
HUH, TUNTEITA!

MITEN LASTEN TUNNETAITOJA JA 

ITSESÄÄTELYÄ VOI TUKEA?

JonnaKreeta Ropponen

varhaiskasvatuksen erityisopettaja 

(VEO), lasten ja nuorten tunnetaito-

ohjaaja

Heidi Hietikko

luokanopettaja,

lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja 



• Tuntevat aivot – mitä tunnekuohutilanteessa tapahtuu?

• Lapsen itsesäätelyn kehittyminen edellyttää emotionaalisen turvan 

kokemusta

• Miten tunnetaitoja voi lapsiryhmässä tukea?

• Kokemuksia arjesta tunnetaitojen äärellä

• Mitä tunnetaitojen tukemisella voidaan saavuttaa?

• Käyttäytymisen takana olevien tunteiden ja tarpeiden ymmärtäminen

• Konkreettisia harjoitteita, joita voit viedä suoraan omaan ryhmääsi

Lounas klo 11.30

KOULUTUSPÄIVÄN SISÄLTÖ



• ”Ryhmässä on yhtä aikaa paljon huomiota                          

tarvitsevia lapsia.”

• ”Kun itsellä alkaa pinna palaa, miten peitän hermostuneisuuteni.”

• ”Agressiivisen lapsen kohtaaminen sekä voimakkaasti 

omaehtoisen lapsen kanssa toimiminen.”

• ”Jumi-tilanteet”

• ”Lapsi saa raivokohtauksen oppitunnilla oppiaineen haastavuuden 

vuoksi.”

• ”Oppilas ärsyyntyy yllättäen ja vahingoittaa itseään  vahingoittaa

• ”Oppilas ärsyyntyy ja sanoo, että muut ärsyttävät tahallaan”

HAASTAVIA TILANTEITA



• Riittämättömyyttä, kun mikään ei tunnu auttavan ja 

ennakoiminen on niin haastavaa.

• Iloa ja onnistumisen kokemusta, kun ehdin tueksi ennen kuin 

oppilaan pakkaa hajoaa täysin.

• Turhautumista, kun samat haasteet nousee esiin joka kerta.

• Toivoa, kun huomaa pieniä edistymisiä - ihan parhaita!

• Ärtymystä lapsen voimakkaan omaehtoisuuden edessä.

• Kiitollisuutta, kun löytää jonkin keinon, joka toimii tai saakin 

rauhallisessa hetkessä yhteyden lapseen.

• Riemua onnistumisista

• Hämmennystä ja avuttomuutta, kun ei aina ymmärrä, että mistä 

on kyse?

• Myötätuntoa, kun näkee miten hankalaa näillä lapsilla on.

OLETKO SINÄKIN KOKENUT 

NÄIN?





”Valtaosa lapsen
ongelmalliseksi koetusta
käyttäytymisestä on yritystä
sopeutua.”

Jari Sinkkonen, lastenpsykiatrian 
erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori





MITÄ KUOHUSSA

TAPAHTUU?



TUNNEKUOHU VAIKUTTAA VASTAANOTTOKYKYYN

Normaalisti Tunnekuohussa



Hermosto muovautuu koko 
elinikämme ajan, mutta eniten 

sen kehitykseen vaikuttaa 
lapsuutemme kokemukset, 

jopa kohtuaika.



YLIVIREYS

SIETOIKKUNA

ALIVIREYS



TURVAN JA UHAN

KUMULOITUVAT POLUT

Kun keskityn siihen, mitä päälle näkyy
(käyttäytyminen, sanat, yli- tai alivireystila jne), 
on korkea riski lähteä lisäämään lapselle
uhkaavuutta ja tuomioita, mitkä eskaloivat
tilannetta entisestään.

Kun sen sijaan keskityn siihen, mitä arvelen
lapsen kokevan sisällään (tuli- tai jäävuoren
sisällä), on helpompi lähteä lisäämään turvaa
oman olemukseni, äänensävyni, kosketukseni
ja sanojeni kautta. Nämä rauhoittavat lasta
kuohusta sosiaalisen liittymisen tilaan.



KUN KESKITYN ULKOISEEN - NÄKYVÄÄN JA KUULUVAAN, 

LISÄÄN TODENNÄKÖISEMMIN UHKAA

Pusken

Tivaan ja 
kyselen

Vaadin

Yhteys katkeaa. Yhteistyö 

vaarantuu, uhka ja sitä 

myötä vastustus, jumi ja 

toivottomuus kasvavat.

Turhaudun ja ärsyynnyn 

itsekin.



KUN KESKITYN SISÄISEEN KOKEMUKSEEN – TUNTEISIIN JA 

TARPEISIIN, LISÄÄN TODENNÄKÖISEMMIN TURVAA

Pysähdyn

Heijastan ja kuulen

Arvostan

Turva lisääntyy ja yhteys vahvistuu. 

Yhteistyö mahdollistuu, kun keskinäinen 

arvostus astuu esiin.

Helpotun itsekin.



Keinoja:

• Oma olemus ja asento

• Anna tilaa

• Kosketus

• Hengitys

• Lempeä katsekontakti

• Kutsu kehollisesti lasta yhteyteen, ojenna
kätesi

• Hyräily, loruilu

• Vasta viimeisenä puhe ja lapsen kokemusta
peilaavat sanat (tunne ja tarve)

MITEN VÄLITÄN 

TURVAA?



KANSSASÄÄTELY

EI TOISTA ILMAN TOISTA

ITSESÄÄTELY



PIENRYHMÄKESKUSTELU

•Milloin ja missä tilanteessa olet 

viimeksi huomannut itsesi/toisen 

tipahtavan tunne- tai kehoaivojen 

varaan? Mikä silloin auttoi parhaiten?

•Mitä ajatuksia kanssasäätely 

herättää?

•Mikä sua on tukenut turvan 

lisäämisessä kohtaamistilanteissa?



”Lähes kaksi kolmasosaa 

lapsista koki jännittävänsä, 

mutta joka toisen lapsen 

jännittäminen jäi 

vanhemmilta ja opettajilta 

piiloon.”

Erna Törmälehdon väitöstutkimus Vanhemmat ja 

opettajat lasten tunnetilojen tunnistajina, 

Tampereen yliopisto 2021



Yksikin myötätuntoinen 
ja kannatteleva aikuinen 
voi antaa korjaavia 
kokemuksia ja ohjata 
suuntaa oikeaan.



JOKAISELLA TUNTEELLA ON TEHTÄVÄNSÄ

• Pelko auttaa meitä vaaratilanteissa suojautumaan ja pakenemaan, koska tarvitsemme 

turvaa.

• Viha antaa rohkeutta itsemme tai toisten puolustamisessa ja antaa toimintavalmiutta, 

voimaa ja sisua mennä eteenpäin. Viha puolustaa jotain meille rakasta ja tärkeää ja tulee 

usein puolustamaan myös pelkoa. Vihassa on toimeenpanevaa elämänvoimaa, kun sen 

oppii rakentavasti hyödyntämään.

• Suru auttaa luopumaan itsellemme tärkeästä, mitä ei enää ole. Suru hidastaa suremaan, 

mikä on surun ainoa hoitokeino.

• Syyllisyys auttaa korjaamaan itseä tai toisia vahingoittaneet tekomme. 

• Häpeä auttaa meitä ottamaan huomioon muita ja näkemään vaikutuksemme muihin.

• Jännitys pitää meidät valppaana ja tarkkaavaisena uusissa tilanteissa.

• Ilo ja mielihyvä kannustavat meitä tekemään asioita itsemme ja muiden hyväksi. Auttavat 

palautumaan stressaavista tunnetiloista.



VOIT VAIKUTTAA TUNTEISIISI



VOIT VAIKUTTAA TUNTEISIISI



VOIT VAIKUTTAA TUNTEISIISI



VOIT VAIKUTTAA TUNTEISIISI



AIKUISEN PUHETAPA 
SISÄISTYY 
LAPSELLE HÄNEN 
SISÄISEKSI 
PUHEEKSI 
ITSELLEEN.







PIENRYHMÄKESKUSTELU

• Mitä ajatuksia edellä kuultu herättää?

• Millaisia kokemuksia / havaintoja sulla
on lapsen tunnetilojen tunnistamisesta / 
ohittamisesta? 

• Muuta, mitä haluat tässä vaiheessa 
päivää jakaa toisten kanssa



SISÄISEN TURVAN 
KOKEMUKSEN 
PALAUTTAMINEN

1. Vasen käsi alavatsaan

2. Oikea käsi sydämen päälle

3. Siirrä vasen käsi poskelle ja nojaa päätä 

siihen

4. Hengitä syvään muutaman kerran itsesi 

kannattelussa. Saan vaan olla tässä.

Mitä haluaisit sanoa itsellesi tästä asennosta 

käsin?



SUKELLA PINTAA 

SYVEMMÄLLE

Palauta mieleesi joku haastava 

tilanne ryhmästäsi. 

Tutki tunne- ja tarvelistaa. 

Mitä syvempiä tunteita ja tarpeita 

lapsen käyttäytymisen alta 

tunnistat?



Käytös ja sanat näkyvät päälle

KÄYTTÄYTYMINEN, TUNNE 
JA TARVE SYLIKKÄIN



KÄYTTÄYTYMINEN, TUNNE 
JA TARVE SYLIKKÄIN

Tunne on käytöksen alla.

Käytös ilmentyy tunteista, koska
tunteissa on toimeenpanevaa
energiaa.



Kaiken alla, ytimessä, 
on inhimillinen tarve. Jokaisella.

Kun jaksan muistaa
TARPEET toisen käyttäytymisen
takaa, löydän helpommin itsestäni
hyväksyntää.

Tarpeet voin aina hyväksyä, vaikka
käyttäytymistä ja sanoja
en hyväksyisikään.

KÄYTTÄYTYMINEN, TUNNE 
JA TARVE SYLIKKÄIN



Osallisuus

Olla hyväksyttySureminen

Vakuuttuminen

VastavuoroisuusYksityisyys

Yhteys

Autonomia

Rauha

Läheisyys

Tasavertaisuus Yksityisyys
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Makustele tunne- ja tarvesanoja edelliseen esimerkkiisi. 

Miten heijastaisit lapsen tunnetta ja tarvetta hänelle?  

KUULEMISTA ILMAISEVA HEIJASTUS

1. Oletko sä… / koetko sä…. (tunne)?

2. Kun sä tarttisit… / kaipaisit… /sulle olis tärkeää… (tarve)?



PIENRYHMÄKESKUSTELU

•Mitä oivalsit tilanteesta tämän 

pohdinnan kautta?

•Millaisia tarpeita tunnistit?



Kun kaasu tai jarrut
jumittavat kiinni, 

auta toimimalla
varaotsalohkona
lapselle.



• Aivot ja hermosto toimivat erilaisella koneistolla

• Tarkkaavuuden- ja toiminnanohjauksen vaikeuksia                                       

→ sosiaaliset ja tunnetaidot usein heikompia

• Ärsyketulva aiheuttaa ylivirittymistä, mitä lapsi usein purkaa 

liikkeellä (kieltäminen siis lisää käytöshäiriötä)

• Näkyy esim. keskittymisvaikeutena, impulssiherkkyytenä, 

tunnesäätelyn vaikeutena, ylivilkkautena, motorisena 

levottomuutena, toimintaan jumittumisena, omaan maailmaan 

vajoamisena tai toiminnan aloittamisen vaikeutena

NEUROPSYKIATRISET OIREKUVAT



• Kuvalliset, time timer-tuet ja ohjaajan käsi

• Ohjeet lyhyinä ja selkeinä - vältä kielikuvia

• Kosketa ja katso lasta antaessasi ohjeita

• Minimoi ärsykkeiden määrä (monta toimintaa yhtä aikaa, 

sosiaalisten kontaktien määrä jne.) 

• Mahdollista sopiva liike - työntö/vetokisa ym. heti 

alkuun!

• Ohjeitakaan ei tarvitse kuunnella tikkusuorana –

millainen liike tai liikkuminen on sallittua?

Miltä sinulle näyttää keskittyminen?

KONKREETTISTA TUKEA 1/2



• Ennakoi yli- ja alivirittymisen uhat ja tue lasta niissä 
takaisin sietoikkunaan (liike, juominen, silitys, ohjeiden 
toistaminen…)

• POSITIIVISUUS, kannustus ja hyvän näkeminen

• Pieni ryhmäkoko

• Auta kanssasäätelyssä, älä odota lapsen yksin tai 
käskystä rauhoittuvan

• Liikkeellisyys auttaa keskittymisessä ja 
rauhoittumistaukojen ottamisessa

• Toista lapsen kokemus, tue kuulluksi tulemisessa

Minkä voisit ottaa heti käyttöön seuraavalla 
tapaamiskerralla?

KONKREETTISTA TUKEA 2/2



1. Syvätuntoaistimus –

työntäminen, vetäminen, 

rullailut, punnerrukset, 

reppuselässä kaverin

kantaminen

2. Tunnin rakenne esille –

ensin, sitten ja lopuksi

3. Toisto ja ennakointi

4. Lyhyet, kutsuvat ohjeet

5. Lempeän jämäkkä ote

VINKKEJÄ OHJAAMISEEN



OHJAAJANA VOIMME
VAIKUTTAA LAPSEEN
VAIN RAJALLISESTI

“Mikään muu ei
korvaa aikaa ja 
läsnäoloa, kuin

aika ja läsnäolo.”



Keinoja:

• Myönteinen kosketus, Satuhieronta

• Sadut, tarinat

• Rauhoittavat hengitysmielikuvat

• Kehon rajojen vahvistaminen vaikkapa
tela/sivellinmaalaamisella

• Mielikuva omasta turvapaikasta ja sinne toistuvasti palaaminen

• Tutkitaan ohjatusti, missä ja millaiselta turvan kokemus tuntuu
kehossa?

• Kannatellut ero- ja lähtötilanteet, joissa on tilaa myös mielipahan
tunteiden vastaanottamiselle.

• Turvallisia pieniä esiintymisen kokemuksia, joissa
normalisoidaan jännitystä myös katsojille ja annetaan
esiintyjälapselle tukea jännityksen kannatteluun

MITEN VOI VAHVISTAA 

LAPSEN OMAA SISÄISEN 

TURVAN KASVUA?



PIENRYHMÄKESKUSTELU

•Millaisia onnistumisen ja 

epäonnistumisen kokemuksia 

sulla on ollut nepsy-lasten 

kanssa?

• Jakakaa parhaat kikkakolmoset 

ja kehitelkää uusia



1.  Hengitä!

Pidennä reagointiväliä

2. Myötätuntoa

Huh, mikä tilanne…

3. Ajatteluaivot mukaan itselle ja lapselle

Nimeä tunne, aktivoi otsalohko

KUN MINUSSA ALKAA KIEHUA





”Kun lapsi oireilee
käyttäytymisellään, 
suurenna
rakkausannosta.”

Anne-Mari Jääskinen





Innostaisiko oppia lisää?

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus 

Ammatillinen täydennyskoulutus 40 op

7 koulutusosiota, 16 päivää

Hae mukaan! 

KIITOS YHTEISESTÄ AJASTA!


