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• Tutkimus lasten tunneälystä
– Lasten näkökulma
– Video-toteutus
– Vapaa leikki
– Havainnointi

• Tulosten lisäksi rivien välistä
– Tunnekasvatuksen hiljaiset hetket
– Aikuisten todellisuus vs. lasten todellisuus
– Päiväkotiarjen stressitekijöitä

→ Lasten keskinäinen kulttuuri on rikas 
emotionaalisen kehityksen tyyssija



Aivojen tunnealueet (tunneäly)





Tunteet ovat osa älykkyyttä



Tunteiden tunnistaminen

Tunteiden ymmärtäminen

Tunteiden sanoittaminen

Tunteiden 
esiintuominen

Tunteiden 
säätely
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• Hierarkinen rakentuminen

• Perustaito + syvemmät taidot



Tunneälytaidot
•Onko tunne positiivinen/negatiivinen?

•Millaisen tunnelman tunne saa aikaan?

Tunteiden 
tunnistaminen

•Mikä johti tähän tunnetilaan?

•Voiko tunteen takana olla toinen tunne?

Tunteiden 
ymmärtäminen

•Millä sanoilla tunnetilaa voi kuvata?

•Miten voin sanoin ilmaista tunnetta?

Tunteiden 
sanoittaminen

•Auttaako tunteen ilmaisu itseisarvon toteutumiseen?

•Onko tunteen esiintuominen aito vai teeskennelty?

Tunteiden 
esiintuominen

•Millaiset ajattelumallit johtavat hyvinvointiin?

•Mikä auttaa tasapainoon tunnekaappauksessa?

Tunteiden 
säätely

Mitä tunnen/toinen 
tuntee?

Miksi tunnen/toinen 
tuntee siten?

Millä sanoilla 
tunnetta voisi 
kuvata/nimetä?

Mikä sopivin tapa 
tunteen 
ilmaisemiseen?

Onko tunne hyväksi 
minulle, millä keinoin 
voin lisätä/vähentää 
sitä?



Tunneälyprofiilit

• Millainen olet tunneäly taidoissa tällä 
hetkellä?

• Esim. pisteytys

• Auttaa kohdistamaan 
tukitoimenpiteitä/opetusta/kasvatusta



Tunneälyn
aihio
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”Taking the high road”







Välittäjäaineet ja hormonit

• Serotoniini (perustyytyväisyys)

• Dopamiini (mielihyvä)

• Adrenaliini (hyökkäys)

• Kortisoli (stressi)

• Endorfiini (hetken euforia)

• Oksitosiini (tunneyhteys)



Stressi



Tietoinen 
tunnetyöskentely

Itselle terveellisin 
ruokavalio

Riittävän 
(arki)liikunnan 

saaminen

Elimistön arvojen 
tietäminen

Uniaikojen 
vaaliminen

Ruutuajan 
rajaaminen
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