisuuteen (Eder & Corsaro 1999). Jos taas lapsilla on vaikeuksia ymmärtää 

vertaiskulttuurin sanattomia sääntöjä, voi se johtaa sopeutumattomuuteen myöhemmässä 

elämässä (Corsaro 2003; Kopisto 2003). 

 

Kahden toisistaan poikkeavan kulttuurin lainalaisuuksien noudattaminen luo haasteensa 

päiväkotiin. Kyseiset mikrokulttuurit sisältävät paljon toisilleen vastakkaisia odotuksia. 

Lasten vertaiskulttuurissa hassuttelu ja pelleily esimerkiksi vessasanoilla on suosittua, kun 

taas aikuisten kulttuurissa sellaista usein kaihdetaan sopimattomana. Päiväkodissa aikuisten 

rakentamassa kulttuurissa on lisäksi omat ammatilliset jännitteensä, mikä tekee 

tunneilmaisujen havaitsemisen ja sisäistämisen vaikeaksi lapselle (Christensen & James 2000; 

Coffey 1999; Eder & Corsaro 1999; Kirk & Jay 2018; Köngäs 2018). Tätä dilemmaa lapset 

koettavat ratkaista leikeillä ja keskusteluilla vertaisten kanssa (Broekhuizen ym. 2017). 

 

Lasten vertaiskulttuuria leimaa yhteenkuuluvuus (Corsaro 2018; Sajaniemi 2015). Sitä 

tavoitellaan ja se määrittää lasten omanarvontuntoa. Lapset ovat vertaiskulttuurissaan taitavia 

kollektiivisesti neuvottelemaan, jakamaan ja järjestämään yhteisöllisyyttään käyttäen pohjana 

aikuisten tarjoamia toimintamalleja ja ajattelutapoja. (Sette, Spinrad & Baumgartner 2017.) 

Kaikkien lajien jälkeläisille on luonnollista ottaa selviytymismekanismeikseen ne menettelyt, 

joita näkevät täysikasvuisten käyttävän. Lapset seuraavat ja toistavat aikuisten tekoja, sanoja 

ja viestintää. Näin he opettelevat hahmottamaan sitä, miten aikuistuessa odotetaan 

toimittavan. He testaavat aikuisilta saamiaan vaikutteita erityisesti leikkien parissa sekä yksin 



että yhdessä toisten lasten kanssa. (Corsaro 2018.) Lapset ovat sensitiivisiä ulkoisille paineille 

ja pyrkivät käyttäytymään sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla (Singer, Michnick Golinkoff & 

Hirsch-Pasek 2006).  

 

Tutkimuksen toteutus  

 

Tämä artikkeli kuvaa lasten tunnesäätelyn tukemisen haasteita päiväkodin arjessa, jossa 

varhaiskasvattajien ammattikulttuuri ja lasten vertaiskulttuuri kohtaavat. Tarkastelun 

kohteeksi määrittyy näin myös päiväkodin arjen struktuuri.  

 

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin etnografisella menetelmällä. Etnografia mahdollisti 

näkymän lasten toimintatapoihin emotionaalisissa tilanteissa sekä kaikkiin niihin ympäröiviin 

elementteihin, joilla voi olla yhteys tunneälyn käyttöön. Etnografian filosofiset 

taustasitoumukset jakavat tutkimuksen näkemyksen vertaiskulttuurista lasten sisäisenä, 

omaehtoisesti luotuna merkitysten ja käytänteiden järjestelmänä. (Beatty 2013; Christensen & 

James 2000.) 

 

Tutkimusaineistot hankittiin kolmesta päiväkodista vuosina 2012–2013 videoimalla, 

havainnoimalla ja kenttämuistiinpanojen avulla. Aineistonkeruuta edelsivät asianmukaiset 

lupakyselyt, tiedotteet sekä keskustelut lasten vanhempien, päiväkotien henkilökunnan ja 

lasten kanssa. Videokamera oli kaikissa päiväkodeissa häiriöttömässä leikkitilassa, jossa ei 

yleensä ollut aikuisen välitöntä valvontaa. Kameran paikka vaihteli kaikissa päiväkodeissa 

ainakin kerran havainnointijakson aikana. Lisäksi havainnointia toteutettiin vuoropäivin 

kussakin päiväkodissa. Videomateriaalia kertyi yli 50 tuntia 113 erillisellä videolla. 

 

Lapsille tutkimuksesta pyrittiin tekemään mahdollisimman läpinäkyvä. Lapsille kerrottiin, 

että tutkija on kiinnostunut heidän yhteisistä puuhistaan ja että materiaali tulee ainoastaan 

tutkijan nähtäväksi. Heitä ohjeistettiin tunnistamaan, milloin videokamera on päällä, ja heille 

kerrottiin mahdollisuudesta muuttaa suostumustaan kuvaamiseen ja havainnointiin jokaisella 

videointikerralla. Lapset olivat luontaisen uteliaita ja innostuneita videokamerasta, jonka he 

hyväksyivät huoneeseen mielellään. Koko tutkimusprosessin ajan tietoisuus lapsilähtöisen 

tutkimuksen haasteista oli vahvasti läsnä (Gallacher & Gallagher 2008), mukaan lukien lasten 

ja aikuisten valtasuhde päiväkodissa (Christensen & James 2000; Karlsson 2012) sekä lasten 

kokemusmaailman aidon tavoittamisen vaikeus (Eder & Corsaro 1999; Emond 2005).  



 

Aineisto on analysoitu muodostamalla etnografista tiheää kuvausta (Eder & Corsaro 1999) 

mikroanalyysin (Vogler ym. 2013) ja osallistumiskehikon (Goodwin 2007) avulla. 

Mikroanalyysillä keskityttiin toimintojen tunnistamiseen pilkkomalla episodeja osiin sekä 

syventymällä dialogeihin ja nonverbaaliseen viestintään luonnollisessa päiväkotiarjessa (Kirk 

& Jay 2018). Osallistumiskehikon avulla tarkasteltiin vuorovaikutuksen ilmenemistä eri 

osapuolten välillä. Aineisto-otteissa tutkimushenkilöiden nimet ovat peitenimiä 

henkilöllisyyden ja anonymiteetin suojaamiseksi. Aikuisten nimet on kirjoitettu isoin 

kirjaimin. Puhuja ja puhumisen kohde on erotettu toisistaan viivalla. Episodien numerointi on 

arvottu. 

 

Lasten tunnesäätelyn tukemisen haasteet 

 

Tutkimukseen osallistuneissa päiväkodeissa henkilökunnan päivittäistä työtä kuvastivat 

erityisesti 1) järkähtämätön sääntöjen ylläpitäminen, 2) materiaalityöhön hukkuminen ja 3) 

ylikuormittunut työilmapiiri. Kuvaamme, miten näiden haasteiden vuoksi päiväkodin 

henkilöstölle oli vaikeaa tukea lasten tunnesäätelyä. 

 

Säännöt kaiken yläpuolella  

Säännöt tulivat esiin päivittäin sekä lasten että aikuisten puheessa. Kommunikaatiossaan 

lasten kanssa aikuiset käyttäytyivät ikään kuin näkymättömään sääntökirjaan tukeutuen: 

EPISODI 5  
Perttu ja Patrik laittavat nukkariin tehdyn majan päälle purnukan, jossa on 
palikoita. Majassa olevat Miska, Hans ja Onni alkavat nauraen potkia jaloillaan 
kattoa, jotta purkki pomppii ja palikat lentelevät sen sisältä. Pojat tulevat leikisti 
ajattamaan Perttua ja Patrikia sotahuudon saattelemana. Onni kääntyy ja pitää 
käsiään edessä, jotta saa napattua Pertun kiinni. Perttu pysyy ensin paikoillaan 
muutaman sekunnin, sitten yrittää pyristellä pois ja pian hymy haihtuu kasvoilta. 
Onni ei tätä huomaa, koska hän hakee katseellaan Miskaa ja Hansia, joille 
esitellä, että sai leikisti ”syyllisen” kiinni. 
Perttu (kiukkuisesti) – Onni: ”Ai! Ai sanoin!” 
Perttu (huutaen lujaa toiseen huoneeseen aikuiselle) – RIA: ”RIA! Täällä! 
Takahuoneessa!” 
Onni havahtuu omista ajatuksistaan säikähtäen Pertun avunhuutoa. Onni heittää 
Pertun nopeasti otteestaan pois. Perttu itkee kipuaan isoon ääneen. Onni juoksee 
majan taakse piiloon. 
RIA saapuu huoneeseen. RIA (totisena) – Perttu, Patrik: ”Perttu ja Patrik… 
Teillä ei ollu leikkiä tässä.” 
Perttu alkaa uudelleen itkeä ja selittää itkuisesti jotain mistä ei saa RIAkaan 
selvää. 



RIA (tiukasti) – Perttu, Patrik: ”No niin Perttu ja Patrik, siivotkaa nuo palikat ja 
--” 
Patrik katsoo hämmästyneenä ja epäuskoisena RIAa, Perttu laittaa kädet 
nyrkkiin ja osoittaa niillä tiukasti kohti lattiaa ja huutaa päälle. 
RIA (totisena) – Perttu: ”No hyvä, minä siivoan, mutta sinä et ikinä enää pääse 
sitten kahvilaleikkiin.” 

 

Kaikki episodiin osallistuneet pojat tietävät, miten tilanne eteni. Onni on peloissaan ja 

hämillään, koska ei ymmärrä, miten tilanteeseen päädyttiin. Perttu on kiukkuinen kokiessaan 

Onnin loukanneen hänen fyysistä koskemattomuuttaan. Perttu on hämmästynyt siitä, että 

aikuinen ei tullessaan osoita hänen itkuaan kohtaan minkäänlaisia tunteita, ei itse asiassa koko 

episodin aikana, vaan pitäytyy hyvin eleettömänä ja välinpitämättömän oloisena. Episodissa 

aikuinen käyttäytyy vahvasti ammatillisen työkulttuurinsa sanelemassa roolissa. RIA ottaa 

tietokoneen tavoin vastaan informaatiota ja lausuu tulkinnat kuin laskennallisena 

lopputuloksena, ja hän käyttää hyväkseen sanatonta viestintää ilmeettömänä (ks. Sajaniemi 

2015). RIA ei ole halukas tilannetta selvittämään vaan pääsemään siitä eroon ikään kuin 

lukien selkokielistä ohjekirjaa, jossa sääntöjä noudatetaan, oli konteksti mikä tahansa.  

 

Videoissa oli havaittavissa, että aikuiset olivat vastaanottavaisia ja lämpimiä 

tunneilmaisuissaan lähes poikkeuksetta, jos lapsi osoitti aikuiselle selviä reaktiivisia herkkiä 

tunteitaan, kuten itkua, tai esimerkiksi fyysisen läheisyyden tarvetta. Jos tilanteessa rikottiin 

jotain ennalta määriteltyä sääntöä, tämä vaikeutti aikuisen kykyä opettaa lapselle 

tunnesäätelyn mahdollisuutta tilanteessa. Lapset vaikuttivat olevan tietoisia siitä, että 

päiväkodin konfliktitilanteissa ennemmin etsitään syyllistä tai torutaan kuin tartutaan 

yhteisymmärryksessä siihen, mitä tilanteissa emotionaalisesti ja sosiaalisesti tapahtui. 

(Denham & Brown 2010.) Tällöin lasten mahdollisuudet oppia ja harjoitella tunnesäätelyään 

kaventuivat ja heidän mahdollisuutensa sisäistää syy-seuraussuhteita supistuivat (Bodrova & 

Leong 2008). 

 

Arjen materiaalityön paljous  

Sääntökirjan ehdottomuuden lisäksi kohtaamisiin vaikutti merkittävästi arjen materiaalityö, 

jota aikuiset suorittivat yrittäessään samalla kohdata lapset vertaiskulttuurissa. Aikuiset 

viikkasivat vaatteita, sijasivat vuoteita, siivosivat hyllyjä, valmistelivat askarteluja, laativat 

viikko-ohjelmia, kirjoittivat lappuja reppuun, korjasivat leluja ja niin edelleen. Käsillä tehtävä 

työ saattoi viedä aikuisen yhteyden pois lapsesta ja johtaa lasten puheen keskeyttämiseen:  
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Iines, Heli ja Arla tulevat nukkariin leikkimään. Huoneessa hoitaja KAISA 
petaamassa petejä. Iines kuiskaa Helille jotain vilkaisten Arlaa ja kääntäen tälle 
selän. 
Arla - Iines: ”Ei saa kuiskia porukassa!” 
Tytöt eivät vastaa mitään. 
Arla – Iines, Heli: ”Hei, ette te voi..!” 
Hoitaja AINO tulee huoneeseen. 
Arla (apua pyytäen) – AINO: ”AINO! Iines ja Heli kuiskii keskenään!” 
Hoitaja AINO kävelee Arlan ohi ja puhuu KAISAlle petien petaamisesta ja 
lasten vaatteista. 
AINO (puolihuolimattomasti) – Iines, Heli: ”Hei, ei saa kiusata.” 
Tytöt eivät kommentoi ja AINO jatkaa puhetta KAISAn kanssa. KAISA työntää 
samalla Arlaa pois pedattavan sängyn edestä. 
KAISA (omissa ajatuksissaan) – Arla: ”Menes nyt siitä... Iineksellä on tänään 
vähän... on vähän...” 
AINO (ohimennen) – Iines, Heli: ”Onkos tytöillä joku ongelma?” 
Tytöt eivät vastaa, eikä AINO kysy uudelleen tai kiinnitä lapsiin enää huomiota, 
vaan jatkaa juttua KAISAn kanssa. Arla poistuu huoneesta yksin. 

 

Episodissa näkyvät useat erilaiset lasten vertaiskulttuurin ja tunnesäätelyn piirteet. Lapset 

peilaavat tunneälykkäästi toistensa eleitä, katseita ja viestintää pyrkien kuulumaan ryhmään ja 

tulemaan hyväksytyiksi. Toisaalta Iineksen tavoitteena on luoda tai ylläpitää yhteys 

nimenomaan Helin kanssa lasten vertaiskulttuurille tyypillisesti sulkemalla muut verbaliikan 

ulkopuolelle. Iines kuiskaa Arlan vieressä, mutta Iineksen kehonkieli paljastaa, että asia on 

nimenomaan Arlalta salattava. Arla kokee olevansa vaarassa jäädä ulkopuoliseksi, vaikka hän 

tuli leikkitilaan Iineksen ja Helin kanssa.  

 

Arla hakee hätäänsä välitöntä tukea aikuisesta. Huoneessa samaan aikaan vuoteita sijannut 

KAISA ei kiinnitä mitään huomiota tyttöjen tilanteeseen, minkä vuoksi on oletettavaa, että 

Arla hakee tukea tilaan juuri tulleelta aikuiselta, johon toivoo saavansa kontaktin, koska tällä 

aikuisella ei ole näkyvää toimintoa kesken. AINO on kuitenkin selvästi ajatuksissaan jo 

esittämässä asiaansa KAISAlle, ja tämän vuoksi hän ohittaa Arlan sekä fyysisesti että 

henkisesti. AINOn viesti Iinekselle ja Helille on selvästi näennäisesti lausuttu, koska se ei saa 

aikaan minkäänlaista reaktiota heissä, eikä se saa myöskään aikuisia reagoimaan tyttöjen 

vastavuoroisuuden puuttumiseen. Arlakaan ei edes oleta tyttöjen reagoivan aikuisen lakonisiin 

sanoihin. Arla yrittää tuoda negatiivisia tunteitaan esiin käsiteltäväksi laittamalla kädet 

puuskaan ja seisomalla vakaasti Iineksen ja Helin vieressä tuijottaen heitä kiivaasti silmät 

viivoina ja hengittäen syvään nenän kautta useaan kertaan.  

 



KAISA ei puutu Iineksen toimintaan, vaan ennemmin vähättelee Arlan tunnereaktiota. 

KAISA siirtää Arlan sivuun, mikä voi lisätä Arlan ulkopuoleisuuden tunnetta. Arlan kiivas 

tuijotus Iinestä ja Heliä kohtaan heltiää, ja Arlan ilme muuttuu jälleen huolestuneeksi ja 

lannistuneeksi. KAISAn puhutellessa Arlaa tämän olkapäät painuvat hieman ja ryhti 

madaltuu, ja hän siirtyy kauemmas. KAISA yrittää ohimennen lyhyesti ja vaikeaselkoisesti 

sanoittaa Arlalle, ettei tämän kannattaisi olla niin huolissaan tyttöjen käytöksestä, mutta 

samalla hän jatkaa omaa aktiivista toimintaansa vuoteiden sijaamisen parissa. AINOn 

kysymys Iinekselle ja Helille on ennemmin kujeilevan utelias kuin (tunne)keskustelun avaus, 

eikä se siksi saakaan vastakaikua keneltäkään. Arla siirtyy kauemmas seuraamaan AINOn, 

Iineksen ja Helin vuorovaikutusta, mutta kun huomaa, etteivät tytöt aio AINOlle vastata tai 

edes katsoa häntä, eikä AINO aio pyrkiä minkäänlaiseen vuorovaikutukseen hänen kanssaan, 

Arla poistuu huoneesta äänettömästi.  

 

Edellä kuvatussa tilanteessa Arla tiedostaa lasten vertaiskulttuurin uhkakuvat ja reagoi 

hätääntymisellä. Hän tunnistaa oman tunteensa hädäksi ja hakee siihen tukea aikuiselta. 

Aikuiset eivät keskity Arlan tunteisiin, minkä vuoksi Arla yrittää puolustaa itse itseään lasten 

vertaiskulttuurille ominaisesti nonverbaalilla viestinnällä ennemmin kuin sanoin. Puolustus on 

oikeutettua ja ilmentää tunnesäätelyä. Tunnesäätelyä osoittaa myös Arlan rohkeus uskaltaa 

osoittaa ansaitsevansa tilanteessa parempaa kohtelua.  

 

Videoaineistossa tuli ilmi, että aikuiset olivat huomattavasti aktiivisempia ja lempeämpiä 

vastaamaan lasten toimintapyyntöihin kuin tunnepyyntöihin (Morris ym. 2013). Aikuinen 

käytti aikaa yksinäisen lapsen kanssa toimimiseen, mutta ei yhtä paljon aikaa yksinäisen 

lapsen kanssa keskusteluun. Tunnesäätelyn opettaminen vaatii aikuiselta tunnekompetenssia 

(Ahn & Stifter 2006), jossa vuorovaikutus aikuisten ja lasten välillä tunnepitoisissa tilanteissa 

tukee lapsen kykyä sanoittaa ja tunnistaa tunteita. Mahdollisuuksia tunnesäätelyn 

opettamiseen lasten tarpeita myötäillen olisi tarpeen tietoisesti lisätä (Epstein 2007). Tunteista 

keskustelu ja kysymyksiin vastaaminen lasten ehdoilla (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-

Blatchford & Taggart 2004) auttaa lapsia näkemään, että koetut tunteet eivät ole haittatekijä, 

vaan tunteiden sanoittamisella on positiivista vaikutusta (Corsaro 2012; Kalliala 2003; 

Sajaniemi 2015). 

 

Ylikuormittunut työilmapiiri  



Päiväkodin kiire ja melu sekä liiallisen vastuun ja alisuoriutumisen tunteet luovat 

stressioireisen tunneilmapiirin, joka kuormittaa henkisesti ja fyysisesti kaventaen 

mahdollisuuksia tunteiden säätelyyn. Strukturoimattomasta päiväkotiarjesta kärsivät sekä 

aikuiset että lapset. Stressaantuneena aikuinen sulkee huomiostaan pois monta tärkeämpää 

asiaa, kuten surun jota lapsi koettaa peitellä, ikävän tunteen jonka toisen lapsen sanat saivat 

aikaan sekä pelon, joka ajaa leikkimään yksin. Muualle huomionsa kiinnittänyt aikuinen 

menettää myös ilon jota hänen kuuluisi kannustaa, lasten yhteydenmuodostusyritykset joita 

hänen kuuluisi tukea sekä leikkipyynnön, jota hänen kuuluisi kunnioittaa.  

 

Aineistosta kävi ilmi, että aikuiset usein toivat julki ylikuormittumistaan kireydellä, 

tiukkailmeisyydellä ja nopeilla ratkaisuilla. Aikuiset turvautuivat omaksumaansa oletukseen 

oman ammattikulttuurinsa sanelemasta roolista. Tällöin lasten tunnereaktiot, itku, huuto ja 

kontrolloimattomat liikkeet voivat vaikuttaa aikuisista sääntörikkomuksilta tai 

tottelemattomuudelta, jolloin ne sotivat sääntöjä vastaan tai ylittävät aikuisen henkisen 

jaksamisen rajat. Lapset tulivat liian usein torjutuiksi tunnesäätelyä harjoitellessaan:  

EPISODI 8 
Eino on viimeisiä, ketkä vielä hakematta päiväkodista ja on yksin nukkarissa. Eino tekee 
palikoista leikkipyssyn. ELSI tulee huoneeseen ja Eino leikisti ampuu ELSIä ja nauraa. 
ELSI (vihaisesti) – Eino: ”Mitä sä teet?!” 
Eino (hämillään) – ELSI: ”Tää on pyssy ja mä ammuin sut.” 
ELSI (tuhahtaen) – Eino: ”No just joo. Sua ei vissiin kiinnosta vaikka kuolisin.” 
Eino (varovaisesti naureskellen) – ELSI: ”Aivan sama…” 
ELSI (huutaen) – Eino: ”Aivan sama?! Mitähän mun lapset sitte tykkäis siitä, että tapat 
niiden äidin?!” 
Eino (selitellen) – ELSI: ”Ku te komennatte täällä vähän liikaa…” 
ELSI (mutisten puhuu päälle) – Eino: ”Ai me komennellaan täällä pikkusen liikaa! 
Justiinsa! Otapa nyt kuule hyvät tavat käyttöön, herranen aika!” 
ELSI poistuu huoneesta vihaisena. Eino puree hammasta ja pidättelee itkua. Hän purkaa 
pyssyn ja poistuu huoneesta. 

 

Episodissa ELSIstä huokuu tila, jossa hän ei kykene ottamaan vastaan tunteita, jotka heräävät 

Einon pyssyleikin vuoksi. Episodin loppuun asti ELSIn ymmärrys on hyvin niukkaa ja 

elekieli tunteetonta. ELSI osoittaa tyypillisiä oireita vahvasta stressitilasta, jossa kyky 

empaattisuuteen ja harkitsevaan viestintään voi heikentyä. Kun yksilön aivot ovat 

neurologisessa taistele tai pakene -moodissa, tunnesäätely vaikeutuu tai estyy toimimasta 

kokonaan (Sajaniemi 2015). Lapselle tunnemallin oppiminen kyseisessä tilanteessa jää 

keskeneräiseksi tai ohjautuu väärään suuntaan.  

 



Aikuisten ylikuormittuneisuus oli yhteydessä heidän tekemiinsä käytösvalintoihin tavoilla, 

jotka eivät selvästikään olleet lapsille ymmärrettäviä, vaan hämmentävän epäloogisia. 

Kuitenkin aikuisten pitäisi nimenomaan kyetä tarjoamaan lapsille emotionaalisia vastikkeita 

vaikeisiin tunnehetkiin itsesäätelyn muodostamiseksi. Yhteisen tunnekokemuksen ja 

ymmärryksen saavuttaminen aikuisen kanssa on merkittävä elementti lapsen psykologisen 

hyvinvoinnin, resilienssin ja sosiaalisen osaamisen näkökulmasta (Osher ym. 2020). 

Aikuisten niukkuus tunteiden sanoittamisessa vaikuttaa häiritsevästi lasten mahdollisuuksiin 

luoda ja ylläpitää tunnesäätelyltään ehjää vuorovaikutusta päiväkodissa. Se ilmenee lasten 

itsensä luomassa vertaiskulttuurissa epävarmuutena valita luontaisia tunnetoimintamalleja tai 

sanoittaa tunteita keskenään. (Ahn 2005; Köngäs 2018.) 

 

Pohdinta 

 

Mitä lapset oppivat tunnesäätelystä päiväkodissa? 

Suomalaisen päivähoidon on sanottu kehittyneen laadukkaammaksi vuosikymmenten saatossa 

(Alasuutari 2010; Karila 2013). Lapset oppivat kognitiivisia taitoja ja monia käytäntöjä 

saksien käsittelystä aakkosiin (Eder & Corsaro 1999). Monilta osin asiat ovat hyvin. 

Merkittävää olisi kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, miten päiväkodin arjessa tartutaan 

tunnesäätelyn kannalta keskeisiin oppimishetkiin. 

 

Tunnetaitoja opetellessaan lapset ovat varsin mukautumiskykyisiä. He kykenevät tuottamaan 

aikuisten odottamia reaktioita tai vastauksia silloinkin, kun lasten kulttuurin kontekstissa 

hallitseva normi olisi erilainen. (Fargas-Malet, McSherry, Larkin & Robinson 2010; Karlsson 

2012; Roos & Rutanen 2014.) Jos aikuiset ovat epäjohdonmukaisia lapselle asetettavissa 

seuraamuksissa tai kohtaamisen kulussa, ei lapsi välttämättä osaa erottaa, mikä olisi 

kulloinkin paras toimintatapa. Lapset joutuvat myös pohtimaan oman toimintansa ja 

ajattelunsa oikeutusta. Miten on hyvä toimia? Kannattaako puolustaa omaa ajatustaan ja 

tunnettaan? Onko se oikeutettua? Mitä siitä seuraa? Kannattaako pyytää aikuinen paikalle? 

Kannattaako olla hiljaa ja olla näyttämättä tunteitaan? Kannattaako puolustaa toista? 

 

Lasten itsensä luoman kulttuurin tarkastelu antaa mainioita viitteitä siitä, millaisia ovat 

toimivat tavat tarjota tunnekasvatusta lapsille. Lapset oppivat tunteiden tunnistamista, 

ymmärtämistä, sanoittamista ja ilmaisua leikkien ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Niitä ei opita 

pakotetussa sääntömaailmassa, jossa täytyy pelätä seuraamuksia. Lapset tarvitsevat tilaa 



ihmetellä, harjoitella ja oivaltaa tunnetaitoja myös itse. Aikuisen tietotaito lasten keskinäisen 

toiminnan tukena olisi luonnollisin tapa edistää lasten tunnesäätelyn oppimista. 

 

Tunnesäätelyn tukemisen edistäminen päiväkodissa 

Virallisissa suunnitelmissa suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteet (Opetushallitus 2019) 

laadukkaalle varhaiskasvatukselle ovat kunnioitettavat. Suunnitelmissa tuodaan esiin, että on 

tärkeää tunnistaa lapsen tuen tarpeet kohtaamisissa ja tarjota tukea lapsen kannalta parhaalla 

tavalla. Tärkeää olisikin herättää keskustelua siitä, miten tavoitteet saadaan toteutumaan 

käytännössä niin, että Suomi voi ylpeillä päiväkodista, jota kuvastavat positiivinen huolenpito 

ja välittäminen sekä monipuolinen kasvatus. Tällä hetkellä laadulliset erot päiväkotien välillä 

ovat Suomessa huomattavat (Lipponen 2019; Rajala, Lipponen, Pursi & Abdulhamed 2017). 

 

Lasten tunnesäätelyn tukeminen ja opettaminen on vaativa tehtävä päiväkodin arjessa. 

Aikuisilla pitäisi olla päivittäisissä tilanteissa aikaa tarjota lapselle menettelytapoja ja oppeja 

tunnepohjaisissa tilanteissa. Haasteen muodostaa myös päiväkodin aikuisten 

ammattikulttuurin ja lasten vertaiskulttuurin välinen kuilu, mikä tulee ilmi sekä tässä että 

aiemmissa tutkimuksissa (mm. Corsaro 2012; Köngäs 2018). Lasten vertaiskulttuurin 

sääntöjen ja vaatimusten tuntemus edesauttaisi aikuisten kykyä ymmärtää lasten toimintoja ja 

auttaisi heitä tunnetaitojen opettamisessa arkisessa kanssakäymisessä. Päivähoidon aikuisten 

vaikutusmahdollisuudet lasten tunnesäätelyn kehitykseen ovat kiistattomat siitäkin syystä, että 

alle kolmevuotias lapsi on päivähoidossa päivittäin useita tunteja (Corsaro 2012; Kalliala 

2003; Sajaniemi 2015). 

 

Vaikka tässä tutkimuksessa havainnoitujen päiväkotien määrä on suppea, aineisto on 

kuitenkin suhteellisen laaja, ja seurantajakso riitti saturaatiopisteen tavoittamiseen. Aineistoa 

saatiin runsaasti, ja analysoitaviksi poimittiin vain episodeja, jotka olisivat voineet tapahtua 

samankaltaisina missä tutkimuspäiväkodissa tahansa ja sisältää samat lasten vertaiskulttuurin 

erityispiirteet, toiminnan itseisarvot ja vertaisten reagoinnit. Kerätty aineisto osoittaa, että 

päiväkodeissa lasten tunnesäätelyn tukemista vaikeuttavat sellaiset käytännön tekijät, joita 

olisi mahdollisuus kohentaa, kuten aikataulutus, yhdessä sovitut säännöt ja tiimien toimivuus. 

Avoin keskustelu lasten tunnetaitojen ohjaamisen tärkeydestä, sen esteistä sekä hyvistä 

käytänteistä edistäisi kaikkien päiväkodissa työskentelevien kasvatustyötä. 

 

Positiivinen psykologia ohjaamaan tunnekasvatusta  



Positiivinen psykologia tuo päiväkodin tunnekasvatukseen välittävän ja myönteistä kasvua 

tukevan kasvatusotteen (Bar-On 2010). Välittävässä päiväkodissa keskeistä on huolenpidon 

sävyttämä kiireetön ilmapiiri, jossa sekä lapset että varhaiskasvatukseen osallistuva 

henkilökunta kokevat olonsa sosiaalisesti, emotionaalisesti ja fyysisesti turvalliseksi. 

Varhaiskasvattaja voi tukea lapsen tunnesäätelyn kehittymistä antamalla lapselle aikaa ja apua 

sekä osoittamalla myönteistä emotionaalista tukea, luottamusta, välittämistä, huolenpitoa ja 

empatiaa. (Noble & McGrath 2008.) Tuoreessa väitöstutkimuksessa todetaan, että merkittäviä 

asioita positiivisen pedagogiikan toteutumiselle päiväkodissa ovat muun muassa 

lapsilähtöinen oppimisympäristö, lasten yhteisöllisyyden kunnioitus, sosiaalisten suhteiden 

vaaliminen, opettajan arvostus lasta kohtaan ja aikuisten välisten suhteiden toimivuus (Ranta 

2020). 

 

Positiivinen välittävä päiväkotikulttuuri on myös osallistava. Päiväkodissa tunnetaitoja ja 

tunnesäätelyä voidaan edistää lasten yhteistoiminnallisella oppimisella sekä 

ongelmanratkaisutaitoja edistävillä menettelyillä, joissa lapsille kehittyy halu oppia sekä kyky 

välittää myös toinen toistensa hyvinvoinnista. (Lewis, Schaps & Watson 1996.) 

Tunnesäätelyn oppimista voidaan edistää kiinnittämällä huomiota lasten leikkeihin 

(Broekhuizen ym. 2017; Kirk & Jay 2018), piirtämiseen ja niissä syntyviin keskusteluihin 

(Chigeza & Sorin 2016), motorisiin harjoituksiin (Liew, Cameron & Lockman 2018) sekä 

lasten vertaissuhteiden myönteisyyteen (Sette ym. 2017).  

 

Montroy, Bowles, Skibbe, McClelland ja Morrison (2016) toteavat, kuinka juuri 

varhaiskasvatus ja esiopetus ovat tunnesäätelyn kehittymisen kannalta kriittistä aikaa. 

Positiivisen psykologian avulla lapset voivat päiväkodeissa harjoitella, oppia ja sisäistää 

kyvyn tunnistaa tunteita, sanoittaa tunnereaktioita ja ymmärtää, millaisia tunnetiloja ja 

seuraamuksia tunnereaktiot voivat saada aikaan. Heidän täytyy saada harjoitella näitä taitoja 

turvallisissa puitteissa välittävien aikuisten opastamina (Uusiautti, Määttä & Määttä 2013; 

Ranta 2020). 
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