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TIIVISTELMÄ 

  
 
 
 
 
Opettajan emotionaalista kompetenssia tarkasteltiin tässä tutkimuksessa 
emotionaalisen älykkyyden eli tunneälyn kautta. Tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää, millaiseksi suomalainen luokanopettaja arvioi omat tunneälytaitonsa 
ja kuinka tärkeiksi ne koetaan opettajan työssä ja esimiestyössä.  Lisäksi 
tutkittiin tunneälytaitojen yhteyttä toisiinsa. 

Aineisto kerättiin Emotionaalinen kompetenssi kouluyhteisössä EKK-
kyselylomakkeella Internetin välityksellä. Lomake perustui 
kompetenssipohjaiseen tunneälymalliin (Goleman, Boyatzis & McKee 2002) 
ja rakentui Suomen ammattikasvatuksen puitteissa kehiteltyyn ja testattuun 
mittausinstrumenttiin. 
 
Tutkimuksen tulokset osoittivat luokanopettajien tunneälytaitojen olevan 
keskitasoa. Vastaajat (N=551) kokivat olevansa vahvimmillaan 
empaattisuudessa, emotionaalisessa itsetietoisuudessa, luotettavuudessa ja 
kyvyssään kehittää toisia. Heikompiin tunneälytaitoihin lukeutuivat 
suorituskyky, vaikutusvalta, kannustavuus, itseluottamus ja kyky kehittää 
toisia. Työssä toimivat opettajat (n=275) arvioivat omat tunneälytaitonsa 
luokanopettajaksi opiskelevia (n=276) paremmiksi. Sukupuoli, ikä ja 
työkokemus vaikuttivat vastaajien tunneälytaitojen arviointiin. Naisten 
tunneälytaidot osoittautuivat paremmiksi kuin miesten. Vanhemmat opettajat 
arvioivat kompetenssinsa korkeammaksi kuin nuoremmat kollegat. 
Lisääntynyt työkokemus vaikutti tunneälytaitoihin suotuisasti. 
 
Opettajat arvioivat tunneälytaitojen olevan keskeisiä opettajan työssä, mutta 
erityisen tärkeitä niiden koettiin olevan esimiestyössä. Opettajan työssä 
tärkein tunneälytaito oli empaattisuus. Esimiestyössä tärkeimmäksi taidoksi 
koettiin puolestaan taito hallita konflikteja. Näiden lisäksi niin opettajan työn 
kuin esimiestyön kannalta keskeisiksi tunneälytaidoiksi nousivat itsekontrolli 
sekä ryhmä- ja yhteistyötaidot. Itseluottamusta ja suorituskykyä ei pidetty 
tärkeinä esimiestyössä eikä opettajan työssä. Opiskelijat arvioivat 
tunneälytaidot sekä opettajan työssä että esimiestyössä tärkeämmäksi kuin 
opettajat. Sukupuoli, ikä ja työkokemus vaikuttivat tunneälytaitojen koettuun 
tärkeyteen opettajan työssä, kun taas esimiestyössä vain sukupuoli ja ikä. 
Naiset pitivät tunneälytaitoja tärkeämpänä kuin miehet niin opettajan työn 
kuin esimiestyön kannalta. Ikä ja lisääntyvä työkokemus vähensivät 
tunneälytaitojen koettua tärkeyttä opettajan työssä. 
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Tunneälyn kaikki 18 ominaispiirrettä olivat tilastollisesti merkitsevässä 
yhteydessä koettuun tärkeyteen opetustyössä ja esimiestyössä, vaikka 
korrelaatiokertoimet olivat melko matalia. Suhteessa koettuun tärkeyteen 
opetustyössä positiivisimmin korreloivat suorituskyky, aloitteellisuus ja 
luotettavuus, kun taas esimiestyössä aloitteellisuuden ohella itsetuntemus ja 
optimismi.  

 

Tutkimus osoitti suurimmat erot vastaajien tunneälytaidoissa suhteessa 
koettuun tärkeyteen henkilösuhteiden hallinnan osa-alueella (ryhmä- ja 
yhteistyötaito, kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja) sekä 
itsetuntemuksessa, itsekontrollissa ja palvelualttiudessa. Myös suhteessa 
koettuun tärkeyteen esimiestyössä suurimmat erot havaittiin itsetuntemuksen 
ohella henkilösuhteiden hallinnan (ryhmä- ja yhteistyötaito, kannustavuus, 
taito hallita konflikteja, kyky käynnistää muutoksia, kyky kehittää toisia) ja 
itsehallinnan (sopeutumiskyky, itsekontrolli) osa-alueilla. 
 
Bayesilaisen riippuvuussuhdemallinnuksen tulokset osoittivat tunneälymallien 
olevan homogeenisia, sillä kaikki 18 tunneälytaitoa tulivat valituksi 
todennäköisimpiin malleihin. Ne ryhmittäytyivät Goleman ym. (2002) mallin 
mukaisesti neljään osa-alueeseen, jotka kytkeytyivät toisiinsa. Tämä tulos 
antoi tukea sille, että tutkimuksessa käytettävä esimiesten johtamisen 
tunneälyä jäsentävä malli soveltuu myös tämän tutkimuksen empiiriseen 
aineistoon ja kun tutkimuksen kohteena ovat työntekijät. Voidaan suhteellisen 
luottavaisin mielin todeta, että malli toimii myös muissa suomalaisista 
peruskoulun luokanopettajista koostuvissa aineistossa. 
 
 
Avainkäsitteet: kompetenssi, tunneäly ja tunneälytaidot, emotionaalinen 
kompetenssi, opettajan työ ja esimiestyö 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The emotional competency of teachers is examined in this study through 
emotional intelligence (EI) or emotional competency. The goal of this 
research is to explain how Finnish class teachers assess their own emotional 
competency and how important they see these issues in teaching and 
supervisory work.   Further, the dependencies between the EI competencies 
are analyzed.   

The internet questionnaire used (abbreviated EKK–Emotionaalinen 
kompetenssi kouluyhteisössä; Emotional Competence in the School 
Environment) to gather the data is based on the Emotional Intelligence Model 
(Goleman, Boyatzis & McKee 2002). It is built on the ELQ (Emotional 
Leadership Questionnaire) measurement instrument developed and valiated 
in Finland. 
  
The results of the study show that primary school teachers’ emotional 
intelligence competence is on average level. Those who answered the 
questionnaire (N=551) felt that they were more empathetic, had more 
emotional awareness and trustworthiness as well as better ability to develop 
than others. Achievements, influence, inspiration, developing others and self-
confidence were in the weaker emotional competency group. The in-service 
teachers (n=275) evaluated their own emotional intelligence competency to 
be at higher level compared to pre-service teachers (n=276). Sex, age and 
work experience influenced the respondents’ evaluation of their emotional 
intelligence competency. Women’s emotional intelligence competency was 
better than men’s. Older teachers’ evaluation of their competency was higher 
than those of younger colleagues. Increasing work experience affected 
emotional intelligence competency positively. 
 
Emotional intelligence competency was seen as a central element in 
teachers’ work, whereas among supervisory work it was seen even more 
important. Teachers felt that empathy was the most important factor in their 
work whereas supervisors felt that it was the conflict management. Further, 
for the work of teachers and supervisors, central to emotional intelligence 
competency was self-control as well as group and teamwork skills. Self-
confidence and achievements were not seen as important in teachers’ and 
supervisors’ work. Students evaluated emotional intelligence competency as 
more important in teachers’ and supervisors’ work than teachers did. Sex, 
age and work experience affected emotional experience competency in 
teachers’ work, whereas in supervisory work only sex and age. Compared to 
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men, women felt emotional intelligence competency more important both in 
teachers’ and supervisory work. Age and increasing work experience 
reduced the importance of emotional intelligence competency in teachers’ 
work. 
  
All 18 distinctive characteristics of emotional intelligence were statistically 
significant in relation to the experience of teachers’ and supervisors’ work, 
even though correlation factors were quite low. In relation to perceived 
importance in teachers’ work, most positive correlations were found in 
achievement, initiative and transparency, whereas in supervisory work in 
initiative along with accurate self-esteem and optimism. 
  
The study showed greater differences in emotional intelligence capacity in 
relation to experienced importance of the various areas of personal 
relationships management (group and teamwork, ability to develop others, 
conflict management) as well as self-esteem, self-control and service. Also in 
relation to experienced importance in supervisory work, the greatest 
differences were seen in the areas of self-esteem as well as personal 
relationship management (group and teamwork, inspiration, conflict 
management, change catalyst, developing others) and self-management 
(adaptability, self-control). 
 
The results of the Bayesian Dependency Modeling (BDM) showed that the 
results are homogeneous, because all eighteen characteristics were selected 
for the most probable models. They clustered according to the theoretical 
model of four domains (Goleman et al., 2002) that were connected to each 
other. This result shows that the theoretical framework of emotional 
leadership used in this study is possible also in empirical sample that 
comprises of employees. It can be fairly confidently said that this model can 
also work in materials that consist of other Finnish primary school teachers. 
 
Keywords: competency, emotional intelligence and emotional intelligence 
competency, teaching profession and supervisory work  
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ESIPUHE 

 

Väitöskirjaprosessini sai alkukipinänsä Afrikassa, kun olin kuuntelemassa 

Keniassa vierailevan professori Pekka Ruohotien luentoa ammattitaidon 

tutkimuksesta. Hän toi esiin minulle aikaisemmin tuntemattoman tunneälyn 

käsitteen, johon tartuin intuitiivisesti. Halusin lähteä selvittämään 

tunneälytaitoja ja niiden tärkeyttä opettajan työssä tutkimuksen avulla. 

Työssäni luokanopettajana olin kokenut opettajien tarvitsevan sellaisia tietoja 

ja taitoja, joita voisi hyödyntää emotionaalisesti vaativissa tilanteissa.  

 

Suuret kiitokset kuuluvat väitöskirjani ohjaajille professori Pekka Ruohotielle 

ja professori Petri Nokelaiselle. Professori Ruohotien pitkällinen 

ammattikasvatuksen asiantuntemus sekä rohkaiseva ja joustava asenne 

tutkimuksen alkuvaiheista alkaen ovat olleet minulle korvaamattoman 

tärkeitä. Professori Nokelaisen perehtyneisyydestä epäparametrisiin ja 

bayesilaisiin tutkimusmenetelmiin ja niiden analysointiin on ollut erityistä 

merkitystä, kuten myös rakentavasta ohjauksesta ja kannustuksesta työni 

loppuun saattamiseen. 

 

Oli kunnia saada työni esitarkistajiksi professori Kirsi Tirri ja prosessori Pertti 

Väisänen. Kiitän teitä asiantuntevasta ja positiivisesta palautteesta. Työni 

tutkimuslomakkeen muokkaamiseen, käsikirjoituksen kielen huoltoon ja työni 

oikolukuun liittyen kiitän filosofian maisteri Jenni Kalliota, kasvatustieteen 

lisensiaatti Antti Uskia ja kasvatustieteen maisteri Outi Alannetta.  

 

Ilman lähipiirini tukea en olisi tässä tilanteessa. Lämmin kiitos lapsilleni 

Juulialle, Joannalle ja Benjaminille. Pyrkimyksenäni on ollut kasvattaa teistä 

tunneälytaitoisia ihmisiä. Koen teidän kasvattaneen minua enemmän kuin 

minä teitä. Benjamin, kiitos osallistumisestani tutkimusmateriaalini 

elävöittämiseen, mielikuvitukselliset piirustuksesi estivät minua liiaksi 

uppoutumasta tutkimukseeni. Valloittavan pikkumiehen energian turvin 
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selviät elämässäsi pitkälle. Joanna, kiitos mutkattomasta elämänasenteestasi 

äidin tutkimusprosessin aikana. Uskalla olla jatkossakin aito ja herkkä oma 

itsesi. Juulia, kiitos osoittamastasi mielenkiinnosta ja avartavista 

näkemyksistäsi. Säilytä utelias ja hieno tiedonjanoinen suhtautumisesi 

elämään. 

 

Puolisoni Juha, ilman sinua en kirjoittaisi tätä esipuhetta. Rohkaisit minut 

tutkimuksen teon taipaleelle. Oma esimerkkisi, kannustukseksi, neuvosi, 

asiantuntemuksesi, rakentava kritiikkisi ja ennen kaikkea uskosi kykyihini 

tekivät tästä väitöskirjasta totta. Kiitos, että olet rakastavasti jaksanut olla 

tukenani. 

 

Isä ja äiti, olette valaneet minuun uskoa ja oman esimerkkinne avulla olette 

myös osoittaneet, että olemalla määrätietoinen ja yrittämällä parastaan 

pääsee elämässä vaikealtakin tuntuvien esteiden yli.  Sisarukseni, haluan 

kiittää teitä siitä, että olette kannustavasti seuranneet ja tukeneet 

tutkimukseni edistymistä. Ystäväni, ansaitsette erityiskiitokset, koska teidän 

seurassanne mieli on aina piristynyt, ja olen voinut jättää tutkimukseen 

liittyvät asiat hetkeksi syrjään. 

 

Ympyrä sulkeutuu. Tätä esipuhetta kirjoittaessani olen jälleen Afrikassa. 

Työskentelen Fida Internationalin palveluksessa psykososiaalisen tuen 

neuvonantajana. Voin nähdä emotionaalisen kompetenssin tärkeyden 

käytännön työssäni, pyrkiessämme edistämään traumatisoituneiden lasten ja 

heidän perheidensä sosiaalista ja emotionaalista hyvinvointia. 

 

Lopuksi nöyrä kiitos Jumalalle, jolle se kuuluu. Päätän esipuheeni sanoilla: 

”Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.”        

(Ps. 90:12)     

 

Nairobissa 22.11.2012  

Mirjam Virtanen 
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Opettajan työn muuttuvat haasteet  

Euroopan komission raportin mukaan Euroopan Unionin alueella 

työskentelee yli kuusi miljoonaa kokopäivätoimista opettajaa (EU 2006, 4).  

Vuoteen 2015 mennessä tulisi rekrytoida ja kouluttaa yli miljoona uutta 

perus- ja keskiasteen opettajaa erityisesti eläkkeelle jääneiden tilalle. 

Unionissa keskimäärin 27 prosenttia perusasteen opettajista ja 34 prosenttia 

lukioasteen opettajista on yli 50 –vuotiaita. Massiivinen henkilöstön 

vaihtuvuus on useimmissa maissa suuri haaste. Ongelman muodostaa 

alhainen kiinnostus alaa kohtaan, mikä haittaa merkittävissä määrin 

rekrytointia ja koulutusta. (EU 2003.)  

 

Suuren opettajapulan koetaan uhkaavan Eurooppaa tulevaisuudessa. 

Suomen osalta tilanne on kuitenkin toisenlainen: opettajan työ koetaan 

kiinnostavaksi ja sitä arvostetaan. Tilastot osoittavat (OH 2006; OH 2009; OH 

2011), että Suomessa luokanopettajakoulutus on säilyttänyt suositun 

asemansa vuodesta toiseen. Opettajaksi hakeutumisen tilastot hämmentävät 

muita maita. Opettajakoulutuksen pituus, laatu ja intellektuaalinen taso 

houkuttelevat hakijoita opetusalalle. Siihen vaikuttaa myös yleinen opettajan 

ammatin arvostus ja vaikutusmahdollisuudet, joita opettajan työn kautta 

koetaan saavan.  (Niemi 2010, 28–29.) 
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Suomalaisen yhteiskunnan globalisaatio ja moninaistuminen luovat uusia 

haasteita. Opettajan työ muuttuvassa yhteiskunnassa ja 

kasvatustodellisuudessa on entistä monimutkaisempaa ja työympäristö on 

entistä kompleksisempi. Opettajiin kohdistuvat vaatimukset kasvavat 

samanaikaisesti. (EU 2007, 2; Kallioniemi ym. 2010, 16–17.) Opettajan 

ammattispesifiset vaatimukset rakentuvat paljolti yleisten 

työelämävalmiuksien pohjalta (vrt. Evers, Rush & Berdrow 1998; Ruohotie 

2002a). Haasteita luovat oppilaslähtöisyyden korostaminen suuresta 

oppilasmäärästä huolimatta ja pyrkimys oppilaan perhekeskeiseen 

kohtaamiseen. Opettajalta vaaditaan moniammatillisuutta ja verkostotyötä eri 

ammattiryhmien kanssa. Luovuus, kokonaisuuksien suunnittelu ja hallinta 

ovat innovatiivisuuteen liittyviä haasteita. Omasta ammattitaidosta ja 

jaksamisesta huolehtiminen ovat yhä keskeisempiä haasteita opettajille. 

 

Opettajan ammattitaito muodostuu yksilön kyvyistä ja valmiuksista toimia 

opettajan ammatissa. Opettajan kompetenssi liitetään usein opetettavan 

sisällön hallintaan. Luokkahuoneympäristössä opettajan toiminnan perustan 

muodostavat pedagogiset kompetenssit, jotka koskevat opetettavaan 

aiheeseen ja opetustapaan liittyviä tietoja ja taitoja sekä kasvatuksellista 

asiantuntemusta.  (Pietiläinen 2008, 39–40.) Ne eivät Noddingsin (1999, 

210–211) mukaan kuitenkaan riitä, sillä yhteiskunnallisten muutosten 

nopeutuessa opettajilta vaaditaan entistä enemmän valmiuksia kohdata 

kouluyhteisö ja oppilaitosten ulkopuolinen ympäristö. Näiden vaatimusten 

keskellä he pyrkivät muodostamaan oman näkemyksensä työnsä luonteesta 

ja sen keskeisistä tehtävistä.  

 

Lissabonin strategian työohjelmassa (Education and Training 2010) 

eurooppalaiselle koulutusyhteistyölle luotiin vahvat kehykset (ks. EU 2009). 

Opettajilta vaadittavat taidot ja valmiudet korostuvat opetuksen ja 

koulutuksen kehittämiseen tähtäävissä tulevaisuuden suunnitelmissa. 

Asiantuntijaryhmän esityksen (EU 2004, 4) mukaan yksi keskeisistä 

kehittämistä kaipaavista osa-alueista on opettajien valmius työskennellä 
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erilaisten asiakasryhmien kuten oppilaiden, opettajakollegoiden ja koulun 

ulkopuolisten tahojen kanssa. Tämä edellyttää opettajilta vahvaa 

itseluottamusta ja kykyä ymmärtää erilaisia ihmisenä kasvamiseen ja 

kehittymiseen liittyviä prosesseja.  Välijärvi (2006, 21) luonnehtii opettajan 

työtä jatkuvaksi älylliseksi, sosiaaliseksi ja emotionaaliseksi 

vuorovaikutussuhteeksi. Tätä vuorovaikutusta tapahtuu oppilaiden ohella 

myös oppilaiden vanhempien ja omien kollegoiden kanssa. Opettajan 

odotetaan työskentelevän avoimesti siten, että hän jakaa ammattitaitoaan 

muiden kasvattajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  

 

Opettajan työhön liittyy olennaisena osana yhteiskunnallinen ulottuvuus. 

Opettajat voivat toimintansa kautta esimerkiksi edistää kulttuurien välistä 

kunnioitusta ja ymmärrystä ja vaikuttaa oppilaiden syrjäytymiseen ja sen 

ehkäisyyn. Yhteiskunnan positiivisen kehityksen tukemisen kannalta on 

tärkeää, että opettajat kykenevät tehokkaaseen yhteistoimintaan 

paikallisyhteisön, yhteistyökumppaneiden ja koulun sidosryhmien (esim. 

vanhemmat ja opettajakoulutuslaitokset) kanssa. (EU 2004, 4-5.) Opettajat 

eivät siksi voi enää sulkeutua luokkahuoneisiinsa, vaan yhteiskunnalliseen 

keskusteluun osallistuminen on välttämätöntä (Luukkainen 2000, 88; 

Luukkainen 2004, 122).    

 

Työelämässä työntekijöiltä vaadittavat kvalifikaatiot ovat monipuolistuneet. 

Tämä koskee myös opettajia, sillä heidän odotetaan olevan näiden 

kvalifikaatioiden kantajia. Suomessa tämä tilanne on hyvä korkeatasoisena 

pidetyn opettajankoulutuksen ja laadukkaan kasvatus- ja 

koulutusjärjestelmän vuoksi. Opetuksen laadun takeena ovat hyvin 

koulutetut, osaavat ja motivoituneet opettajat. (OAJ 2010, 3.) Kansainväliset 

vertailut (OECD 2010, 122) sekä kansainvälisesti julkaistut tutkimukset (mm. 

Simola 2005; Jussila & Saari 2000) ja julkaisut (mm. Kupiainen, Hautamäki & 

Karjalainen 2009; Välijärvi ym. 2000) vahvistavat käsitystä suomalaisten 

opettajien laadukkaasta opetuksen tasosta ja laaja-alaisesta osaamisesta.  
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Opettajan ammatillinen kompetenssi on noussut merkittäväksi 

keskustelunaiheeksi. Suomalaiskoulut menestyvät Pisa-vertailussa, mutta 

samanaikaisesti opetushenkilöstön työuupumus on lisääntynyt (Pietiläinen 

2008, 38–39; ks. Salmela-Aro 2010). Tiedon määrän nopea kasvu ja 

monimutkaistuminen, teknologian lisääntynyt käyttö sekä oppimiskäsityksen 

muuttuminen vaativat opettajilta uusia tietoja ja taitoja. Samanaikaisesti 

jaksamista koettelee opettajien työmäärän lisääntyminen ja sosiaalinen 

pahoinvointi. Willman (2000, 107) katsookin, että opettajan työn vaativuus ja 

haasteellisuus ovat yhteydessä opettajien lisääntyneeseen uupumukseen ja 

pahoinvointiin. 

 

Oppilaiden ongelmien lisääntyessä, monimutkaistuessa ja muuttuessa yhä 

vakavammiksi opettajaa pidetään ongelmanratkaisijana, johon yhdistetään 

terapeutille tyypillisiä ominaisuuksia. Niitä ovat tunteiden hallinta ja 

toimintavalmius ristiriitatilanteissa. (Hämäläinen & Välijärvi 2008, 21; 

Grangeat & Greay 2007, 485–501;  Malm & Lofgren 2006, 62–73.) Opettajat 

kokevat Kiviniemen (2000) selvityksen mukaan koulun työskentelyyn 

vaikuttavina muutostendensseinä oppilaiden häiriökäyttäytymisen ja 

aggressiivisuuden lisääntymisen. Samanaikaisesti vanhempien ongelmat ja 

syrjäytyminen heijastuvat usein lasten koulunkäyntiin. Mielenkiintoista on, 

että Euroopassa arvostetaan eniten niitä tietoja ja taitoja, jotka ovat 

akateemisen koulutuksen tuotosta. Sosiaalisia taitoja, tasapainoista 

persoonallisuutta ja fyysistä hyvinvointia pidetään koulutuksen päämäärinä, 

mutta niiden oletetaan kehittyvän intellektuaalisen opetuksen ja kasvatuksen 

sivutuotteina.  (Hämäläinen & Välijärvi 2008, 19.) 

 

Suomalaisten opettajien korkeatasoinen koulutus ja opettajien vahva 

yhteiskunnallinen asema heijastuvat siihen, millainen rooli heillä on koulun 

toimintaa koskevassa päätöksenteossa. Pisa-tutkimukset osoittavat, että 

muihin maihin verrattuna suomalaisten opettajien asema koulun sisäisessä 

päätöksenteossa on vahva. (Välijärvi 2006, 19.) Raasumaa (2010, 155–156) 

näkee jokaisen opettajan olevan työssään johtaja. Hän on suorassa 
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johtamisvastuussa oppilaidensa oppimisesta ja kasvusta. Oppimistilanteissa 

opettaja vastaa johtajuuden toteutumisesta ohjaamalla ryhmänsä sosio-

emotionaalista ilmapiiriä ja siinä toteutuvaa johtajuutta (leadership density). 

Lisäksi opettaja kohtaa luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella moninaisia 

vuorovaikutustilanteita, joissa hän joutuu tekemään nopeita päätöksiä 

(Kettunen 2007, 156–157).  

 

Opettajien johtamistaidoilla, itseluottamuksella ja itsearvostuksen 

kehittämisellä on voimakas vaikutus koulun kehittämiseen. Opettaja toimii 

virallisissa tai epävirallisissa johtamisrooleissa. Virallisiin johtotehtäviin 

kuuluvat muun muassa apulaisrehtorin tai vararehtorin toimet, johtotiimin 

jäsenyys sekä projektien ja tiimien vastuuhenkilönä toimiminen. 

Epäviralliseen opettajajohtajuuteen lukeutuvat ilman virallista asemaa olevat 

kehittämistehtävät, joita voivat olla projekteihin osallistuminen, ideoiden 

esittäminen opettajayhteisössä tai osaamisen jakaminen. (Leithwood & Jantzi 

2000, 416.)  

 

Timperleyn (2005) mukaan opettajalla ei välttämättä ole taitoa tai 

asiantuntemusta hoitaa johtajuutta. Siksi opettaja tarvitsee työssään 

johtamisosaamista. Pääministeri Mari Kiviniemi painottaa Akavan 60-

vuotisjuhlaseminaarissa pitämässään puheessa, että yhä useampi ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittanut toimii jossakin työuransa vaiheessa 

esimiestehtävissä. Hän pitää työelämän laadun kehittämisessä tärkeänä, että 

jo opintojen aikana saataisiin valmiuksia johtamiseen ja peruskäsitys 

työelämän vuorovaikutuksen dynamiikasta. Kiviniemi esittääkin johtamisen ja 

työelämätaidon opintojakson lisäämistä korkeakoulujen tutkintovaatimuksiin. 

(Kiviniemi 2010.) 

 

Sama linjaus näkyy myös opettajatarpeiden muutoksia vuoteen 2020 

mennessä pohtivan työryhmän suosituksissa, joissa esitetään, että 

pedagogisiin opintoihin sisällytettäisiin perustietoja oppilaitosten 

johtamisesta. Työryhmän mukaan opettajankoulutuksessa tulee tarjota 
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suuntautumisvaihtovaihtoehtoja, jotka antavat valmiuksia oppilaitosten 

johtamiseen ja kehittämiseen. Tällä halutaan parantaa nykytilannetta, jossa 

kouluilla on vaikeuksia rekrytoida henkilöstöä johtamistehtäviin. (OM 2007, 

47.) 

 

Opettajalla on työssään ja sen kautta paljon valtaa. Opettajan työn 

autonominen luonne tuo mukanaan vastuun omasta käytännön työstä ja sen 

tuloksista sekä eri toimenpiteistä ja ratkaisuista. Opettajan valta ja vastuu 

kulkevat rinnakkain. Vastuuta voidaan opettajan työn eettisestä 

näkökulmasta tarkastella suhteessa oppilaisiin, kollegoihin, omaan työhön, 

yhteiskuntaan ja opettajaan itseensä. Ammattietiikan tarve korostuu 

opettajan työn ollessa luonteeltaan eettisesti herkkä. Opettajan eettinen 

herkkyys näkyy työhön liittyvän vallan lisäksi myös itsenäisissä valinnoissa, 

kuten esimerkiksi itsenäisissä pedagogisissa ratkaisuissa. (Martikainen 2005, 

71–73; Luukkainen 2004,5.) Opettajan työssä ammatilliset ja eettiset 

haasteet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, eikä niitä ole 

mahdollista erottaa toisistaan. Ammatillinen ja moraalinen ajattelu kulkevat 

käytännön työssä käsikkäin ja muodostavat yhdessä käytännön tiedon. (Tirri 

1999, 24.) 

 

Opetusalan Ammattijärjestön kokoamilla opettajien eettisillä periaatteilla 

pyritään selkiyttämään ja kehittämään opettajan ammattikuvaa. Eettisissä 

periaatteissa tarkastellaan opettajan rakentavaa ja vastavuoroista suhdetta 

niin työtovereihin kuin oppilaisiin. (OAJ 1988.) Jälkimmäisiin 

vuorovaikutussuhteisiin lukeutuvat Niemen (2006, 90) mukaan hyvin arat 

tunnetason asiat.  Ohjeissa muistutetaan myös opettajan oikeudesta ja 

velvollisuudesta pitää huolta itsestään ja persoonallisuutta pidetään opettajan 

kallisarvoisimpana työvälineenä (ks. Atjonen 2004). Opettajien työn eettinen 

pohdinta parantaa Spoofin (2007) tutkimuksen mukaan opettajien 

stressinsietokykyä sekä antaa itseluottamusta, rohkeutta ja uskoa 

tulevaisuuteen. Opettajat pitivät eettistä pohdintaa tärkeänä ja kannustavana 
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opettajan työn oikeudenmukaisuutta ja empaattisuutta lisäävänä 

voimavarana.  

 

Opettajat joutuvat muuttuvien haasteiden ristiaallokossa arvioimaan omaa 

ammattitaitoaan ja pohtimaan valmiuksiaan haasteiden kohtaamiseen. 

Keskeiseksi nousevat emotionaaliset valmiudet. Tunteita on yleisesti pidetty 

työelämän haittatekijöinä, jotka tulee jättää työn ulkopuolelle. 

Todellisuudessa positiiviset ja negatiiviset tunteet ovat osa jokaisen 

työpaikan arkea. Ne liittyvät työtehtäviin, omaan asemaan, odotuksiin, 

työtovereihin, esimiehiin ja koko organisaatioon. (Simström 2009, 71.) Talib 

(2002, 58) mieltää tunteiden kuuluvan opettajan ammatilliseen osaamiseen. 

 

Vaikka kahden viimeisen vuosikymmenen aikana on herännyt mielenkiinto 

tunteiden osuudesta opetuksessa hämmästelevät Sutton ja Wheatly (2003, 

327) niiden tutkimusten vähyyttä, jotka keskittyvät opettajan työn 

emotionaalisiin aspekteihin. Opettajiin liittyvät tunnetutkimukset (Hargreaves 

1998; 2000; 2002a; 2002b) osoittavat tunteiden olevan olennainen osa 

opettajan työtä. Ne vaikuttavat työtehtävien hoitoon, omaan asemaan ja 

odotuksiin ja ovat yhteydessä opettajakollegoihin, esimieheen sekä 

sidosryhmiin, joiden kanssa opettaja on tekemisissä.  

 

Tämän tutkimuksen näkökulma pohjautuu tieteellisesti suhteellisen 

tuoreeseen tunneälyn käsitteeseen (ks. luku 3.1). Se mielletään tässä 

tutkimuksessa opettajan kyvyksi tunnistaa ja hallita omia ja muiden tunteita. 

Opettajien tunneälytaitoja tarkastellaan opettajan työssään tarvitsemana ja 

ammattitaitoon kuuluvana emotionaalisena kompetenssina. Tämän 

tutkimuksen pohjalta hahmottuu kuva luokanopettajien tunneälytaidoista. 

Lisäksi selvitetään, kuinka tärkeäksi opettajat kokevat nämä taidot omassa 

työssä.  
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1.2 Opettajankoulutuksesta eväitä työelämään? 

Opettajan ammatti on Suomessa poikkeuksellisen suosittua. 

Luokanopettajaksi pyrkivistä vain noin 10 prosenttia pääsee opiskelemaan. 

Näin ollen jo alkuvaiheessa alalle valikoituu ison hakijajoukon 

menestyneimmät. Yhtenä syynä Pisa-tutkimuksissa menestymiseen pidetään 

opettajakoulutukseen vuosittain hakevien suurta määrää. (Jakku–Sihvonen 

2008, 227; Välijärvi ym. 2002, 42–43; Piesanen & Välijärvi 2007, 202–207; 

Hämäläinen & Välijärvi 2008, 13; Niemi 2010, 28–29.) Suomalaisten 

peruskoululaisten menestyminen kansainvälisessä koulujärjestelmän 

vertailututkimuksessa (PISA, The OECD Programme for International 

Student Assessment) puhuu nykymuotoisen opettajakoulutuksen puolesta 

(Scheinin 2010, 9–10). Erityislaatuinen piirre muihin Euroopan maihin 

verrattuna on lisäksi se, että luokanopettajakoulutus on Suomessa 

yliopistojen vastuulla.  Pienten lasten opettajien osalta tilanne ei ole tällainen 

juuri missään muussa maassa (Välijärvi 2007, 59).  

 

Siitä huolimatta, että suomalainen luokanopettajankoulutus on 

korkeatasoista, muodostaa opettajan työtodellisuus sille haasteen.  

Opettajankoulutus on joutunut uudenlaiseen tilanteeseen, jossa opetustyön 

perustaksi ei enää riitä ainoastaan opetustekninen taitaminen. Kuten 

aiemmin havaittiin, ammattitaitoisen opettajan tulisi kantaa vastuuta niin 

luokastaan kuin myös oman ammattinsa ja yhteiskunnan kehittämisestä 

(Isosomppi 2000, 15–16). Kasvatusalan ammattilaisen edellytetään 

hallitsevan niitä tietoja ja taitoja, joita yhteiskunnan muutokset vaativat. 

 

Fullan (1994) ja Hargreaves (1994) painottivat jo 1990-luvun alussa, että 

opettajien tulee nähdä oma roolinsa vaikuttajina ja ottaa sen mukainen 

vastuu. Fullanin esille tuoma käsite opettajasta muutosagenttina rantautui 

pian myös suomalaiseen luokanopettajakoulutukseen. Kun aiemmin 

painotettiin kognitiivisia valmiuksia ja opetustaidon kehittymistä, liitettiin 
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siihen nyt persoonallisuuden kasvu (esim. vahva itsetunto, autonomisuus, 

refleksiivisyys) ja vuorovaikutustaidot (esim. sosiaalinen herkkyys, aktiivinen 

kuuntelu ). (Aho 1998, 23–26.)  

 

Vaikka opettajankoulutuksessa on onnistuttu monin tavoin, sitä ei ole pystytty 

muuttamaan siltä osin kuin suuret yhteiskunnalliset muutokset vaatisivat. Niin 

kouluja kuin opettajankoulutustakin voidaan pitää yhteiskunnasta eristyneinä. 

Opettajat koulutetaan liiaksi luokkahuoneissa tapahtuvaan opetukseen. Näin 

oppituntien ulkopuoliset tehtävät jäävät vähemmälle huomiolle. 

Luokanopettajat saavat myös heikosti valmiuksia hallinnollisiin tehtäviin, 

oppilashuoltoon, kouluyhteisössä toimimiseen sekä yhteistyöhön 

vanhempien kanssa. (Niemi 2002, 776–777; Niemi & Tirri 1997, 43–45.)  

 

Yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat opettajan työhön ja haastavat 

opettajankoulutusta pohtimaan opettajien eettisiä kysymyksiä. Opettajan 

työtä tekevällä henkilöllä on Tirrin (1999, 22) mukaan ammattieettisesti 

ajateltuna tärkeä osuus yhteiskunnan rakentajana. Opettajilla tulisi olla 

valmiudet tunnistaa opetustyön eettisiä ongelmia, mutta myös tahtoa toimia 

eettistä pohdintaa vaativissa tilanteissa (mm. oikeudenmukaisuus oppilaisiin 

ja vanhempiin liittyvissä konfliktitilanteissa). Ammattietiikan liittyy olennaisesti 

opettajan työhön ja siksi siihen liittyvän ohjaaminen kuuluu keskeisesti 

opettajakoulutuksen tehtäviin. Ammattietiikka on tärkeää käsitellä 

teoreettisissa opinnoissa, mutta samalla sen tulisi integroitua harjoitteluun. 

Tavoitteeksi on asetettu opettajaksi opiskelevien valmius toimia oppilaiden ja 

opiskelijoiden kanssa myös erilaisten sidosryhmien kanssa. (OM 2007,18.) 

 

Opettajakoulutus 2020 -raportin mukaan yhteiskunnan monikulttuuristuminen 

vaatii opettajalta uudenlaista osaamista.  Monikulttuuriseen kompetenssiin 

sisältyvät opettajan kulttuuriset tiedot, pedagogiset taidot sekä 

monikulttuurisuuteen liittyvät kokemukset ja asenteet. (OM 2007, 14.) 

Soilamon (2008) mukaan opettajat pitävät monikulttuurisuuteen liittyviä 

valmiuksiaan työn vaativuuteen nähden riittämättöminä. Kyetäkseen 
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kehittämään omaa kompetenssiaan opettajan työn edellyttämiin 

kvalifikaatiotarpeisiin, tulee opettajakoulutuksen ja myöhemmän ammatillisen 

jatkokoulutuksen tukea kompetenssien jatkuvaa kehitystä. (Luukkainen 2004, 

75.) 

 

Opettajan tulee oman oppiaineen tuntemuksensa lisäksi kyetä tukemaan 

oppilaiden tunne-elämää ja sosiaalisia taitoja sekä toimimaan 

monikulttuurisuuteen liittyvien kysymysten kanssa. Tunteiden huomioimista 

on Rastegarin ja Memarpourin (2009) mukaan perinteisesti laiminlyöty 

opettajakoulutuksessa. Tilanne on kuitenkin viimeaikaisten 

tunneälytutkimusten myötä muuttumassa. Palomera, Fernandez–Berrocal ja 

Brackett (2008) painottavat tunneälytaitojen tärkeyttä opettajaksi opiskelevien 

henkilökohtaisen, sosiaalisen ja opetuksellinen toiminnan kannalta. 

 

Edellä mainitut vaatimukset, haasteet ja odotukset edellyttävät opettajalta 

monenlaisia ammatillisia valmiuksia. Ne olisi syytä ottaa huomioon jo 

opettajakoulutuksessa. Ellei koulutus elä tiiviissä interaktiossa työelämän 

kanssa, voi muodostua tilanne, jossa opettajilla puuttuvat työelämän heiltä 

edellyttämät kompetenssit. Nikkolan ja Räihän (2007) selvitys 

opiskelijavalinnan perusteista ja niiden muuttamisesta paremmin opettajan 

työtä vastaavaksi painottaa opettajan kykyä sietää erilaisuutta. Opettajan 

työtodellisuutta selvittävissä tutkimuksissa (mm. Kiviniemi 2000, Välijärvi 

2000) opettajat pitävät riittämättöminä niitä taitojaan, joilla hoidetaan koulun 

ihmissuhteita tai selvitetään ristiriitatilanteita. Tämä näkökulma korostui myös 

Tynjälän ym. (2004) tutkimuksessa, jossa opettajaksi opiskelevat kokivat 

työnsä ensisijaisesti ihmissuhdeammatiksi, mutta olivat sitä mieltä, ettei 

tällaisia taitoja harjoiteltu riittävästi opintojen aikana.  

 

Tunteiden rajaaminen pois opettajan työstä on hankalaa. Palomera ym. 

(2008) painottavat tunneälyä opettajaksi opiskelevien perusvalmiutena.  

Hargreavesin (2002b, 4) mukaan opettajankoulutuksessa tunne-elämän 

käsittely kuitenkin sivuutetaan usein.  Tässä tutkimuksessa kartoitetaan 
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luokanopettajiksi opiskelevien tunneälytaitoja ja verrataan niitä työelämässä 

olevien opettajan taitoihin. Lisäksi tutkimus selvittää opiskelijoiden näkemystä 

niiden tärkeydestä opettajan työssä.  

1.3 Esimiestyö opettajan tukena vai taakkana? 

Rehtorin asema on peruskoulussa keskeinen. Suomalaisen koulun menestys 

selittyy onnistuneella johtamisjärjestelmällä ja rehtoreiden ammattitaidolla 

(Taipale, Salonen & Karvonen 2006, 8). Kunnat delegoivat yhä enemmän 

päätösvaltaa kouluille. Pyrkimyksenä on lisätä koulun ja rehtorin vastuuta 

koulun kehittämisessä ja tuloksissa.  

 

Opettajien lailla myös rehtoreiden työnkuva on muuttunut etenkin 

peruskouluun siirtymisen jälkeen (Raasumaa 2010, 44).  Tämä ilmenee 

suomalaisten rehtoreiden (N=843) työtodellisuuden kartoittamiskyselyssä. 

Siinä selviteltiin heidän näkemyksiään omasta osaamisesta ja työn uusista 

haasteista. Sen perusteella rehtorin keskeisimpiin tehtäviin ja samalla 

ammattitaidon kehittämisalueisiin kuuluvat itsensä ja ihmisten johtaminen. 

Rehtoreiden työmäärä on suuri, ja he kokevat työn ja vastuun jakamisen 

haasteelliseksi. Osittain tämä johtuu siitä, että alaisten vahvuuksien 

tunnistaminen ja hyödyntäminen koetaan hankalaksi. Lisäksi ihmisten 

johtamisessa korostuvat mm. vuorovaikutustaidot ja henkilöstön 

tiimimuotoisen työskentelykulttuurin ohjaamisen taidot. (SRT 2005.) 

 

Rehtoreiden osaamis- ja kehittämishaasteisiin lukeutuvat myös työyhteisön 

johtaminen. Tämä on haastavaa, sillä rehtorit kokevat etenkin oman 

henkilöstön muutosvastarinnan raskaana. Lisäksi rehtoreilla ei näytä olevan 

enää lukuisista hallinnollisista tehtävistä johtuen aikaa pedagogiseen 

johtamiseen, joka on perinteisesti koettu vahvuusalueeksi.  (SRT 2005, 17.) 

Opettajat kokevat tämän negatiivisena, sillä se mielletään usein rehtorin 
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tärkeimmäksi tehtäväksi.  Rehtori saattaa mieltää pedagogisen johtajuuden 

tarkoittavan opettajan työhön ja toimintaan osallistumista, suoraa ohjausta, 

kommentointia sekä ongelmiin puuttumista. Siksi hän saattaa kokea itsensä 

sen edessä voimattomaksi. Oppilaitoksen rehtori joutuu etsimään oikeutusta 

pedagogiselle toiminnalleen, sillä ammattitaitoisen opettajuudenmyytissä 

ihanteena on puuttumattomuuden ja tasa-arvoisuuden perinne. (Fullan 2001, 

147–150; Luukkainen 2004, 112–115.)  

 

Peruskoulujen rehtoreihin kohdistuu ristiriitaisia odotuksia ja paineita. 

Johtajuus rakentuu rehtorin ja toimintaympäristön välisissä sosiaalisissa 

vuorovaikutustilanteissa. Rehtorit kokevat odotukset yhteensopimattomina, 

eivätkä aina kykene tai halua vastata niihin. Ristiriidat rehtoreiden oman 

tahtotilan ja opettajien odotusten välillä johtuvat pitkälti erilaisista 

näkemyksistä siitä, minkälaista hyvä, toivottu ja tehokas johtajuus on. 

(Onnismaa 2010, 30; ks. Ahonen 2008.) Odotusten vastaisesti toimiva rehtori 

voi omalta osaltaan pilata koulun ilmapiiriä. O’Connor (2004, 56) painottaa 

rehtorin keskeistä roolia ja merkitystä positiivisen ilmapiirin luomisessa 

opettajan ja kouluyhteisön työmotivaation perustaksi.  

 

Luokanopettajat toivovat rehtorilla olevan kykyä puuttua koulun toimintaan. 

Haastavaksi tilanteen tekevät Räisäsen (1996, 101–102) mukaan 

luokanopettajien kahtalaiset odotukset. Osa luokanopettajista arvostaa 

rehtorin aktiivista osallistumista (esim. työrauhan valvominen, oppilaiden 

ohjaaminen). Toiset opettajat puolestaan toivovat, ettei rehtori puuttuisi 

opettajien toimintaan lainkaan.  Laajamittainen opettajan käsityksiin 

perustuva tutkimus tarkasteli rehtorin roolia opetustyötä ohjaavana johtajana. 

Blase ja Blasen (1999) tutkimustulosten mukaan tehokas pedagoginen 

johtaja painottaa opettajien autonomiaa ja valinnanvapautta. Hän ei aiheuta 

kilpailua opettajien kesken eikä kontrolloi tiukasti heidän toimintaansa (Blase 

& Blase 1999, 367–371.) 
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Alaiset odottavat johtajalta myös henkistä kypsyyttä ja inhimillisyyttä. 

Johtajuuden nähdään olevan sidoksissa persoonaan, emotionaaliseen 

itsensä johtamiseen ja henkisen kypsyyden asteeseen. Johtajan tulisi Kolarin 

(2010, 176) mukaan tunnistaa tunteisiin vaikuttavat tekijät niin yksilötasolla 

kuin kollektiivisesti. Esimiehellä tulee olla kykyä ajatella ja eritellä tietoa, 

tunteita ja asenteita. Opettajan tunteet vaikuttavat siihen, miten hän sitoutuu 

kouluyhteisöön, motivoituu tehtäväänsä tai itsensä kehittämiseen.   

 

Suomalaisen peruskoulun rehtorin asema on muuttunut viimeisen 

vuosikymmenen aikana (Raasumaa 2010, 44). Tukiainen (1999, 171) näkee 

rehtorin toiminnan suomalaisessa koulussa jaettuna johtajuutena. Todellinen 

jaetun johtajuuden malli hakee peruskoulussa vielä sisällöllisiä ja 

toimintatapaan liittyviä muotojaan. Opettajajohtajuuden hyödyntäminen luo 

mahdollisuuksia opettajien yksilöllisten vahvuuksien ja osaamisen 

hyödyntämiselle. Parhaimmillaan se tukee rehtorin työtä. McInerneyn (2003, 

70) mukaan jaetun opettajajohtajuuden avulla rehtori voi tukea henkilöstön 

opetus- ja kasvatusosaamista ja varmistaa henkilöstön sitoutumista koulun 

toimintaan. Näin maksimoituvat myös kouluyhteisön henkiset voimavarat. 

Toimiva opettajajohtajuus tukee Raasumaan (2010, 157–158) mukaan 

rehtorin johtamistyötä. Rehtorin työtaakkaa jakamalla edistetään samalla 

koko työyhteisön hyvinvointia.  

 

Esimies tarvitsee Otalan ja Ahosen (2003) mukaan monipuolisia 

tunneälytaitoja, jotta hän saisi alaisensa johtamaan itse itseään ja toimimaan 

kiireessä. Lisäksi hänen tulisi saada työntekijä innostumaan vaikka tilanteet 

muuttuvat jatkuvasti. Tärkeää on, että esimies osaisi tukea alaisen tunteita ja 

reagoida niihin oikein eri tilanteissa ja olosuhteissa. Nämä perustelut 

huomioiden koulun rehtorin tulisi olla hyvin perillä tunneälyn perusteista ja 

ymmärtää myös omia tunteitaan.   

 

Oppilaitoksen johtajan tulee tuntea omakohtaisesti opettajan työ voidakseen 

rakentaa johtajuuttaan tämän kautta. Tähän rehtorilla on ainakin Suomessa 
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varsin hyvät edellytykset, sillä lähes jokainen suomalainen rehtori on 

työskennellyt opettajana ennen rehtorin virkaan hakeutumista. Näin rehtorit 

kantavat mukanaan opettajuutta ja määrittelevät myös minuuttaan näiden 

kahden identiteetin kautta. Samanaikaisesti tässä muutosprosessissa 

luovutaan opettajuudesta ja siirrytään opettajaidentiteetistä johtajuuteen. 

Johtajaidentiteettiin muodostaminen edellyttää asioiden katsomista eri 

perspektiivistä. (Ahonen 2008, 168.) Aina se ei ole helppoa, sillä rehtorin 

toiminen samanaikaisesti sekä esimiehenä että kollegana voi aiheuttaa 

ristiriitoja. 

 

Vaikka johtamista on tutkittu paljon, tarkastellaan sitä harvemmin yhdessä 

kognitiivisten, affektiivisten ja konatiivisten rakenteiden kanssa. Vielä 

harvemmin johtamista käsitellään ihmisten henkilökohtaisiin tunteisiin 

vaikuttavana sosiaalisena prosessina. (Nokelainen & Ruohotie 2006.) 

Ajatuksen perustana on sosiaalikognitiivinen psykologia, joka painottaa 

johtajuutta koskevien tulkintojen syntyvän esimiehen ja alaisen välisessä 

vuorovaikutusprosessissa (Lord & Smith 1999, 195–197). Alaisten 

havaintoihin ja tulkintoihin vaikuttavat esimiehen toiminnan lisäksi opettajan 

omat kognitiiviset ja affektiiviset tekijät. Ne voivat kuitenkin olla suurelta osin 

esimiehen tietämyksen ulkopuolella. (Simström 2009, 42.) 

 

Pystyäkseen täyttämään kaikki koulun rehtoriin kohdistuvat odotukset ja 

kehittämään omaa esimiestyötään rehtorin tulee olla tietoinen hänelle 

asetetuista vaateista. Esimiesten tunneälytaitoja on tutkittu Suomessa jo 

jonkin verran, mutta koulukontekstissa vielä verrattain vähän. Näkökulma on 

yleensä ollut joko alaisten arvioissa esimiestensä tunneälytaidoista tai 

esimiesten arvioissa omista tunneälyvalmiuksistaan. Käsillä olevan 

tutkimuksen painopiste ei ole peruskoulun rehtoreiden tunneälytaitojen 

tutkimisessa, vaan pyrkimyksenä on selvittää mitkä tunneälytaidot nousevat 

luokanopettajien mielestä tärkeiksi rehtorin työssä.  
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2 KOMPETENSSIPOHJAINEN 
LÄHESTYMINEN 

 

2.1 Ammattitaito kvalifikaatioiden ja kompetenssien 
tarkastelussa 

 

 

Opettajan työ määrittää ne pätevyys- ja osaamisvaatimukset, jotka ovat 

relevantteja työn suorittamisen ja sen kehittämisen kannalta. Keskeisiksi 

käsitteiksi nousevat tällöin ammattitaito, kvalifikaatio ja kompetenssi. Näiden 

käsitteiden kautta voidaan lähestyä opettajien ammattitaitoa, vaikka 

tarkastelunäkökulma heijastaakin työelämän ja ammatillisen koulutuksen 

näkökulmaa. (Luukkainen 2004, 71.)  

 

Tutkimuskirjallisuudessa on havaittavissa lukuisia yrityksiä määritellä termit 

kvalifikaatio (qualification) ja kompetenssi (competence). Niiden käyttö on 

ollut epäyhdenmukaista, eikä niiden spesifistä merkityksestä ole laajempaa 

yksimielisyyttä.  (Ruohotie 2002a, 234; 2006, 154.)  Tämä johtuu Streumerin 

ja Bjorkqvistin (1998, 252) mukaan osaksi siitä, että niitä on tutkittu eri 

tieteenaloilla (esim. psykologiassa ja taloustieteessä), joilla kullakin on ollut 

käytössä omat käsitteistönsä. Käsitteet ovat peräisin myös eri maantieteellis-

historiallisista viitekehyksistä (esim. Anglo-Amerikka ja Manner-Eurooppa). 

Kvalifikaation lähtökohtana on saksalainen työelämän tutkimustraditio. 
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Kompetenssi on sen sijaan peräisin angloamerikkalaisesta kasvatustieteen ja 

kognitiivisen psykologian tutkimustraditiosta. (Hövels 1998, 52.) 

 

Kompetenssi-käsitettä laaja-alaisesti tarkastelevat Rychen ja Salganik (2003) 

näkevät sen kykynä kohdata menestyksellisesti kulloisenkin tilanteen 

kompleksiset vaatimukset. Ellströmin (1998, 40) mukaan kompetenssi viittaa 

siihen potentiaaliseen kyvykkyyteen, jolla yksilö voi yhtäältä 

menestyksellisesti ratkaista jonkin tietyn tilanteen, toisaalta saattaa loppuun 

jonkin tehtävän tai työn. Näin ollen kompetenssi viittaa ihmisen kehittämiin 

taitoihin tai kykyihin.  Se ilmaisee, kuinka tehokas yksilö on toimissaan ja 

kuinka menestyksellisesti hän niistä suoriutuu.  (Schultheiss & Brunstein 

2005, 42.) Toisin sanoen kompetenssilla viitataan niihin (pääsääntöisesti) 

yksilöllisiin ominaisuuksiin, jotka selittävät tietyin kriteerein määriteltyä 

tehokkuutta tai onnistumista työtehtävissä ja tilanteissa (Streumer & 

Bjorkqvist 1998, 249).  

 

Yleisluonteisesti kompetenssia voidaan pitää kvalifikaation abstraktimpana 

muotona. Kompetenssia käytetään usein kvalifikaation laajennuksena 

(Streumer & Björkqvist 1998, 252.) Kompetenssin kohdalla ollaan 

kiinnostuneempia ajatusrakennelmista, tulkintaskeemoista ja 

suoritusmalleista, kun taas kvalifikaatio viittaa työntekijän kykyyn suoriutua 

muuttuvista työtehtävistä tietojensa ja taitojensa avulla. Kvalifikaatiolla 

viitataan useimmiten konkreettiseen suorituskykyyn ja kompetenssilla sen 

sijaan näiden toimintojen säätelyyn. (Streumer 1993, 69; Streumer & 

Bjorkqvist 1998, 249–250.) 

 

Kvalifikaationa voidaan Ellströmin (1992, 20–21; 1998, 40) mukaan pitää sitä 

kompetenssia, jota tosiasiallisesti vaaditaan työtehtävissä. Se voi yhtäältä 

määräytyä joko implisiittisesti tai eksplisiittisesti työnantajasta käsin, toisaalta 

yksilön ominaisuuksista. Näin ollen yksilö saattaa omata sellaisia 

kompetensseja, jotka eivät ole kvalifikaatioita suhteessa työhön, toisin 

sanoen eivät ole työssä vaadittuja tai työnantajan säätämiä. Toisaalta työ voi 
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vaatia kvalifikaatioita, jotka eivät vastaa yksilön todellisia kompetensseja. 

(Ruohotie 2006, 154.)  

 

Luukkainen (2004, 72) hahmottaa kvalifikaation ja kompetenssin suhdetta 

opettajan näkökulmasta niin, että opettaja saattaa olla kompetentti eli pätevä 

tekemään jotain asiaa, vaikka hänellä ei olisikaan virallista tutkintoa tai 

osaaminen ei olisi muulla tavalla tunnustettua (kvalifioitua). Kompetenssilla 

eli pätevyydellä tarkoitetaan silloin opettajan omaamia valmiuksia (kykyjä ja 

ominaisuuksia) suoriutua tietystä tehtävästä. Ääritapauksissa saattaisikin olla 

niin, että opettaja olisi teknisesti kvalifioitunut tekemään työtä (esim. saanut 

opettajan kelpoisuustodistuksen), mutta hän ei menesty opettajana, koska ei 

hallitse opettajan työtä. Toisaalta opettaja saattaa olla hyvinkin kompetentti 

esimerkiksi erityisopettajaksi, mutta häneltä puuttuu kvalifikaatio kyseiseen 

tehtävään.  

 

Kvalifikaatioiden tarkastelun yhteydessä puhutaan myös äänettömästä 

ammattitaidosta. Se perustuu hiljaisen tiedon (tacit knowledge) käsitteeseen 

(ks. Kuvio 1). Äänetön ammattitaito voidaan tunnistaa muiden olennaisten 

osaamisalueiden lähtökohdaksi perusopetuksessa. Elämänkokemuksen, 

luovuuden ja vahvuuksien hyödyntäminen opetusalalla yhdistyy kiinteästi 

hiljaiseen tietoon. Äänetön ammattitaito on oleellista, jotta työstä suoriutuisi 

hyvin. Siksi sen osatekijöitä voidaan nimittää äänettömiksi kvalifikaatioiksi. 

Nimityksellä viitataan työssä tarvittaviin taitoihin, jotka ilmenevät 

käytännöllisenä tai toiminnallisena tietona. Ne saattavat ilmentyä opettajan 

työssä muun muassa innostavuutena, rakentavana yhteistyökykynä, 

ihmissuhdetaitoina, tahdikkuutena, diplomatiana tai kykynä ohjata muita.  

(Tsoukas 2005, 425–426; Luukkainen 2004, 75–77;  Raasumaa 2010, 118–

119.) 

 

Hiljainen tieto juurtuu toimintaan niin, ettei sitä tarvitse tietoisesti pohtia. 

Henkilökohtaisena asiana se painuu syvälle opettajan toimintoihin, 

kokemuksiin, ihanteisiin, arvoihin ja tunteisiin. Hiljaista tietoa ei ole helppo 
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tunnistaa tai havaita. Näin ollen opettajan on myös vaikea muotoilla tai 

ilmaista sitä, vaikka sen avulla syntyvätkin kaikkein vaativimmat suoritukset. 

(Lubit 2001,166; Anttila 2005, 12–13.)  Hiljainen tieto voidaan jakaa kolmeen 

osaan: tekniseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen. Ensimmäinen viittaa pitkälle 

kehittyneisiin teknisiin taitoihin ja rutiineihin, jossa yhdistyvät tehtävä ja siihen 

valmistautuminen (vrt. proseduaalinen tieto) Kognitiivinen hiljainen tieto 

koostuu puolestaan mielensisäisistä malleista ja havainnoista mahdollistaen 

oleellisen erottelun epäolennaisesta. Sosiaalinen hiljainen tieto ilmenee 

organisaation rutiineissa, kulttuureissa ja vuorovaikutuskäytänteissä. (Smith 

2001; Nurminen 2000; 2008.) 

 

Opettajan työn kannalta olennaista on ymmärtää, että hiljainen tieto on 

erehtyväistä. Sadersin (1988) mukaan hiljainen tieto ja erehtyväisyys eivät 

kuitenkaan sulje toisiaan pois. Hiljainen tieto on erehtyväistä, koska se on 

jatkuvassa muutoksessa. Opettajan työhön sovellettuna voidaan ajatella niin, 

että alati muuttuvassa kouluympäristössä hiljaiset tuntemukset saattavat 

johtaa harhaan, vaikka ovatkin aiemmin muodostaneet tilanteesta 

selviytymisen. Näin ne saattavat johtaa opettajan pitäytymiseen tiettyihin 

toimintamalleihin (esim. totuttu tapa opettaa asiat tietyllä tavalla tai 

vakiintunut tapa ratkaista konfliktitilanteet), vaikka muuttuva ympäristö 

saattaisi vaatia joustavampaa muuntautumista. 

 

Koulutussektorilla äänettömällä ammattitaidolla on tärkeä merkitys. 

Opettaminen ei ole ainoastaan tietämistä ja opettamista, vaan ennen kaikkea 

vuorovaikutusta. Hiljaista tietoa opettaja tarvitsee mm. taidossaan kohdata ja 

käsitellä oppilaita, heidän vanhempiaan ja omia kollegoitaan. Kokemus 

erilaisista kohtaamisista tuo tärkeän lisän ammattitaitoon. (Luukkainen 2000, 

81–82.) 
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    Kompetenssi      Hiljainen tieto 

       Kvalifikaatio 

 

 

Kuvio 1. Hahmotelma kompetenssin, kvalifikaation ja hiljaisen tiedon välisestä 

suhteesta opettajan ammattitaidossa (Luukkainen 2004, 73; Luukkainen 2007,155) 

 

2.2 Ammatillinen kompetenssi ja työsuoritus  

 

Kompetenssista opettajan työssä käytetään tässä tutkimuksessa käsitettä 

ammatillinen kompetenssi. Sitä voidaan lähestyä työtehtävien asettamina 

vaatimuksina tai yksilön ominaisuutena. Mulder (2002, 76) muotoilee 

määritelmänsä seuraavasti: ”Kompetenssi on yksilön (tai organisaation) 

kyvykkyys yltää spesifisiin tuloksiin/saavutuksiin”. Tiukan käsitteenmäärittelyn 

sijaan hän näkee kompetenssien reunaehdot kykyinä tai valmiuksina. 

Opettajan työn kannalta tarkasteltuna ne voidaan mieltää joko opettajan, 

tiimin, työyhteisön tai koulun ominaisuuksiksi, jotka edistävät niille asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista. Kompetensseissa yhdistyvät 

tarkoituksenmukaisella tavalla tiedot, taidot ja asenteet, jotka luovat 

opettajalle edellytykset saavuttaa tavoitteet. Niihin kuuluvat muun muassa 

velvollisuuksien täyttäminen, ongelmanratkaisu, opetustehtävistä ja muista 

työtehtävistä suoriutuminen, tulostavoitteisiin yltäminen, päätöksenteko ja 

vastuunotto. (Mulder 2001, 147–159.) 

 

Kompetenssit eivät ole eksplisiittisesti nähtäviä, vaan pikemminkin niitä 

kykyjä ja valmiuksia, joiden olemassaolo näyttäytyy suoriutumisena tietyissä 

tilanteissa. Kompetenssin tasosta opettajan kohdalla voi varmistua vain 

analysoimalla hänen suorituksiaan (esim. aloitteellisuutta ja 
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päätöksentekotaitoa). Kompetenssit siirtyvät tietyssä määrin tilanteesta 

toiseen ja niissä voidaan tunnistaa myös eri tasoja. Opettaja voi kehittää 

pätevyyttään yhä korkeammalle hallinnan tasolle.  (Mulder 2001, 147–159.) 

 

Tehokas työsuoritus määräytyy siten, että työn vaatimukset saavutetaan 

sellaisilla toimenpiteillä, jotka vastaavat organisaatioympäristön 

toimintaperiaatteita. Tämä ajatus perustuu suoritusteoriaan (theory of 

performance), jonka mukaan yksilön suoriutumisen tehokkuus riippuu yksilön 

kyvyistä tai ominaisuuksista eli kompetensseista. Paras suorituskyky 

saadaan luonnollisesti silloin, kun yksilön kompetenssit vastaavat 

organisaatioympäristön ja työn asettamia vaatimuksia.  (Boyatzis 1982, 12–

13; Boyatzis & Sala 2004, 149–151.) Ammatilliset valmiudet viittaavat näin 

ollen yksilön kapasiteettiin ja työn tai tilanteen vaatimusten suhteeseen.   

 

Samoilla linjoilla on myös Ellström (1992), jonka mukaan kompetenssi on 

yksilön potentiaalinen kyky käsitellä menestyksellisesti (omien tai muiden 

asettamien kriteerien mukaisesti) tiettyjä tilanteita tai suoriutua tietystä 

tehtävästä tai työstä. Se on yhdistelmä erilaisia tekijöitä: psykomotorisia 

(esim. kätevyys), kognitiivisia (mm. ongelmaratkaisu ja päätöksentekotaito), 

henkilökohtaisia (esim. itsetuntemus ja itseluottamus), affektiivisia (esim. 

tunteet, arvot ja motivaatio) sekä sosiaalisia (esim. yhteistyö ja 

kommunikaatiotaidot). (Ellström 1992, 20–21.) 

 

Ellströmin (1998) kolmiulotteisessa mallissa ammatillinen kompetenssi 

yksilön ominaisuutena korostaa formaalista pätevyyttä (esim. 

tutkintovaatimusten ja todistusten ilmaisema muodollinen pätevyys) tai 

yksilön todellista pätevyyttä. Se ottaa huomioon yksilön potentiaalin suoriutua 

tehtävistä ja haasteista. Tarkasteltaessa kompetenssia taas työn 

edellyttämästä kontekstista käsin, voidaan painottaa työn virallisia 

pätevyysvaatimuksia. Ne poikkeavat usein työn asettamista todellisista 

vaatimuksista, jotka ovat välttämättömiä tiettyyn työhön liittyvien tehtävien 

hoitamisessa. Kolmas ulottuvuus korostaa yksilön ja työn interaktiota. Se 
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painottaa yksilön käytössä olevaa kompetenssia, jota yksilöllä on 

tosiasiallisesti mahdollista hyödyntää ja kehittää työssään. (Ellström 1998, 

41–42; 1997, 266–273.) 

 

Ellströmin teoriaan kohdistuneessa kritiikissä tähdennetään, että formaali 

kompetenssi jättää huomioimatta esimerkiksi työssä oppimisen kautta 

syntyneet tulokset. Rumbergerin (1994) mukaan tästä teoriasta voidaan 

löytää yhtäläisyyksiä ihmisen pääomateoriaan (vrt. Becker 1993), jossa on 

keskitytty yksilön formaaliin kompetenssin. Teoria syventyy liikaa myös 

yksilön älyllisiin taitoihin ja jättää huomioimatta kompetenssin non-

kognitiiviset elementit (esim. asenteet, motivaatio, yksilön kiinnostuksen 

kohteet). Ne on huomioitu keskeisesti Kanferin ja Ackermanin (2005, 337, 

348) mallissa, jossa ammatillisen kompetenssin keskeisinä osatekijöinä 

pidetään kykyjä, tietoja ja taitoja, motivaatiota, persoonallisuutta ja 

minäkäsitystä (sisältäen itseluottamuksen ja tehokkuususkomukset). 

 

Ruohotien (2005, 5) jäsentelyssä ammatilliset kompetenssit jakautuvat sekä 

kognitiivisiin (kyvyt tiedot, taidot) että affektiivisiin ja konatiivisiin valmiuksiin 

(persoonallisuuden piirteet, motivaatio ja minäkäsitys). Oivaltava älykkyys 

(Gf; general factor + fluid) on yhteydessä abstraktiin päättelyyn, älyllisiin 

prosesseihin ja muistiin. Se indikoi selviytymistä älyllisesti ja luovuutta 

vaativista työtehtävistä. Oivaltavaa älykkyyttä tarvitaan ongelmatilanteissa 

uusien ratkaisujen löytymiseen. Yleinen kristallisoitunut älykkyys (Gc; general 

factor + crystallized) on ammatillisen kompetenssin tärkeä osa. Sillä viitataan 

yksilöiden tietojen ja taitojen ohjelmistoon, josta riippuu onko yksilöllä 

työtehtäviin tarvittavaa deklaratiivista tietämystä ja proseduraalista tietotaitoa. 

Toisin sanoen kristallisoitunut älykkyys on koulutuksen sekä kokemuksen 

aikana kumuloituneiden tietojen ja taitojen tulos. (kts. Kanfer & Ackerman 

2005, 348) 

 

Kuvio 2 havainnollistaa ammatillista kompetenssia sekä sen taustalla olevia 

kykyjä ja valmiuksia työsuoritusten selittäjinä. Mallissa ammatillinen 
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kompetenssi nähdään yksilön kapasiteettina (todellisena pätevyytenä), jonka 

rakennusaineksina ovat niin ammattispesifinen tietämys kuin 

ammattispesifiset taidot. Taustalla ovat kyvyt ja aiemman elämänhistorian 

(mm. koulutuksen ja kokemuksen) aikana kerääntynyt osaaminen (tiedot ja 

taidot). (Ruohotie 2005, 7.) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2.  Ruohotien (2005, 7) muunnelma Kanferin ja Ackermanin (2005, 348) 

esittämästä ammatillisen kompetenssin mallista  

 

Yllä olevassa mallissa työsuoritus on jaettu kontekstuaaliseen ja tekniseen 

suoritukseen. Jälkimmäinen on suhteutettavissa työtavoitteisiin. 

Kontekstuaalinen suoritus edistää puolestaan sosiaalisen ja organisatorisen 

verkoston toimivuutta. Lisäksi se kehittää psykologista ilmapiiriä ja tukee näin 

ollen myös tavoitteiden toteutumista. (Ruohotie 2005, 8.) Kanfer ja Ackerman 

tähdentävät, ettei kompetenssia voida pitää työsuorituksen synonyymina, 

sillä se on useiden osatekijöiden määräämä kokonaisuus. Suoritukseen 

vaikuttavat yksilön sisäiset ominaisuustekijät, kuten esimerkiksi kyvyt ja taidot 

sekä ulkoiset ja hetkelliset tekijät. Näin ollen yksilö voi suoriutua kehnosti 
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pätevyyden puutteen, motivaatiovajeen ja/tai ympäristötekijöiden vuoksi, 

jotka haittaavat tai jopa estävät kompetenssia ilmentymästä tehokkaasti.  

(Kanfer & Ackerman 2005, 336.)  

 

Ammatillisen kompetenssin mallissa älykkyys ja kompetenssi ovat vahvasti 

sidoksissa toisiinsa. Kuvion 2 mallissa osaamispoluksi (Can-Do pathway of 

influence) mallissa luonnehditaan sitä ketjua jonka kyvyt, kompetenssit ja 

osaamisen kehittyminen muodostavat. Ammattitaidon hyödyntämisen ja sen 

jatkuvan ylläpidon sekä uusintamisen kannalta affektiiviset ja konatiiviset 

valmiudet nousevat keskiöön. Näiden affektiivis-konatiivisten tekijöiden 

vaikutusta osaamispolkuun valaistaan tahtopolun (Will-Do pathway of 

influence) käsitteellä, joka Kuviossa 2 näkyy katkoviivana. (Kanfer & 

Ackerman 2005, 348; Ruohotie 2005, 8.) 

 

Kompetenssien kehittyminen on Stenbergin (2005, 17–19) mukaan jatkuva 

prosessi, jossa yksilö omaksuu ja vahvistaa taitojaan yltääkseen yhä 

parempiin suorituksiin yhdellä tai useammalla elämän alueella. 

Kompetenssien ylläpitäminen koko työuran ajan vaatii jatkuvaa oppimista 

tukevaa ja ammatilliseen kasvuun kannustavaa työympäristöä. Ympäristön 

tuen puuttuessa, kompetenssien ylläpitäminen rajoittuu vain niihin yksilöihin, 

joilla on vahvat ammatissa kehittymisen edellyttämät kognitiiviset, affektiiviset 

ja konatiiviset valmiudet. (Ruohotie 2005, 16.) 

 

Opettajan ammattitaidon määrittely ei rajoitu pelkästään työsuorituksen 

arviointiin.  Vertasen (2002, 47–48) mukaan määrittelyssä tulee ottaa 

huomioon opettajan kyky työskennellä erilaisissa työympäristöissä, joissa 

korostuu yhteistyö muun työyhteisön kanssa. Ammattitaitoa voidaan pitää 

dynaamisena sekä alati muuttuvana ja kehittyvänä ominaisuutena, jossa 

ammattiin kuuluvat tiedot ja taidot yhdistyvät tarkoituksenmukaiseksi 

kokonaisuudeksi eri tilanteissa.  
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Opettajan ammattitaito kehittyy työuran aikana. Se ei ole kuitenkaan 

automaatio, sillä opettajan ammatillinen kasvuprosessi saattaa katketa 

jossain vaiheessa uraa. Silloin voi käydä niin, että opettajan työmotivaatio 

heikkenee. Samanaikaisesti työ voi menettää merkitystään ja muuttua 

jaksamista koettelevaksi rutiiniksi.   (Ruohotie 2005, 4, 8–10; Raasumaa 

2010, 16.) Tällöin avainasemaan nousevat itsesäätelyvalmiudet ammatillista 

kehitystä ohjaavana metakompetenssina. 

2.3 Itsesäätelyvalmiudet ammatillista kehittymistä 
ohjaavana metakompetenssina 

 

Itsesäätelyvalmiudet ovat välttämättömiä ammatillisten kompetenssien 

jatkuvan ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta (Ruohotie 2005, 5). 

Itsesäätelykyky onkin yksi tärkeimmistä inhimilliseen suorituskykyyn 

vaikuttavista laatutekijöistä. Yksilölle ominainen kyky havainnoida, tiedostaa 

ja säädellä omaa toimintaansa auttaa häntä selviytymään alati muuttuvista 

olosuhteista. Itsesäätely viittaa yksilön itsensä tuottamiin ajatuksiin, tunteisiin 

ja toimintoihin. Ne ovat suunniteltuja ja syklisesti sidoksissa henkilökohtaisten 

tavoitteiden saavuttamiseen. (Zimmerman 2000, 14.) 
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Kuvio 3. Itsesäätelyä kuvaava malli (Zimmerman 2000, 15)  

 

Yllä oleva Zimmermanin (2000) malli kuvaa tiedon ja taidon oppimisessa 

tapahtuvaa itsesäätelyä kolmivaiheisena prosessina. Yksilön toiminta on 

suunnitelmallista, prosessissa edetään syklisesti ja päämäärätietoisesti 

ennalta asetettujen persoonallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Palautesilmukoiden kautta tarkkaillaan sisäisiä prosesseja (esim. 

kognitiivisten ja affektiivisten tilojen tarkkailu ja sovittaminen), käyttäytymistä 

(esim. omien oppimismetodien säätely huomioiden kyky ymmärtää 

opittavana oleva asia) ja ympäristöä (esim. ympäristöolosuhteiden tai 

tuotosten havainnointi ja sovittaminen). Näin ollen itsesäätely on tavoitteen ja 

toiminnan proaktiivista sekä reaktiivista yhteensovittamista.  (Zimmerman 

2000, 13–15.)  

 

Proaktiivinen toiminta voi ilmetä opettajan työssä esiintyvien ongelmien ja 

haasteiden omatoimisena ratkaisemisena tai esimerkiksi itsenäisinä aloitteina 

työolosuhteiden parantamiseksi. Mikäli opettaja ei aktiivisesti kohdista 

toimintaansa kohtaamaan eteen tulevia haasteita, toiminta muuttuu 

reaktiiviseksi. Silloin päivittäiset toimet koostuvat pääasiassa haasteisiin 

reagoimisesta. Hargreaves ja Evansin (1997, 15) mukaan se, että opettaja 
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on kompetentti eli toisin sanoen pätevä, ei yksistään riitä. Hänellä tulisi olla 

myös idealismia ja luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. 

 

Opettajalle muuttuvan työympäristön ja työelämässä selviytymisen 

haasteeksi muodostuu siis itsensä jatkuva kehittäminen. Voidakseen 

vaikuttaa omaan oppimisprosessiinsa ja toimintojensa säätelyyn tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja tulee opettajan olla tietoinen omista 

ajatteluprosesseistaan. Metakognitio viittaa sekä yksilön tietoisuuteen ja 

tietoon omista kognitiivisista prosesseistaan (ajattelu, oppiminen, tietäminen) 

että näiden prosessien kontrollointiin ja säätelyyn (itsesäätelyn elementti). 

(Pintrich & McKeachie 2000, 42; Pintrich, Wolters & Baxter 2000, 42.) 

 

Metakognitioilla on tärkeä rooli oppimisessa. Niiden voidaan nähdä ohjaavan 

opettajan kykyä reflektoida, ymmärtää sekä kontrolloida omaa oppimistaan. 

(Ruohotie 2005c, 9.) Metakognition ollessa tietoista tiedon hallintaa, viittaa 

intentionaalinen kognitio tavoitteellisen tiedon hallintaan. Intentionaaliseen 

oppimiseen liittyy näkemys, jonka mukaan sekä kognitiiviset että 

metakognitiiviset prosessit ovat välttämättömiä silloin, kun oppiminen 

nähdään tavoitteellisena toimintana. Siksi intentionaalinen käsitteellinen 

muutos on mahdollista silloin, kun oppija kykenee suunnittelemaan, 

tarkkailemaan ja arvioimaan omaa muutosprosessiaan. (Pintrich & Sinatra 

2003, 430–431.) 

 

Intentionaalinen käsitteellinen muutos on Luquen (2003,136) mukaan 

mahdollinen kolmen ehdon täyttyessä. Ensinnäkin yksilön tulee tiedostaa 

muutostarpeensa ja hänen on tiedettävä, mitä tulee muuttaa 

(metakognitiivinen ehto). Lisäksi opettajan tulee haluta muutosta ja hänen 

tulee mieltää muutos henkilökohtaisena tavoitteena (volitionaalinen ehto). 

Lopuksi opettajan tulee kyetä säätelemään, suunnittelemaan, tarkkailemaan 

ja arvioimaan omaa muutosprosessiaan. Intentionaalinen käsitteellinen 

muutos edellyttää Ferrarin ja Elikin (2003) mukaan kehittyneitä 

itsesäätelyvalmiuksia. 
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Metakognitiosta on Schrawin (1998, 113–125) mukaan erotettavissa kaksi 

komponenttia: kognitioita koskeva tieto ja kognition säätely. Kognitioita 

koskeva tietämys viittaa siihen, että yksilö on tietoisuuteen omista 

kognitioista eli kykyyn tarkkailla, hankkia, esittää ja palauttaa mieleen 

informaatiota. Kognition säätely on puolestaan komponentti, johon yksilö voi 

turvautua omaa oppimistaan kontrolloidessaan. Ruohotie (2003a, 261–265) 

jakaa metakognition deklaratiiviseen metatietoon ja proseduraaliseen 

metataitoon eli metakompetensseihin seuraavan hahmotelman mukaisesti: 

 

 

 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Metakognitiivinen tieto ja valmius oppimisen itsesäätelyn tukena (Ruohotie 

2003, 264) 

  

Metatietoa voidaan kutsua ammatissa kehittymistä koskevaksi tiedoksi. 

Deklaratiivisen metatiedon oppimisen perusedellytyksenä pidetään opettajan 

kykyä tarkkailla kognitiivisia prosessejaan ja tuloksiaan. Itsetarkkailun avulla 

hän tulee yhtäältä tietoiseksi omista oppimisprosesseistaan ja ajattelustaan, 

toisaalta kokemuksistaan tietojen ja taitojen soveltajana. Lisäksi opettaja saa 

ns. metatason tietoa niin omien kompetenssien tarpeellisuudesta ja 
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soveltuvuudesta kuin kompetensseihin liittyvistä puutteista. Metakognitiivinen 

tieto yhdessä toimintaa koskevan tietoisuuden kanssa luovat edellytykset 

tavoitteellisen toiminnan kontrollille. (Ruohotie 2006, 167–169.) 

 

Deklaratiivisen metatiedon lisäksi kehittyvät myös opettajan proseduraaliset 

metataidot eli metakompetenssit. Ne ovat ammatillista kehittymistä ohjaavia 

taitoja, jotka ovat välttämättömiä, jotta metakognitiivinen tieto voidaan 

optimaalisesti hyödyntää tavoitteellisessa toiminnassa.  Taustalla on ajatus 

intuitiivisesta tiedosta, jonka avulla ihmisen on mahdollista tulla tietoiseksi 

oman toimintansa perusteista. Metakompetensseihin kuuluvat automatisoidut 

implisiittiset taidot suunnitella, käynnistää, valvoa, arvioida ja ohjailla omia 

kognitiivisia prosesseja sekä suoriutumista erilaisista tehtävistä. Ne viittaavat 

myös opettajan tietoon omista kyvyistään, taidoistaan ja osaamiseen 

liittyvistä puutteistaan. Metakompetenssien avulla kompensoidaan myös 

puuttuvia tietoja ja asetetaan realistisia tavoitteita. Metakompetenssi on 

itsensä perinpohjaista tuntemista oppijana, tietäjänä ja toimijana, johon liittyy 

niin tahtoon sidoksissa olevia kuin motivaationalisia ominaisuuksia. Sen 

vuoksi niiden opettaminen ja erityisesti mittaaminen ei ole mahdollista 

suoraan, koska ne ovat osa yksilön hiljaista tietoa oppimaan oppimisesta. 

(Weinert 2001, 51–54; Ruohotie 2002b, 12–13.) 

 

Pian metakognitiivisen tutkimuksen alkamisen jälkeen huomattiin, ettei 

itsesäätely ole vain puhtaasti kognitiivinen prosessi. Niemi (2009, 3–4) 

painottaa siihen liittyviä emotionaalisia ja sosiaalisia prosesseja. Hackerin 

(1998,11) mukaan itsesäätelyyn liittyvä metakognitiivinen komponentti 

käsittää tiedon omista tietorakenteista ja prosesseista sekä kognitiivisista ja 

affektiivisista tiloista. Näin ollen se sisältää myös kyvyn tietoisesti ja 

huolellisesti säädellä omaa tietämystä ja prosesseja samoin kuin kognitiivisia 

ja affektiivisia tiloja.  Tiedon ja tunteen välisestä suhteesta käytetään käsitettä 

meta-affekti (DeBellis & Goldin 1997, 214–215). Se pitää sisällään 

metakognition kaltaiset elementit: yhtäältä tietoisuutta tunnetiloista ja 

kognitiivisista tilanteista, toisaalta tunteiden tarkkailua ja säätelyä. Meta-
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affekteihin liittyvät kyvyt auttavat yksilöä analysoimaan, miten hänen 

tunteensa ja kognitionsa ovat vuorovaikutuksessa sekä sitä, miten hän voi 

hallita emotionaalisia reaktioitaan.  

 

Meta-affektien merkitystä voidaan havainnollistaa opettajan kannalta niin, 

että kaksi opettajaa kokee turhautumisen tunteen eri tavalla yrittäessään 

ratkaista työhön liittyvää ongelmaa. Toinen opettaja kokee turhautumisen 

epämiellyttävänä ja pelottavana (meta-affekti), koska se enteilee 

epäonnistumista ja negatiivisia tunteita. Vastaavasti toinen opettaja kokee 

sen myönteisenä asiana, sillä turhautuminen on vain merkki siitä, että 

tehtävä on tarpeeksi haastava ja kiinnostava. (Goldin 1999, 39; DeBellis & 

Goldin 1997, 215; Pietilä 2002, 61–62.) Edellä kuvattu esimerkki 

havainnollistaa opettajan tarvitsevan meta-affektiivista tietoa 

ymmärtääkseen, mitä koettu tunne merkitsee kokijalleen ja miten se liittyy 

muihin affektiivisiin ja kognitiivisiin prosesseihin. 

 

Opettaja ei siis välttämättä ole tietoinen omista tunteistaan, mutta voi tulla 

tietoiseksi niistä. Niemi (2000, 2003) käyttää käsitettä meta-mood 

kuvaamaan oppijan tietoisuutta omista tunteistaan oppimisprosessissa ja 

valmiutta ohjata niitä tehokkaassa oppimisessa. Se liittyy Niemen (2000, 

102–103) mukaan tunneälyn (Mayer & Salovey 1997; Goleman 1995) 

käsitteeseen, jossa emotionaalinen ja sosiaalinen todellisuus kytkeytyvät 

kiinteästi toisiinsa. Tätä tunneälyn käsitettä tarkastellaan seuraavassa 

luvussa tarkemmin. 
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3 EMOTIONAALINEN 
KOMPETENSSI OPETTAJAN 
TYÖSSÄ 

 

 

3.1 Tunneälykäsitteen muotoutuminen 

  

Tunneäly (emotional intelligence) on itsenäisenä tieteellisenä terminä varsin 

uusi ja ottaa omana käsitteenään vasta ensiaskeliaan (Stough, Saklofske & 

Parker 2008, 3–4). Se koostuu kahdesta toisiinsa kietoutuvasta käsitteestä, 

tunne ja äly, joita molempia leimaa niiden määrittelemisen vaikeus (Freeland, 

Terry & Rodgers 2008, 96). Tässä tutkimuksessa ei pyritä määrittelemään 

näitä termejä erillisinä, vaan tunneälyn muotoutumista omaksi käsitteekseen 

tarkastellaan siihen liittyvän tutkimuksen kautta.  

 

Tieteellinen tutkimus on käsitellyt pitkään kognitioita ja affekteja erillisinä 

konstruktioina. Tutkijat eivät ole näillä eriytyneillä alueilla edes siteeranneet 

toisiaan, vaikka tunteet on tunnistettu tieteessä jo 1800-luvulta asti 

motivaation ja kognition rinnalla yhdeksi mentaalisen toiminnan kolmesta 

luokasta (Eich & Schooler 2000, 3–29). Vuosikymmeniä kestäneen 

laiminlyönnin jälkeen tunteet löydettiin 1980-luvulla uudelleen psykologisen 

tutkimuksen kohteeksi ja niiden tutkiminen oli varsin suosittua (ks. Gross 

1999, 525–552).  
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Nykyään kognitiiviset tunneteoriat pitävät tunteita yhtenä tiedon muotona. 

Äärimmillään kognitiivisessa tunneteoriassa tunteen esitetään olevan tietoa 

tai yksi tiedon laji (Tuovila 2005, 21). Damasion (2001) mukaan tunteen ja 

järjen mustavalkoisesta erottelusta tulisi pyrkiä pois. Tunne ja järki toimivat 

yhdessä kietoutuen toisiinsa kuin mieli ja keho. Yksilö ei kykene tekemään 

päätöksiä ilman kehosta tulevia emotionaalisia signaaleita, jotka ohjaavat 

valintoja hyötyjen ja haittojen valossa. (Damasio 2001, 260–261.) Emootiot 

työntyvät tuntemisen kautta ajattelun prosesseihin, ja tietoisuus lisää ihmisen 

kykyä reagoida sopivalla ja tarpeen mukaisella tavalla (Hunt & Ellis 1999, 

304). 

 

Älykkyystutkimuksessa tunneälyä määriteltiin ensimmäistä kertaa 1900-luvun 

alussa. Spearman (1863–1945) oli yksi ensimmäisistä, joka pyrki tutkimaan 

älykkyyden käsitettä ja rakennetta yleisemmin. Epäsuoraa älykkyyden 

käsitteen määrittelyä oli tosin jo ennen sitä (mm. Galton 1857–1911; Binet 

1857–1911). Spearman kutsui malliaan ns. kahden faktorin malliksi. 

Älykkyyden ensimmäisessä muodossa korostuu yleisälykkyys (ns. g-faktori) 

toisen älykkyyden muodon (ns. s–tekijät) painottuessa erityiskykyihin, kuten 

avaruudelliseen hahmottamiskykyyn ja matemaattisiin taitoihin. 

Multifaktoriälykkyysteorian kehittäjä Thurstone (1938) keskittyi erillisiin 

älyllisiin kykyihin ja hylkäsi Spearmanin kahden faktorin mallin. Thurstone 

katsoi älykkyyden koostuvan useista eri osatekijöistä: muistista, kielellisistä, 

numeerisista ja visuaalisista tekijöistä. Guilford (1967) jatkoi Thurstonen työtä 

ja loi uuteen malliin kaikkiaan 150 kapea-alaista erillistä kykyä, mutta hylkäsi 

puolestaan Thurstonen näkemyksen älykkyyden yhdestä yksittäisestä 

numeerisesta muuttujasta. (Brody 2000, 16–33.)  

 

Vaikka tämä kapea yleis- tai g-faktoriin perustuva tutkimussuuntaus elää 

Colomanin, Jungin ja Haiercin (2006, 1359–1365) mukaan yhä vahvasti, 

alettiin älykkyyttä nähdä uuden tutkimustiedon valossa holistisempana 

ilmiönä ja sen ilmenemismuotoja tuotiin yhä enemmän esille. Yksi osoitus 
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siitä on, että älykkyystutkimuksen puitteissa tutkijat alkoivat kiinnostua 

älykkyyden non–kognitiivisista puolista.  

 

Wechsler (1940) oli yksi ensimmäisistä tutkijoista, joka viittasi non-

kognitiivisilla elementeillä yksilön älykkyyden affektiivisiin, persoonallisiin ja 

sosiaalisiin faktoreihin (Campbell & McCord 1996, 240–249).  Hän painotti, 

etteivät affektiiviset ja konatiiviset kyvyt ole ainoastaan hyväksyttäviä, vaan 

välttämätön osa yleistä älykkyyttä. Ilman näiden kykyjen huomioimista oli 

mahdotonta tutkia älykkyyttä kokonaisuudessaan. (Wechsler 1940, 444– 

445.) Kolme vuotta myöhemmin Wechsler (1943) totesi älykkyystestiään 

evaluoidessaan, ettei itse ollut kyennyt operationalisoimaan kaikkia tunteisiin 

ja tahtoon liittyviä non-intellektuellisia osia. Hän piti niiden mittaamista 

kuitenkin välttämättömänä: ”…nämä tekijät eivät ainoastaan ole 

asiaankuuluvia vaan välttämättömiä… ne vaikuttavat keskeisesti 

älykkääseen käyttäytymiseen ja jollei niitä saada mitattua, ei älykkyyttä kyetä 

kokonaisuudessaan arvioimaan” (Wechsler 1943, 103).  

 

Thorndike (1920) oli tutkija, joka varsinaisesti identifioi älykkyyden 

emotionaalisen aspektin. Hän kutsui sitä sosiaaliseksi älykkyydeksi (social 

intelligence). Pyrkiessään yhdessä Sternin kanssa mittaamaan ihmisen 

kykyä tulla toimeen toisen kanssa, totesivat he epäonnistuneensa. Thorndike 

ja Stern (1937) otaksuivat sosiaalisen älykkyyden olevan useiden kykyjen 

kompleksi, joka sisältää suuren määrän spesifejä sosiaalisia tapoja ja 

asenteita. He toivoivat, että uudet tutkimusmenetelmät toisivat 

tulevaisuudessa lisävaloa yritykseen ymmärtää ihmistä. (Thorndike & Stern 

1937, 275–284.)  

 

Tähän suuntaan älykkyyskäsitettä laajensi Gardner (1983) 

seitsenulotteisessa moniälykkyysteoriassaan (Multiple Intelligences/ MI). 

Malli sisälsi perinteisen objekteihin (kielellinen, matemaattis-looginen ja 

avaruudellinen) sidotun älykkyyden lisäksi objekteihin sitoutumattomat 

musikaaliset ja kinesteettiset älykkyystekijät (Gardner 1993, 273–278). 
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Mielenkiintoiseksi tunneälyn kehityksen kannalta tekee Gardnerin esiin 

nostama persoonallinen älykkyys (personal intelligence). Se sisälsi kaksi 

persoonallisen älykkyyden lajia: interpersoonallisen ja intrapersoonallisen 

älykkyyden. Ensimmäisellä älykkyyden lajilla Gardner viittaa henkilön 

sisäisiin tekijöihin, joiden ydinkykynä on pääsy omaan tunne-elämään. 

Interpersoonallinen älykkyys suuntautuu puolestaan ulospäin, jolloin 

ydinkyvyksi muodostuu kyky ymmärtää muita ihmisiä ja toimia onnistuneesti 

tämän tiedon varassa. (Gardner 1993, 238–244.) Gardner oli ensimmäisten 

joukossa, joka nosti emootioiden roolin lähemmän tarkastelun kohteeksi 

persoonallisessa älykkyydessä. 

 

Bar-On yritti 1980-luvun alussa empiirisesti vahvistaa emotionaalisen 

älykkyyden käsitettä hyvinvointitutkimuksen keinoin. Väitöskirjassaan hän 

käytti termiä tunneälyosamäärä (Emotional Quotient) jo ennen kuin Salovey 

ja Mayer julkaisivat ensimmäisen mallinsa emotionaalisesta älykkyydestä. 

(Bar-On 2000, 363–364.) Myöhemmin Bar-On kehitti teoreettisen mallin (The 

Bar-On Model of Emotional–Social Intelligence), joka oli alun perin kehitetty 

arvioimaan tunneälykäsitteen useita aspekteja ja tutkimaan sen 

käsitteellistämistä. Bar-Onin (1997, 3) mukaan tunneäly tarkoittaa 

”persoonallisten, emotionaalisten ja sosiaalisten tekijöiden joukkoa, joka 

vaikuttaa yksilön kykyyn selvitä ympäristön vaatimuksista ja paineista.”  

 

Tunneälyn teoriapohja hahmottui Saloveyn ja Mayerin myötä vuonna 1990. 

Tutkijat tähtäsivät teorian muodostukseen ja kehittivät kognitiivisesti 

painotetun mallin, joka keskittyi spesifeihin mentaalisiin kykyihin (ts. kykyyn 

olla selvillä, mitä toinen tietää) tunnistaa ja ohjata emootioita. Salovey ja 

Mayer (1990, 189) määrittelivät tunneälyn ”kyvyksi havaita niin omia kuin 

muiden tunteita ja emootiota, erotella niitä toisistaan ja käyttää tätä tietoa 

oman ajattelunsa ja toimintansa ohjaamiseen.”  

 

Kattavan tunneälymallin tulisi Saloveyn ja Mayerin mukaan sisältää myös 

kyvyn ymmärtää tunteita. Se puuttui aikaisemmista malleista, koska niissä 
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keskityttiin ainoastaan vastaanottamaan ja säätelemään tunteita. (Mayer 

2006, 8.) Mayer ja Salovey (1997, 10) sisällyttivät myöhemmin tämän 

aspektin omaan tunneälyn määritelmäänsä ja osaksi hierarkkista 

tunneälymallia. Myös Bar-On tarkentaa jälkeenpäin emotionaalis- sosiaalisen 

älykkyyden koostuvan toisiinsa liittyvistä sosiaalisista ja emotionaalisista 

kyvyistä sekä taidoista, jotka määrittävät, kuinka tehokkaasti me ilmaisemme 

ja ymmärrämme itseämme. Tunneäly auttaa ymmärtämään myös muita ja 

olemaan yhteydessä heihin. (Bar-On 2005,13–25; Bar-On 2006, 3.)   

 

Sen jälkeen, kun Salovey ja Mayer esittivät tunneälykäsitteen ensimmäistä 

kertaa 1990 alussa, ei tunneälytutkimuksen saralla tapahtunut ennen vuoden 

1995 käännekohtaa juuri mitään merkittävää. Goleman nosti uuden käsitteen 

suuren yleisön tietoisuuteen tunneälyä käsittelevässä kirjassaan Emotional 

Intelligence. Sen kautta tunneälyn käsite levisi nopeasti ympäri maailmaa. 

Kirjasta otettiin yli viisi miljoonaa kopiota ja se käännettiin lähes 30 eri 

kielelle. Se levisi maailmanlaajuisesti ja se oli yksi sosiaalitieteen luetuimpia 

teoksia. Golemanin teoksen saama julkisuus teki tunneälystä Mayer ym. 

(2000a, 94–95) mukaan laajan ilmiön, niin sanotun Zeitgeistin. 

 

Goleman (1995) teki kansantajuisessa kirjassaan tunneälyn käsitettä ja 

sisältöä tunnetuksi. Oman tunneälyteoriansa Goleman (2001a, 14) näkee 

muotoutuneen varsinaisesti vasta vähän myöhemmin niin kutsutun 

suoritusteorian (theory of performance) kautta. Tällöin Goleman (1998) 

määrittelee tunneälyn kyvyksi havaita tunteita itsessä ja muissa, motivoida ja 

hallita tehokkaasti sekä omia tunnetiloja että ihmissuhteisiin liittyviä tunteita. 

Tunnetaitoa hän pitää opittuna tunneälyyn perustuvana kykynä, jonka 

ansiosta ihminen kykenee työssään tavallista parempiin tuloksiin. (Goleman 

1998, 28.) 

 

Tieteellisenä journalistina Goleman (2001a, 18–19) pitää itseään 

syntetisoijana, joka on tuonut yhteen monet tieteelliset löydökset integroiden 

ne emotionaalisen älykkyyden kehikoksi. Ehkä juuri tästä pyrkimyksestä 
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johtuen Golemanin asema tieteellisellä saralla on ollut aika ajoin kiistelty. Se 

on saanut osakseen voimakastakin kritiikkiä alan muilta tutkijoilta. 

Yksittäisenä esimerkkinä voidaan nostaa Mayer ym. (2000b) voimakas 

arvostelu, jossa kyseenalaistetaan sellaisten yksittäisten kykyjen tai 

persoonallisuuspiirteiden nostamista tunneälyn viitekehykseen siitä motiivista 

käsin, että ne ennustavat menestystä. Hieman provosoivanakin esimerkkinä 

he esittävät: ”Onko mielekästä nimittää sellainen piirre kuin optimismi 

´älykkyydeksi´, koska se ennustaa menestystä (kuten älykkyys)? Meitä 

ihmetyttää, onko siinä yhtään enempää järkeä, kuin jos nimetään unisuus 

alkoholin juomiseksi siksi, että alkoholin nauttimisen tavoin, se johtaa 

liikenneonnettomuuksiin”. (Mayer ym. 2000b, 399.) 

 

Tunneälyä ei ole otettu Suomessakaan varauksettomasti vastaan. Käsitettä 

on lähestytty tieteellisellä saralla varsin kriittisesti ja osittain skeptisestikin. 

Saarinen (2007, 48–49)  kritisoi, että Goleman nähdään keskeisimpänä ja 

jopa ainoana lähteenä suomalaisissa tunneälytutkimuksissa. Kritiikkiä sai 

Suomessa osakseen myös julkisuudessa käyty keskustelu (vrt. Nederström 

2006), minkä myötä tunneäly käsitteenä tuli yleisesti tunnetuksi myös 

Suomessa. Tämän julkisen keskustelun aiheesta avasi tsunamikatastrofi 

vuonna 2005, jolloin käsite nousi myös suuren yleisön tietoon – joskin 

hieman negatiivisessa valossa. Kun ministereitä vaadittiin osoittamaan 

enemmän tunteitaan ja jopa itkemään julkisesti, poliitikot ja myös monet 

psykologit sanoutuivat irti tunneälyn ajatuksesta. Vaikeutena tälläkin hetkellä 

on, että emotionaalista älykkyyttä käsitellään rinnakkain tieteellisesti ja 

populaarisesti.  

 

Durskat ym. (2006) tyytyvät toteamaan, että käsitteen selkeä ja definitiivinen 

ymmärrys on vielä lapsen kengissä. Älykkyystermin käyttöä voidaan 

kuitenkin Ciarrochin ja Godsellin (2006, 22) mukaan pitää perusteltuna, 

koska tunneälyllä on pragmaattinen arvo ja se on määriteltävissä 

paikkansapitävällä tavalla. Ennen kuin tässä tutkimuksessa siirrytään 

lähemmin tarkastelemaan emotionaalisen älykkyyden teoreettisia malleja, on 
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tämän kappaleen lopussa yhteenveto käsitteen historiasta ja kehityksestä 

1900-luvulta lähtien. 

 

Taulukko 1. Tunneälykäsitteen käsitteen historiallinen esiintulo (Mayer 2006, 5-6)  

1900–1969 

Älykkyys ja 

emootiot erillisinä 

kapeina osa-

alueina 

Älykkyyden testausta kehitettiin ja uudenaikaiset psykologiset 

testimenettelyt kehittyivät tämän jakson aikana.  Emootioita tutkittiin 

älykkyydestä erillisinä. Väittelyä käytiin kana-muna -tasolla: tuleeko 

ensin fysiologinen reaktio vai emootio? Psykologit pyrkivät 

identifioimaan myös sosiaalista älykkyyttä, mutta älykkyyden käsite 

pysyi kognitiivisena. 

1970–1989  

Emotionaalisen  

älykkyyden  

edelläkävijät 

Kahden seuraavan vuosikymmenen aikana tutkijoiden kiinnostus heräsi 

siihen, kuinka emootiot ja kognitiot vaikuttivat toisiinsa. 

Moniälykkyysteorian kautta Gardner (1983) nosti esiin 

intrapersoonallisen älykkyyden käsitteen. Samaan aikaan 

tekoälytutkimus yritti selvittää miten tietokone voisi ymmärtää 

kertomusten tunneaspektit. Tällä ajanjaksolla käytettiin jo ajoittain 

emotionaalisen älykkyyden termiä. 

1990–1993 

Emotionaalisen  

älykkyyden 

esiintulo 

 

Tämän aikakauden alussa tukijat esittivät ensimmäistä kertaa 

emotionaalisen älykkyyden teorian (vrt. Salovey & Mayer 1990), ja 

tieteellisessä artikkelissa argumentoitiin tunneälyn olevan todellista 

älykkyyttä (Mayer & Salovey 1993). Emotionaalisen älykkyyden 

tutkimusta vei eteenpäin myös aivotutkimus, jossa käsitettä kehitettiin. 

1994–1997  

Emotionaalisen 

älykkyyden  

popularisointi ja 

laajentuminen 

Tunneälyn käsite popularisoitiin tällä aikakaudella. Käsitteen käyttö tuli 

tunnetuksi ja levisi laajalti ympäri maailmaa (Goleman 1995). 

Emotionaalisen älykkyyden lukuisia eri testisovelluksia otettiin käyttöön 

ja kouluttajat konsultoivat asiasta innostuneita yrityksiä.  

1998–nykyhetki 

Emotionaalisen 

älykkyyden 

tutkimus ja  

institutionalisoi- 

tuminen 

Aikakautta ilmentää tunneälyn selventäminen ja empiirinen tutkimus. 

Käsitettä on pyritty määrittelemään uudelleen lukuisin eri yrityksin 

yhdessä uusien testimenetelmien kanssa. Myös tieteellisten artikkelien 

julkaisu on ollut niin runsasta, että niiden läpikotainen kartottaminen 

lienee nykyään miltei mahdotonta.  
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3.2 Tunneälyn teorioista ja malleista 
 

Viimeisten vuosikymmenten aikana ovat tunneälyteoreetikot kehittäneet 

useita toisistaan selvästi erottuvia malleja. Tilanteen selkeyttämiseksi 

esitetään sovelletun psykologian tietosanakirjassa, että nämä mallit voidaan 

jakaa Bar-Onin, Salovey - Mayerin ja Golemanin malliin (Cherniss 2004, 

316–317). 

 

Bar-Onin malli konstruoi tunneälyn viiteen toisiinsa sidoksissa olevaan 

emotionaalis-sosiaaliseen ulottuvuuteen: intrapersoonallisuuteen 

(itsetuntemus, omien tunteiden tiedostaminen, vakuuttavuus, itsenäisyys ja 

itsensä toteuttaminen), intepersoonallisuuteen (empaattisuus, sosiaalinen 

vastuu ja vuorovaikutustaidot), paineensietokykyyn (stressin sieto ja 

impulssien hallinta), sopeutumiskykyyn (todellisuudentaju, joustavuus ja 

ongelmanratkaisutaidot) sekä yleiseen hyvinvointiin (optimismi ja 

onnellisuus).  

 

Salovey - Mayerin malli lukeutuu ns. kykymalleihin. Deduktiivista 

lähestymistapaa käyttämällä malli identifioi tunneälyn neljäksi hierarkkisesti 

järjestäytyneeksi tunnetaidoksi: tunteiden havaitseminen ja ilmaiseminen 

(kyky tunnistaa tunteita itsessä ja muissa sekä kyky ilmaista tunteita ja niihin 

liittyviä tarpeita), tunteiden käyttäminen ajatteluun (kyky valjastaa tunteet 

edistämään erilaisia kognitiivisia kykyjä esim. ajattelua tai 

ongelmanratkaisua), tunteiden ymmärtäminen (kyky käsittää tunteiden kieltä 

ja ymmärtää monimutkaisia tunteiden välisiä yhteyksiä sekä kyky ymmärtää 

ja tulkita tunteiden merkityksiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa) ja 

tunteiden reflektiivinen säätely (kyky hallita ja säädellä tunnetiloja niin itsessä 

kuin muissa).  

 

Golemanin malli puolestaan kuuluu ns. suoritus- tai työtulosmalliin. 

Konstruktiota induktiivisesti lähestyvä kaksijakoinen malli sisältää sekä kyvyn 
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tunteiden havaitsemiseen että säätelyyn porrasteisesti: ensin itsessä ja sitten 

muissa. Golemanin malli koostuu tunneälyn neljästä kompetenssialueesta: 

itsetietoisuudesta, itsehallinnasta, sosiaalisesta tietoisuudesta ja 

henkilösuhteiden hallinnasta. Malliin sisältyy opittuja kykyjä, jotka 

myötävaikuttavat parempaan suoritukseen ja työtulokseen.  

 

Alkuperäisessä mallissaan Goleman (1995) jakoi tunneälyn Saloveyn ja 

Mayerin määritelmän (1990) pohjalta viiteen osa-alueeseen (omien tunteiden 

tiedostaminen, tunteiden hallitseminen, motivaation löytäminen, muiden 

tunteiden havaitseminen ja ihmissuhteiden hoito). Ne sisälsivät kaikkiaan 25 

tunneälytaitoa. Tunneälymallin kehittely jatkui kompetenssitutkimuksissa 

pätevöityneen Boyatzisin kanssa. Tällöin motivoituminen omana osa-

alueenaan jäi kokonaan pois ja tunneälytaitojen määrä väheni 

kahteenkymmeneen. (Boyatzis, Goleman & Rhee 2000.) Jatkotutkimukset 

kohdentuivat tunneälyn johtamiskompetensseihin (EI Leadership 

Competencies) ja malli hioutui Golemanin (2001b) mallin pohjalta yhdessä 

Boyatzisin ja McKeen kanssa. Tässä mallissa tunneäly koostuu neljästä 

kompetenssialueesta ja niihin liittyvästä 18 tunneälytaidosta (Goleman, 

Boyatzis ja McKee 2002, 39, 262–256.) 

 

Työelämän kontekstiin perustuva suoritusteoria erottaa Golemanin mallin 

selkeästi niin Mayer ja Saloveyn kuin Bar-Onin malleista.  Golemanin 

voidaan nähdä identifioineen aiempien tutkimustulosten pohjalta (vrt. Salovey 

- Mayer) hyvää työsuoritusta ennustavia kykyjä. (Cherniss 2004, 317.) Hän 

saa kuitenkin vahvaa kritiikkiä osakseen mm. Mayerilta ja kumppaneilta 

(2000) väitteestä, jonka mukaan yksilön menestymiseen vaikuttaisi eniten 

emotionaalinen älykkyys (Goleman 1995, 34).  

 

Kritiikittä ei jää myöskään Bar-Onin malli, vaikka se saa tunnustusta siitä, että 

ennustaessaan yksilön menestymistä elämässä, se ilmentää pikemminkin 

menestymisen potentiaalia kuin menestystä itsessään (Mayer ym. 2000b, 

402). Bar-Onin mallin kehittely alkoi tutkijan kliinisen työn pohjalta. Hän 
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identifioi taitoja, jotka tuntuivat auttavan ihmisiä selviytymään elämän 

vaatimusten ja paineiden alla. Faktori-analyyttisin menetelmin päädyttiin 

viisiulotteiseen malliin, joka sisälsi 15 kompetenssia. Tämä malli on 

nyttemmin siirtynyt tunneälystä laajempaan emotionaalis-sosiaaliseen 

älykkyyteen (vrt. Bar-On 2005), kuten myös Goleman (2006) uusimmassa 

teoksessaan Social Intelligence. 

 

Tunneälytutkimuksen kenttä tuntuu pääosin keskittyvän eri mallien 

erovaisuuksien todentamiseen. Syyt mallien eroavaisuuksiin ovat 

luonnollisia, sillä ne on kehitelty eri tavoin eri tarkoituksiin. Salovey - Mayer -

malli on kehitelty deduktiivisesti.  Tutkijat aloittivat emotionaalisen älykkyyden 

yleisestä käsitteestä ja määrittelivät mallin komponentit tähän käsitteeseen 

pohjautuen. Induktiivista lähestymistapaa edustavat taas kaksi muuta mallia. 

Bar-Onin tunneälymalliin on vaikuttanut kiinnostus persoonallisuuteen, 

henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja elämässä menestymiseen. Vastaavasti 

Golemanin malli rakentuu niistä kiinnostuksen kohteista, jotka liittyvät 

työelämässä menestymisen kompetensseihin. (Cherniss 2004, 317.) 

 

Alla oleva Taulukko 2 havainnollistaa näitä mallien välisiä taustateoreettisia 

eroja vertailemalla kolme keskeisintä tunneälymallin lähestymistapaa. 
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Taulukko 2. Tunneälymallien lähestymistavat Carusoa (2004) ja Saarista (2007) 

mukaillen 

 

 

Siitä huolimatta, että on löydettävissä useita tunneälyn limittäisiä malleja, ne 

näyttävät jakavan yhteisen määritelmän. Se voidaan kaikkein yleisimmällä 

tasolla määritellä kyvyksi tunnistaa ja säädellä tunteita niin itsessämme kuin 

muissa. Tämä määritelmä pitää sisällään itsetietoisuuden, tunteiden 

hallinnan, sosiaalisen tietoisuuden ja ihmissuhteiden hallinnan. Nämä neljä 

osa-aluetta voidaan löytää kaikista edellä mainituista teorioista, vaikka 

tutkijoiden käyttämät termit ovat eriävät. (vrt. Cherniss 2004, 315; Lopes, 

Côté & Salovey 2006, 54–57;  Bar-On, Handely & Fund 2007, 4–5.)  

 

3.3 Emotionaaliset kompetenssialueet 

 

Tämä tutkimus pohjautuu Golemanin, Boyatzisin ja McKeen (2002) tunneälyn 

eli emotionaalisen älykkyyden jäsentelyyn. Sen mukaan tunneälyllä 

tarkoitetaan kykyä havaita tunteita sekä itsessään että muissa sekä hallita 

tehokkaasti niin omia kuin ihmissuhteisiin liittyviä tunnetiloja. Malli jakautuu 

neljään kompetenssialueeseen: itsetietoisuuteen (self-awareness), 

 Tunneälyn  

näkökulma  

Kiinnostuksen  

kohde 

Yhtymäkohdat 

Mayer - Salovey 
-malli 

älykkyyden laji emotionaalisen 
informaation älykäs 
hyödyntäminen 

yleis- tai   
standardi-
älykkyysmallit 

Bar-On -malli piirre, 
ominaisuus 

sopeutumiseen ja 
selviytymiseen liittyvät 
piirteet ja ominaisuudet 

persoonallisuus-   
ja piirreteoriat 

Goleman-malli 

 

kompetenssi opitut taidot ja 
kompetenssit tehokkaan 
toimintatavan taustalla 

työelämän 
kompetenssi- 
mallit 
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itsehallintaan (self management), sosiaaliseen tietoisuuteen (social 

awareness) ja henkilösuhteiden hallintaan (relationship management). Kaksi 

ensimmäistä aluetta edustavat yksilön henkilökohtaisia tunneälytaitoja 

(personal competence) ja kaksi jälkimmäistä sosiaalisia tunneälytaitoja 

(social competence). Henkilökohtaiset tunneälytaidot määrittelevät, miten 

henkilö hallitsee itseään ja sosiaaliset taidot taas sen, miten ihmissuhteita 

hallitaan. (ks. Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 39; Goleman 2001b, 28.) 

 

Nämä kompetenssialueet pitävät sisällään tunneälyn ominaispiirteitä eli 

tunneälytaitoja (emotional intelligence competency). Ne ovat tunneälyyn 

perustuvia kykyjä tunnistaa, ymmärtää sekä käyttää itseä ja muita koskevaa 

tunneinformaatiota niin, että se johtaa tehokkaisiin ja korkeatasoisiin 

työsuorituksiin.  (Goleman 1998; vrt. Boyatzis & Sala 2004.) Itsetietoisuuden 

kompetenssialueeseen liittyy kolme ja itsehallintaan kuusi tunneälytaitoa. 

Sosiaaliseen tietoisuuteen liittyy puolestaan kolme ja henkilösuhteiden 

hallintaan kuusi tunneälyn ominaispiirrettä. Yhteensä emotionaaliseen 

älykkyyteen liittyviä tunneälytaitoja on Golemanin ja kumppaneiden (2002) 

mallissa kaikkiaan 18, joita käsitellään seuraavaksi lähemmin. 

Tarkastelunnäkökulmana tunneälytaitojen kuvaamisessa ovat opettajat ja 

organisaatioympäristönä toimii koulumaailma.  

3.3.1 Itsetietoisuus 

Itsetietoisuus rakentuu kolmesta tunneälytaidon ominaispiirteestä: 

emotionaalisesta itsetietoisuudesta (emotional self-awareness), hyvästä 

itsetuntemuksesta (accurate self-assessment) ja itseluottamuksesta (self-

confidence) (Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 39; Goleman 2001b, 28– 

29).   

 

Emotionaalisesti itsetietoinen opettaja tunnistaa, kuinka omat tunteet 

vaikuttavat itseen ja omaan työsuoritukseensa. Häntä luonnehtii herkkyys 
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omille sisäisille viesteilleen. Tunnetasolla itsetietoinen opettaja kunnioittaa 

koulun johtavia arvoja. Hänellä on kyky hahmottaa laaja-alaisesti 

kouluyhteisön monimutkaisia tilanteita. Samalla hän mieltää intuitiivisesti, 

miten kussakin tilanteessa kannattaa toimia. Opettajana hän on 

ennakkoluuloton ja aito. Hän kykenee puhumaan avoimesti niin tunteistaan 

kuin näkemyksistään. (Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 39, 40–45, 253; 

Goleman 2001b, 33.) Tutkimukset osoittavat, että emotionaalinen 

itsetietoisuus auttaa yksilöä käsittelemään omia tunnereaktioitaan paremmin 

(Druskat & Wolf 2001, 137).  

 

Hyvän itsetuntemuksen omaava opettaja on tietoinen omista vahvuuksistaan 

sekä heikkouksistaan ja rajoituksistaan. Hänen on helppoa suhtautua 

huumorilla itseensä. Opettaja, jolla on hyvä itsetuntemus, vastaanottaa 

mielellään rakentavaa kritiikkiä ja palautetta ja on myös valmis oppimaan 

omista virheistään.  Avoimuus jatkuvalle oppimiselle on luontevaa. 

Itsetuntemus auttaa opettajaa yhtäältä tunnistamaan, milloin tulisi pyytää 

apua ja milloin tulisi keskittyä omien taitojen ja osaamisen kehittämiseen. 

(Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 39, 40–45, 253–254; Goleman 2001b, 

33; Boyatzis & Sala 2004, 154.)  

 

Itseluottamusta omaava opettaja pystyy tuomaan esille vahvuutensa. 

Itseluottamus sisältää vahvan omanarvontunteen, joka antaa hänelle 

luottamuksen omiin kykyihinsä ja sen turvin opettaja ottaa haasteellisia 

tehtäviä mielellään vastaan ja uskoo myös selviytyvänsä niistä. 

Itseluottamuksen avulla hän kykenee myös nousemaan ryhmässä esiin. 

(Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 39, 40–45, 254; Goleman 2001b, 33–34; 

Boyatzis & Sala 2004, 154.) Itseluottamuksen positiivinen vaikutus on 

näytetty toteen useissa tutkimuksissa. Itseluottamuksen taso on todettu 

olevan voimakkaampi työsuoritusten ennustaja kuin työssä tarvittavat taidot 

tai aikaisempi työkokemus (Saks 1995, 211–255). 
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3.3.2 Itsehallinta 

Itsehallinta koostuu kuudesta tunneälyn ominaispiirteestä: itsekontrollista 

(emotional self-control), luotettavuudesta (trustworthiness), 

sopeutumiskyvystä (adaptability), suorituskyvystä (achievement), 

aloitteellisuudesta (initiative) ja optimismista (optimism) (Boyatzis, Goleman 

ja McKee 2002, 39; Goleman 2001, 28.)  

 

Hyvä itsekontrolli auttaa opettajaa hallitsemaan tunteitaan ja impulssejaan. 

Sen avulla opettajaa kanavoi tunteensa hyödyllisesti: hän kykenee pysymään 

rauhallisena ja ajattelee selväjärkisesti niin stressaavissa tilanteissa kuin 

kriisinkin aikana. Itsekontrollin kautta opettaja pysyy tyynenä, vaikka hän 

joutuisi rasittaviin ja koetteleviin tilanteisiin. (Goleman, Boyatzis & McKee 

2002, 39, 45–48, 254; Goleman 2001b, 34; Boyatzis & Sala 2004, 154.) 

 

Luotettavuus on ominaista sellaiselle opettajalle, joka elää arvomaailmansa 

mukaisesti. Se ilmenee tunteiden, käsitysten ja toimintojen luontevana ja 

avoimena ilmaisuna. Opettaja on valmis hyväksymään myös omat vikansa ja 

virheensä. Samanaikaisesti hän puuttuu myös ympärillä ilmenevään 

epäeettiseen käytökseen. (Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 39, 45–48, 

254; Goleman 2001, 34; Boyatzis & Sala 2004, 154.)  

 

Sopeutumiskykyinen opettaja kykenee joustavasti sopeutumaan uusiin 

koulumaailman haasteisiin. Hän omaksuu uusia asioita ja mukautuu erilaisiin 

vaatimuksiin työtarmoaan menettämättä tai tavoitteitaan kadottamatta. 

Sopeutumiskykyinen opettaja selviytyy epävakaista tilanteista. Lisäksi hän 

mukautuu ottamaan vastaan uutta tietoa ja päivittämään taitonsa. (Goleman, 

Boyatzis & McKee 2002, 39, 45–48, 254; Goleman 2001b, 35.)  

 

Suorituskykyisen opettajan lähtökohtana on halu jatkuvaan oppimiseen ja 

sitä kautta parempaan työsuoritukseen pyrkiminen. Tällainen opettaja 

asettaa itselleen haasteellisia tavoitteita, jotka kannustavat häntä jatkuvaan 
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suoritusten parantamiseen. Tavoitteet hän asettaa niin, että hän kykenee ne 

saavuttamaan. Sen ohella, että opettaja haluaa jatkuvasti oppia tekemään 

asioita paremmin, hän neuvoo myös muita työskentelemään parhaiden 

edellytystensä mukaan. (Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 39, 45–48, 254; 

Goleman 2001b, 35.)  

 

Aloitteellinen opettaja uskoo voivansa vaikuttaa oman elämänsä kulkuun: 

hän tarttuu avautuviin mahdollisuuksiin ja jopa luo niitä. Aloitteellisella 

opettajalla on kyky oman työn aktiiviseen kehittämiseen eikä hän juutu 

paikalleen. Tunnusomaista on, ettei hän epäröi kokeilla rajojaan, vaan ottaa 

vastuun koulun toiminnan kehittämisestä. (Goleman, Boyatzis & McKee 

2002, 39, 45–48, 255; Goleman 2001b, 35.) Goleman (2001b, 35) kuvaa 

aloitteellisten ihmisten toimivan jo ennen kuin ulkoiset tekijät siihen 

pakottavat. Tämä merkitsee ennakoivia toimia ongelmien välttämiseksi tai 

mahdollisuuksien hyödyntämistä ennen kuin ne ovat ilmeisiä muille.   

 

Optimistisella opettajalla on kyky nähdä asiat positiivisesti ja hänellä on 

myönteinen elämänasenne. Hän näkee vastoinkäymisissä mahdollisuuksia 

eikä niinkään uhkia. Optimistisuus heijastuu myös toisten ihmisten tulkintaan 

positiivisella tavalla, ja siksi hän odottaa myös muiden tekevän parhaansa. 

Tulevaisuuden muutokset avaavat optimistiselle opettajalle mahdollisuuden 

parempaan kehitykseen.   (Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 39, 45–48, 

255; Goleman 2001 b, 33; Boyatzis & Sala 2004, 154.) Optimismia pidetään 

suorituskyvyn avaintekijänä, koska se määrittää yksilön reaktioita 

epäedullisiin tapahtumiin ja tilanteisiin. Korkean suorituskyvyn omaavat 

henkilöt ovat näin ollen peräänantamattomia ja suhtautuvat optimistisesti 

takaiskuihin. (Goleman 2001b, 33–35.)  
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3.3.3 Sosiaalinen tietoisuus 

Sosiaalisesti tietoinen opettaja on empaattinen (empathy), hän tuntee 

organisaation (organizational awareness) jossa työskentelee ja on 

palvelualtis (service) (Boyatzis, Goleman ja McKee 2002, 39; Goleman 2001, 

28). 

 

Empaattinen opettaja pystyy aistimaan ja tunnistamaan muiden tunnetiloja. 

Hän on tarkkaavainen kuunnellessaan toisia ja pystyy ymmärtämään heidän 

näkökulmiaan. Tämä tapahtuu osittain tulkitsemalla non-verbaalisia vihjeitä 

äänensävystä tai ilmeistä. Empaattisuus auttaa opettajaa myös tulemaan 

toimeen erilaisen taustan omaavien tai eri kulttuureista tulevien ihmisten 

kanssa. (Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 39, 48–50, 255; Goleman 

2001b, 35.) Steelen (1997) mukaan empatiakyky auttaa ihmistä 

turvautumasta stereotypioihin. Stereotyyppisesti ajattelevan yksilön pelko voi 

johtaa suoritusvajeeseen.  

 

Ominaista hyvän organisaatiotuntemuksen omaavalla eli kouluyhteisönsä 

hyvin tuntevalle opettajalle on, että hän hallitsee tärkeitä sosiaalisia 

verkostoja. Hän tunnistaa koulunsa keskinäisiä valtasuhteita, mikä auttaa 

häntä ymmärtämään kouluhenkilöstön yhteistyötä määrittäviä arvoja. 

Organisaatiotietoinen opettaja on myös selvillä kouluyhteisössä 

työskentelevien henkilöiden ajattelutavoista sekä julkilausumattomista 

säännöistä ja ohjeista. (Goleman 2001b, 34–36; Nokelainen & Tirri 2007, 

437–438; vrt. myös Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 39, 48–50, 255.)  

 

Palvelualttiilla opettajalla on kyky huolehtia kodin ja koulun välisestä 

yhteistyöstä. Hän varmistaa yhteistyön toimivuuden olemalla itse 

käytettävissä tai varmistamalla, että oppilaiden kanssa suoraan 

kosketuksissa olevat henkilöt (erityisopettaja, kuraattori, psykologi jne.) voivat 

olla luontevassa vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa. Opettajalla on lisäksi 
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kyky ottaa huomioon oppilaan ja vanhempien tarpeet ja tavoitteet. (Goleman, 

Boyatzis & McKee 2002, 39, 48–50, 255; Goleman 2001b, 36.)  

3.3.4 Henkilösuhteiden hallinta 

Henkilösuhteita hallitseva opettaja on kannustava (inspiration) ja 

vaikutusvaltainen (influence). Hänellä on kyky kehittää toisia (developing 

others) ja käynnistää muutoksia (change catalyst). Hän osaa hallita 

konflikteja (conflict management) ja on hyvä ryhmä- ja yhteistyötaidossa 

(teamwork and collaboration). (Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 39, 51–

52, 255–256; Goleman 2001, 28; Boyatzis 2001, 235.)  

 

Kannustava opettaja virittää innostusta ja kykenee näyttämään suuntaa.  

Hänellä on kyky motivoida muut päivittäisissä tehtävissä. Kannustava 

opettaja osaa ilmaista yhteiset tavoitteet niin, että saa muut innostumaan 

koulun laajempien tavoitteiden saavuttamisessa. Omalla toiminnallaan hän 

osoittaa, mitä hän muilta edellyttää, mutta pitää heidät kuitenkin vastuullisina 

omista suorituksistaan. Johtaessaan oman esimerkkinsä avulla opettaja 

toimii suunnannäyttäjänä muille. (Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 39, 51–

52, 255–256; Goleman 2001b, 37–38; Boyatzis & Sala 2004, 154.) 

 

Opettajan vaikutusvallan voi havaita hänen taidossaan käyttää 

vaikutusvoimaansa vedotakseen kanssaihmisiin. Hän aistii ihmisten reaktiot 

ja osaa säätää omaa suhtautumistaan niin, että kanssakäyminen etenee 

parhain päin. Vaikutusvaltainen opettaja kykenee saamaan avainhenkilöiden 

(esim. rehtorin tai oppilaan vanhempien) hyväksymisen päätöksilleen 

puhumalla vakuuttavasti itselleen tärkeistä asioista. Hänellä on kyky luoda 

tukiverkostoja aloitteilleen. (Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 39, 51–52, 

256; Goleman 2001b, 3.) 
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Opettaja, jolla on kyky kehittää toisia, aistii ihmisten kehitykselliset tarpeet ja 

osaa tukea niitä.  Hän on aidosti halukas auttamaan toisia ihmisiä ja hänellä 

on kykyä ymmärtää heidän tavoitteitaan. Kehittämiskykyinen opettaja näkee 

muiden vahvuudet ja heikkoudet. Oikea-aikaisen ja rakentavan palautteen 

antaminen on hänen vahvuutensa. (Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 39, 

51–52, 256; Goleman 2001b, 36–37.)  

 

Opettaja, joka kykenee käynnistämään muutoksia, tukee niitä vastustuksesta 

huolimatta. Hän tunnistaa ympärillään olevat muutospaineet ja torjuu 

nykytilanteeseen jähmettymistä tukemalla kouluun kohdistuvia uudistuksia. 

Lisäksi opettaja löytää käytännön ratkaisuja muutosesteiden voittamiseksi. 

Ajamiensa asioiden tueksi hän osaa esittää osuvia perusteita ja innostavia 

näkökohtia. (Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 39, 51–52, 256; Goleman 

2001b, 38.)   

 

Konfliktihallintataitoinen opettaja pystyy ratkaisemaan ihmisten välisiä 

erimielisyyksiä ja ristiriitatilanteita. Hän kykenee houkuttelemaan esille 

osapuolten eri näkemykset ja ymmärtää niitä. Tämä auttaa häntä 

muotoilemaan yhteisen ihanteen tai mallin, jonka osapuolet voivat hyväksyä.  

Opettajana hän pysyy avoimena eri osapuolten näkemyksille ja tunteille, 

mikä auttaa häntä selvittämään esiintyviä ristiriitoja. Hän osaa kuunnella ja 

olla empaattinen, mikä on keskeistä vaikeiden tilanteiden diplomaattisessa 

käsittelyssä. (Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 39, 51–52, 256; Goleman 

2001b, 38.)  

 

Ryhmä- ja yhteistyötaidoltaan taitava opettaja kykenee luomaan toverillisen 

ja ystävällisen ilmapiirin. Toisten kunnioittamisessa, auttamisessa ja 

yhteistyössä hän toimii itse esimerkkinä.  Hänellä on kyky luoda 

ryhmähenkeä ja rakentaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Ryhmä- ja 

yhteistyötaidoltaan kyvykäs opettaja saa ryhmän jäsenet toimimaan 

aktiivisesti ja innokkaasti yhteisen hyvän puolesta. (Goleman, Boyatzis & 

McKee 2002, 39, 51–52, 256; Goleman 2001b, 38.)  
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3.3.5 Yhteenveto  

 

Emotionaalisen kompetenssin neljä osa-aluetta sekä tunneälytaidon 18 

ominaispiirrettä on esitetty alla olevassa Kuviossa 5.  

 

 

 

   Emotionaalinen älykkyys 

 

 

ITSETIETOISUUS         ITSEHALLINTA      SOSIAALINEN           HENKILÖSUHTEIDEN 

           TIETOISUUS            HALLINTA  

 

Emotionaalinen             Itsekontrolli       Empaattisuus      Kannustavuus 

 itsetietoisuus  

  

   Hyvä              Luotettavuus       Organisaatio-      Vaikutusvalta  

itsetuntemus             tuntemus 

 

Itseluottamus             Sopeutumis-       Palvelualttius      Kyky kehittää 

                    kyky                toisia 

 

              Suorituskyky        Kyky käynnistää  

                muutoksia 

              Aloitteellisuus           

              Taito hallita  

                         konflikteja 

              Optimistisuus              

              Ryhmä- ja 

            yhteistyötaito 

 

 

Kuvio 5. Emotionaalisen älykkyyden kompetenssialueet Golemanin, Boyatzisin ja 

McKeen (2002) mukaan  
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Yhteenvetomaisesti voidaan todeta, että itsetietoisella opettajalla tulee olla 

syvä ymmärrys omista tunteistaan. Hänen tulee olla tietoinen niin 

heikkouksistaan kuin vahvuuksistaan. Opettajana hänen tulee tiedostaa 

arvonsa ja motiivinsa. Häntä luonnehtii realistisuus, jolloin liiallinen 

itsekriittisyys tai naiivi toiveikkuus ei liiaksi korostu. Hän on rehellinen niin 

itselleen kuin muille, vaikka se tarkoittaisi joutumista naurunalaiseksi omien 

heikkouksien vuoksi. Itsetietoista opettajaa kuvaava piirre, joka kuitenkin 

näkyy vähiten ulospäin, on hänen taipumuksensa itsereflektioon. Opettaja 

haluaa löytää aikaa oman toimintansa pohtimiseen, joka tapahtuu usein 

hiljaa ja itsekseen. Tämä antaa hänelle aikaa ajatella asioita uudelleen 

pikemmin kuin reagoida niihin impulsiivisesti. (ks. Goleman, Boyatzis & 

McKee 2002, 40–45.)  

 

Itsehallinnan omaava opettaja pystyy hallitsemaan omia tunteitaan, eikä 

niiden tulisi hallita häntä.  Jos negatiiviset tunteet, esimerkiksi frustraatio, 

pelko tai paniikki, saavat yksilössä yliotteen, voivat seuraukset olla tuntuvat 

yksilön ympäristössä, kuten työpaikalla. Itsehallinta vapauttaa opettajan 

omien tunteidensa kahleista ja mahdollistaa oman mielensä hallinnan. 

Parhaimmillaan itsehallinta johtaa kykyyn hallita omia sekavia tunteita ja 

samanaikaisesti postitiivisten tunteiden täyden ilmaisun sallimiseen. Tämä 

antaa mentaalista selkeyttä ja keskittynyttä energiaa, jota hän opettajana 

työssään tarvitsee. Hallitessaan omia tunteitaan ja impulssejaan opettaja 

heijastaa ympäristöönsä luottamusta, joka ei ole ainoastaan yksilön vaan 

koko yhteisön voimavara.  (ks. Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 45–48.) 

 

Sosiaalisesti tietoisella opettajalla on taito ilmaista itseään tavalla, joka 

vaikuttaa muihin. Tämä perustuu yksilön kykyyn ilmaista tunteensa 

vakaumuksella, joka heijastaa aitoja tunteita. Näiden tunteiden juuret ovat 

opettajan syvissä arvoissa. Sosiaalisesti tietoisella opettajalla on kykyä 

kuunnella toista kiinnostuneena ja ottaa tämän näkökulman huomioon. 

Hänellä on kyky harkintaan ja hän osaa tehdä viisaita ratkaisuja toisten 

tunteita peilaten. Sosiaalisesti tietoinen opettaja tunnistaa toisten ihmisten 
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tarpeet ja osaa vastata niihin. Hän on helposti lähestyttävä ja haluaa kuulla, 

mitä toisilla on sanottavana. Empaattinen opettaja kuuntelee toista 

huolellisesti ja poimii sen, mitä tämä haluaa todella sanoa. Sosiaalinen 

tietoisuus sisältää myös kyvyn tulla toimeen muiden kollegoiden kanssa. 

Tällainen opettaja osaa tehdä töitä täysin erilaisesta kulttuurista tulevien 

ihmisten kanssa. Tämä on opettajalle tärkeä taito, sillä kulttuurien välinen 

dialogi voi helposti johtaa väärinymmärrykseen, jos vuoropuhelusta puuttuu 

taito ymmärtää emotionaalisten viestien lausumattomia sanoja. (ks. 

Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 48–51.) 

 

Henkilösuhteiden hallintaan kykenevällä opettajalla on suostuttelukykyä ja 

konfliktien hallintataitoa sekä yhteistoimintaa näiden välillä. Hänellä on myös 

laaja sosiaalinen verkosto. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että hän on 

jatkuvasti sosiaalisesti aktiivinen. Pikemminkin henkilösuhteiden hallinta 

viittaa siihen, että yksilö työskentelee tietoisena, että tärkeät asiat eivät tule 

tehdyksi yksin. (vrt. Goleman, Boyatzis & McKee 2002, 51–52.)  

 

3.4 Emotionaalinen kompetenssi opettajan työssä ja 
esimiestyössä 

 

Tässä tutkimuksessa emotionaalinen kompetenssi ymmärretään opettajan 

kyvyksi vastata onnistuneesti opettajan työn emotionaalisesti kompleksisiin 

vaatimuksiin tunnistamalla ja hallitsemalla tunteita itsessään ja muissa. 

Perryn ja Ballin (2005, 2008) mukaan kasvatustieteellisen tutkimuksen 

puitteissa viime vuosikymmenen aikana lisääntynyt emotionaalisen 

älykkyyden tutkimus on kartuttanut tietoisuutta käsitteen merkityksestä 

opettajan työssä kouluyhteisössä ja luokassa.  
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Tunneälytutkimuksen näkökulmat ja sisällöt vaihtelevat kuitenkin suuresti 

tutkijoiden kiinnostuksen mukaan. Emotionaalinen älykkyys yhdistetään 

tutkimuksissa muun muassa tehokkaisiin opetusmenetelmiin, oppilaiden 

akateemiseen menestykseen tai heidän hyvinvointiin ja kouluun 

sopeutumiseen. (Humprehy ym. 2007, 235–249.) Tutkijoiden mielenkiinto on 

Garnerin (2010, 297) arvion mukaan viimeisen 15 vuoden aikaan keskittynyt 

oppilaiden tunneälyn yksilöllisiin eroihin ja niiden vaikutusten ymmärtämiseen 

koulun sosiaalisissa suhteissa. Nyt kuitenkin luodaan katsaus niihin 

tutkimuksiin, joiden intressi on ensisijaisesti opettajien ja esimiesten 

tunneälyyn liittyvissä tutkimuksissa. 

 

Tunneälytutkimus johtajuuden perspektiivistä on Nokelaisen ja Ruohotien 

(2006) mukaan yksi sosiaalitieteen eniten tutkittu ja julkaistu ala. Nokelainen 

ja Tirri (2007, 424) tähdentävät, että johtajuutta työn tuloksiin ja työntekijän 

tunteisiin vaikuttavana sosiaalisena prosessina on tutkittu vain vähän, joskin 

kiinnostus siihen kasvaa jatkuvasti. Tämän voi huomata myös muutamassa 

hiljattain julkaistussa kotimaisessa tutkimuksessa.  

 

Tuorein esimerkki tästä on Kolarin (2010) väitöstutkimus johtamisen 

yhteydestä henkilöstön emotionaalisiin rakenteisiin, motivaatioon, 

toimintastrategioihin ja osaamiseen jatkuvasti muuttuvassa 

asiantuntijaorganisaatiossa. Tutkimuksen viitekehys perustui tunneälyn, 

transformaalisuuden ja johtajuuden käsitteisiin. Kyselytutkimuksessa 

esimiehet arvioivat omat johtamis- ja tunneälyn kompetenssinsa, ja 

kohdeorganisaation henkilökunta (N=313) teki samoin myös lähimmän 

esimiehensä suhteen. Tutkimustulosten perusteella olennaisiksi tekijöiksi 

johtamisessa nousevat vuorovaikutustaidot ja tunneälykkyys.  

 

Kuntaesimiesten tunneälytaitojen tärkeyttä alaisten arvioimana tarkasteli 

puolestaan Simström (2009) omassa väitöstutkimuksessaan. Tunneälytaidot 

osoittautuivat teemakirjoitelmien (N=38) pohjalta kuntaesimiesten 

tärkeimmiksi kompetensseiksi. Kunta-alan henkilöstön johtamisessa 



 

67 

 

korostuivat ihmissuhdejohtamisen taidot. Kyselytutkimuksen (N=1290) 

perusteella ryhmä- ja yhteistyötaito, kannustavuus ja konfliktihallintataito 

arvioitiin oman esimiehen heikoimmiksi tunneälytaidoiksi ja samalla myös 

tärkeimmiksi tunneälyn kompetensseiksi esimiestyössä menestymiselle. 

 

Saarinen (2007) tutki väitöskirjassaan tunneälykästä esimiestyötä 

tarkastelunäkökulmanaan esimiesten kykypohjaisen tunneälyosaamisen 

laadullinen kuvaaminen ja määrällinen mittaaminen. Laadullisen 

lähestymistavan kautta saadut tutkimustulokset painottuivat esimiesten 

tunteiden säätelyyn, havaitsemiseen, kokemiseen ja ilmaisuun. Tunteiden 

ymmärtämistä ja käyttöä ajattelun tukena kuvattiin aineistossa sen sijaan 

merkitsevästi vähemmän. 

 
 

Lähelle tämän tutkimuksen viitekehystä asettuu Nokelaisen ja Ruohotien 

(2006) tutkimus, jossa johtamisen tunneälyä tutkittiin työntekijöiden 

kokemana. Tutkimuksessa suomalaisen teollisuusyrityksen henkilöstö 

(N=296) arvioi oman esimiehensä tunneälytaitoja.  Tutkimuksen mukaan 

esimiehillä oli vahva käsitys itsestään ja omista kyvyistään. Työntekijät 

kokivat lisäksi, että esimiehet pystyvät vaistoamaan muutoksia työpaikan 

ilmapiirissä ja asenteissa sekä tulkitsemaan työntekijöiden työoloihin liittyviä 

viestejä. Johtajien johtamistaitoa alaisten arvioimana selitti eniten 

henkilösuhteiden hallinta (kannustavuus, kyky kehittää toisia, kyky 

käynnistää muutoksia, taito hallita konflikteja sekä ryhmä- ja yhteistyötaito). 

Mielenkiintoiseksi tuloksen tekee se, että tämä henkilösuhteiden hallinta 

arvioitiin samalla esimiesten heikoimmaksi osa-alueeksi. 

 

Calderin (2005) mukaan rehtorin tunneäly vaikuttaa menestyksellisellä tavalla 

kouluun. Emotionaalisina yksilöinä hyviä päätöksiä on vaikea tehdä 

tietämättä ja tuntematta tunteitaan. Tunneälyä omaavilla koulun rehtoreilla on 

mahdollisuus olla yhteydessä muiden kouluyhteisön jäsenten kanssa 

myötätunnon ja empatian kautta. Toisaalta heillä tulisi olla myös kehittyneet 
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sosiaaliset taidot ja kykyä käyttää emotionaalista tietoisuutta 

käyttäytymisensä ja toimintansa ohjaamiseen. 

 

Ihmissuhde- ja palveluammateissa toimivien työntekijöiden tunneälyä on 

tutkittu verrattain vähän (Giardini & Frese 2006, 63).  Nokelainen ja Tirri 

(2007) tutkivat suomalaisten opettajien (N=124) käsityksiä esimiestensä 

tunneälytaidoista. Peruskoulun opettajat koostuivat neljän alakoulun (n=84) 

ja kahden yläkoulun (n=40) opettajista. Vastaajat arvioivat esimiestensä 

itsetietoisuuden, emotionaalisen itsekontrollin, sopeutumiskyvyn ja 

optimistisuuden korkealle. Tyytymättömämpiä opettajat olivat rehtoreiden 

suorituskykyyn, palvelualttiuteen, konfliktihallintakykyyn sekä ryhmä- ja 

yhteistyötaitoon.  

 

Samansuuntaisia tutkimustuloksia sai Reed (2005) tutkiessaan 67 ohiolaisen 

alakoulun opettajan (N=1598) näkemyksiä oman esimiehensä 

tunneälytaidoista.  Yleisesti ottaen opettajat arvioivat oman esimiehensä 

tunneälytaidot suhteellisen korkealle. Korkeimmat arviot saivat tunneälyn 

ominaispiirteistä emotionaalinen itsetietoisuus, optimistisuus sekä 

suorituskyky ja sopeutumiskyky. Suhteellisen tyytyväisiä opettajat olivat myös 

rehtoreiden palvelualttiuteen, empatiakykyyn ja organisaatiotuntemukseen. 

Tyytymättömyyttä ilmeni suhteessa esimiesten aloitteellisuuteen ja 

konfliktihallintataitoon. 

 

Barry (2008) tutki rehtoreiden tunneälyä suhteessa opettajan luottamukseen. 

Tutkimustulosten mukaan esimiesten tunneälytaidot korreloivat opettajien 

luottamuksen kanssa kohtuullisesti (.56).  Tunneälyn kompetenssialueista 

henkilösuhteiden hallinta suhteessa opettajien luottamukseen nousi korkealle 

(.67). Tunneälytaidoista konfliktinhallintakyky, vaikutusvalta, kyky kehittää 

toisia, kannustavuus sekä ryhmä- ja yhteistyötaito olivat keskeisessä 

asemassa edistettäessä opettajan luottamusta esimieheen. Tutkimuksen 

mukaan niiden tulisi olla myös esimiesten ammatillisen kehittymisen 

kiinnepisteitä. 
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Suomessa tutkimuksia tunneälyn soveltamista opetus- ja koulukontekstista 

käsin löytyy jo muutamia (mm. Klemola 2009, Kuusela 2005; Pihlaja 2003; 

Kokkonen 2001), mutta opettajien tunneälytaitoja kartoittavia tutkimuksia on 

Suomesta vielä vähän. Ammatillisen opettajakorkeakoulun liikenneopettajien 

tunneälytaitojen oppimista sekä kehittymistä tarkasteli Isokorpi (2003) 

omassa väitöstutkimuksessaan.  Toimintatutkimuksen tavoitteena oli kehittää 

osallistujien tunneälytaitoja antamalla keinoja edistää työssä menestymistä ja 

siinä jaksamista. 

Maailmalaajuisesti opettajiin kohdistuvia tunneälytutkimuksia löytyy 

enemmän. Hiljattain julkaistussa Wong, Wong ja Pengin (2010) 

tutkimuksessa tarkasteltiin hongkongilaisten johtavien opettajien 

emotionaalista älykkyyttä suhteessa opettajien työtyytyväisyyteen. 

Tutkimuksessa selvitettiin 3866 opettajan ja johtavan opettajan 

tunneälytaitoja ja työtyytyväisyyttä. Tunneälytaidot korreloivat merkitsevästi 

opettajien työtyytyväisyyden kanssa ja osoittaen tunneälyn positiivisesta 

yhteyttä työtyytyväisyyteen. Tutkimus osoitti lisäksi, että niin riviopettajat kuin 

johtavat opettajat tarvitsevat tunneälytaitoja työssään.  Wong ja kumppanit 

tähdentävät, että tunneälyn tulisi olla keskeisessä asemassa opettajaksi 

pyrkivien valinnassa, opettajankoulutuksessa ja kehitettäessä opettajien 

ammattitaitoa. 

 

Birol ym. (2009) analysoivat puolestaan Pohjois-Kyproksella yläkoulun 

opettajien (N=253) tunneälyn tasoa.  Emotionaalisen älykkyyden taso 

osoittautui tutkimuksessa korkeaksi (79.2 %). Tutkimus osoitti, että opettajien 

iän lisääntyessä myös tunneälyn taso nousi. Sukupuolella, koulutustasolla tai 

opetettavalla aineella ei tämän tutkimuksen mukaan ollut yhteyttä tunneälyn 

tasoon. 

 

Useimmat opettajiin liittyvät tunneälytutkimukset on tehty suhteessa 

opettajien ammatilliseen tehokkuuteen. Di Fabion ja Palazzeschin (2008) 

italialaisia opettajia (N=169) kartoittavassa tutkimuksessa havaittiin 
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intrapersoonallisen ulottuvuuden selittävän parhaiten opettajien ammatillista 

tehokkuutta.  Merkittäviä eroja otoksessa syntyi suhteessa ikään, jonka 

mukaan nuoremmat opettajat (alle 49 vuotiaat) omasivat paremmat 

tunneälytaidot kuin vanhemmat kollegat. Sukupuolirakenteen osalta miehet 

saivat korkeampia tuloksia intrapersoonalliselta ulottuvuudelta eli olivat 

tietoisia omista tunteistaan ja kykenivät ilmaisemaan niitä. Naiset olivat 

vahvempia interpersoonallisen ulottuvuuden osalta, sillä he kokivat olevansa 

hyviä kuuntelijoita sekä ymmärtäjiä ja pystyvät helposti rakentamaan 

yhteistyösuhteita. Opettaja ammatillista tehokkuutta selitti parhaiten 

intrapersoonallinen ulottuvuus. 

 

Edellisen kaltaista tutkimusasetelmaa käytti myös Chan (2008) tutkiessaan 

kiinalaisten opettajien (N=273) tunneälyä ammatilliseen tehokkuuteen. 

Tutkimuksen mukaan intrapersoonallinen ja interpersoonallinen tunneäly 

ennusti merkittävästi aktiivisia selviytymisstrategioita. Myös Moafian ja 

Ghanizadeh (2009) tutkivat Iranissa kieli-instituutin opettajien (N=89) 

tunneälyä suhteessa ammatilliseen tehokkuuteen. Tutkimus osoitti opettajien 

tunneälyllä olevan merkittävä suhde tehokkuuteen. Tunneälyn osa-alueista 

emotionaalinen itsetuntemus, ihmissuhteet ja ongelmanratkaisutaito ennusti 

hyvää ammatillista tehokkuutta. Tätä vahvistaa myös Rastegarin ja 

Memarpourin (2009) tutkimus, jossa iranilaisten kieltenopettajien tunneäly ja 

tehokkuus näyttivät korreloivan merkittävästi keskenään.   

 

Perryn ja Ballin (2008) tutkimus osoittaa tunneälyn ja tehokkuuden olevan 

erillisiä, mutta toisiinsa sidoksissa olevia käsitteitä. Opettajan tunneälyn taso 

on sidoksissa tehokkuuden tasoon, sillä korkean tunneälyn omaava opettaja 

kykenee työskentelemään tehokkaammin ja hellittämättä, jos hänellä on 

uskoa omiin kykyihinsä ja hän kokee hallitsevansa niitä. Emotionaalisesti 

älykäs opettaja on herkkä niin omille kuin muiden tunteille ja kykenee 

rakentamaan positiivisia suhteita kollegoiden ja oppilaiden kanssa.  
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Stressiä pidetään yhtenä tärkeimmistä osatekijöistä, jotka vaikuttavat 

haitallisesti työntekijän hyvinvointiin ja tehokkaaseen työsuoritukseen. Eissa 

ja Khalifa (2008) tutkivat Egyptissä tunneälyä ja tehokkuutta ennustavina 

muuttujina peruskouluopettajien (N=178) työperäiselle stressille. 

Tutkimuksessa sillä havaittiin olevan interaktiivinen vaikutus tunneälyyn ja 

tehokkuuteen. Työperäisen stressin kokonaisvarianssista 64.3 prosenttia oli 

selitettävissä tunneälyn ja tehokkuuden tekijöillä, sillä korkea pisteytys 

tunneälyssä ja tehokkuudessa korreloi käänteisesti työperäisen stressin 

kanssa. 

 

Opettajan työ on myös harvoja ammatteja, jossa aloittelijalla on yhtä paljon 

vastuuta kuin kokeneilla kollegoilla. Tait (2008) tähdentää, että työuransa 

aloittavat opettajat joutuvat usein ponnistelemaan ensimmäisen työvuotensa 

aikana. Kvalitatiivisen (N=22) tutkimuksen perusteella hän painottaa 

sosiaalisen, emotionaalisen ja ammatillisen tuen tärkeyttä aloittelevalle 

opettajalle. Tuen päämääränä on kehittää joustavaa toimintaa ja 

käyttäytymistä, kuten optimistista ajattelutapaa, vastoinkäymisten sietokykyä 

sekä pitkäjänteisyyttä tavoitteiden saavuttamisessa ja vaikeiden tilanteiden 

läpikäymisessä.  Tämä yhdistettynä opettajien tehokkuuden ja 

emotionaalisen kompetenssin kehittämiseen näyttäisi olevan tärkeää 

työuraansa aloittavan opettajan menestymistä ajatellen. 

 

Justice ja Espinoza (2007) tutkivat opettajaksi opiskelevien (N=160) inter- ja 

intrapersoonallisia taitoja. Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden tulisi vahvistaa 

taitojaan mm. empatiassa, päätöksenteossa, ajan hallinnassa, itsetunnossa 

ja stressinsietokyvyssä. Tutkijoiden käyttämä emotionaalisten taitojen 

arviointiprosessi (Emotional Skills Assessment Process, ESAP) auttoi 

opiskelijoita tunnistamaan, ymmärtämään, oppimaan ja käyttämään 

emotionaalisia taitoja, jotka ovat välttämättömiä opiskelussa ja uralla 

menestymisessä. Vastatakseen luokkahuoneiden haasteisiin opettajan ja 

pystyäkseen jatkamaan opettajan uralla opettajan tulisi kehittää edellä 
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mainittuja taitoja. Opettajien tulisi jo alusta alkaen tietää millaisia taitoja he 

voivat soveltaa silloin, kun he kohtaavat haasteita.  

3.5 Emotionaalisen kompetenssin kehittyminen 

 

Tunneälytaidot ovat työssä tarvittavia ammattitaitoja (job skills), jotka voidaan 

oppia. Taustalla oleva emotionaalinen älykkyys on näille kyvyille välttämätön 

edellytys. Se ei kuitenkaan takaa, että yksilöllä olisi riittävästi kompetenssia 

yhdelläkään tunneälyn neljällä osa-alueella. Vaikka emotionaalinen älykkyys 

vaikuttaa ratkaisevasti potentiaaliin oppia käytännön kykyjä, osoittavat 

tunneälytaidot puolestaan sen, kuinka paljon potentiaalia yksilöllä on ollut 

panna niitä täytäntöön. Lisäksi tunneäly näyttää, onko yksilö kykenevä 

hallitsemaan näitä taitoja ja muuttamaan ne työssä tarvittaviksi kyvyiksi.  

(Goleman 2001b, 39–40.) Emotionaalisen älykkyyden kompetenssipohjainen 

näkökulma tarjoaa useiden tutkijoiden mielestä (mm. Dulewicz & Higgs 2000, 

341–372; Saarinen 2007, 88–92; Simström 2009, 102) parhaat edellytykset 

tunneälytaitojen kehittämiselle. 

 

Tunneälytaitojen kehittämisen yhteydessä puhutaan käsitteestä kallistuspiste 

(tipping point). Tunneälytaidoilla voidaan vaikuttaa suoritukseen silloin, kun 

yksilö osoittaa kyvykkyyttä kuudessa tai useammassa tunneälytaidossa. 

(Goleman 2001b, 39.) On kuitenkin muistettava, että tietyt tunneälytaidot 

vaaditaan yksittäisinä ja toiset voivat olla ryhmittyneenä muiden kykyjen 

kanssa. Jacobsin (2001, 161) mukaan tämä tarkoittaa sitä, että kukin osa- 

alue sisältää yhden pakollisen kyvyn (mandatory competence) ja kaksi 

kompensoivaa kykyä (compensatory competencies). Esimerkiksi 

itsetietoisuuden osa-alueella itseluottamus on pakollinen komponentti ja 

kompensoivina kykyinä joko hyvä itsetuntemus tai emotionaalinen 

itsetietoisuus. Toisin sanoen ollakseen hyvä suoriutuja yksilön tulee osoittaa 

hyvää itseluottamusta sekä hyvää itsetuntemusta tai itsetietoisuutta.  
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Tietyt tunneälytaidot osoittautuvat Jacobsin (2001, 170) mukaan tärkeiksi 

palveluammateissa työskenteleville. Palvelualan työntekijöihin ja työssään 

ihmisten kanssa tiiviissä kanssakäymisessä oleviin ihmisiin lukeutuvat mm. 

sosiaalityöntekijät, terapeutit, sairaanhoitajat, lääkärit ja opettajat ja näihin 

rinnastettavissa olevat henkilöt. Näitä edellä mainittuja työntekijöitä kuvaava 

piirre on korkea sosiaalisen vallan motiivi (socialized power motive). Se 

osoittaa heidän nauttivan, kun he voivat vaikuttaa toisen ihmisen tai 

organisaation hyvinvointiin. Näin ollen niin vaikutusvalta kuin kyky kehittää 

toisia nousevat erityisen ratkaiseviksi työssään menestyville henkilöille. 

Palvelu- ja ihmissuhdetyöntekijöiden asema vaatii työntekijöiltään myös 

vahvaa sosiaalista tietoisuutta. Täten kyky empaattisuuteen ja 

palvelualttiuteen nousevat avainasemaan. Palveluammateissa olevien 

ihmisten tulee myös tiedostaa ja hallita itsensä. Emotionaalinen 

itsetietoisuuden, itsekontrollin ja itsetuntemuksen täytyy olla kohdallaan, jotta 

pystyy auttamaan muita. Lisäksi tulee kyetä työskentelemään hyvin muiden 

kanssa hyödyntämällä ryhmä- ja yhteistyötaitoa sekä konfliktien 

hallintataitoa. (Jacobs 2001, 170–171.) 

 

Vaikka voidaankin teoreettisesti osoittaa, että jokaisella yksittäisellä 

tunneälytaidolla olisi tärkeä merkitys suorituksen kannalta, on tämä kuitenkin 

tietyssä mielessä keinotekoinen asetelma.  Työelämässä ihmiset osoittavat 

kykynsä tunneälytaitojen yhdistelminä. Tämä tapahtuu usein vieläpä 

ristikkäin eri osa-alueiden välillä, mikä antaa tunneälytaidoille mahdollisuuden 

tukea toisiaan. Tunneälytaidot näyttävätkin toimivan kaikkein parhaiten 

yhteisvaikutteisissa ryhmissä. (Boyatzis, Goleman & Rhee 2000, 343–362.) 

Tämän vaikutuksen tunnisti McClelland (1994) todetessaan: ”Tosiasia on, 

että usein erilaiset kykyjen kombinaatiot johtavat menestykseen.”   

 

Seuraavaksi käsitellään tunneälytaitojen oppimista ja niiden kehittämistä 

Goleman, Boyatzis ja McKeen (2002, 109–112) esittelemän Boyatzisin 

itseohjatun oppimisen teorian (theory of self directed learning) kautta. Se on 

intentionaalisesti kehittyvä näkemys siitä, kuka minä olen ja kuka minä 
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haluan olla. Yhtäältä tämä vaatii yksilöltä vahvaa mielikuvaa ihanneminästä, 

toisaalta tarkkaa kuvaa todellisesta minästä. Tämä oppimissykli sisältää viisi 

oivallusta, jota selitetään seuraavaksi opettajan viitekehyksestä käsin.  

Oivallusten kautta avautuu tie niille muutoksille, jota opettajan kehittyminen 

edellyttää. 

 

Alla olevaa Kuvio 6 havainnollistaa oppimissyklin alkavan ihanneminän (ideal 

self) löytämiseen liittyvistä pohdinnoista. Yksilön tulee selvittää, mitä hän 

elämältään ja työltään haluaa. Ahon (1998) mukaan ihanneminää voidaan 

pitää standardina, johon opettaja itseään vertaa. Se on eräänlainen tavoite, 

ja siihen liittyy yksilön sisäinen paine kehittyä tiettyyn suuntaan. 

Ihanneminäkäsitystä voidaan pitää yksilön kannustimena kehittyä. Koska se 

on yleensä hieman positiivisempi kuin todellinen minäkuva, motivoituu 

opettaja sen kautta tietoisesti muuttamaan itseään. 

 

 

  1.Opettajan  

   ihanneminä   2. Opettajan 

Harjoittelu       todellinen minä 

       

          5. Luottamuksellisten          

           ihmissuhteiden          

    kehittäminen                Vahvuudet  

                                

4. Kokeilu                                     

              

3. Kehittämis- 

suunnitelma              Heikkoudet 

 

 

Kuvio 6. Muunnelma Boyatzisin itseohjatun oppimisen teoriasta (Goleman, Boyatzis 

& McKee 2002, 110) 
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Todellisen minän (real self) löytäminen tarkoittaa puolestaan omien 

vahvuuksien ja heikkouksien löytämistä. Yksilön tulee peilata itseään 

oppiakseen tuntemaan ja näkemään, miten hän toimii ja miten muut näkevät 

hänet.  Ne havainnot ja tulkinnat, jotka vastaavat ihanneminää, voi yksilö 

pitää vahvuuksinaan. Toisaalta osa havainnoista voi paljastaa kuilun 

todellisen minän ja ihanneminän välillä. Ahon (1995) mukaan opettajan 

todellinen minä koostuu suoritusminästä (kognitiivinen aspekti) sekä 

sosiaalisesta, emotionaalisesta ja fyysisestä minäkuvasta. Itsensä tuntevalla 

opettajalla on realistinen ja tarkka käsitys ominaisuuksistaan, asenteistaan ja 

roolistaan. Omat heikkoutensa ja vahvuutensa tiedostaen hän hyväksyy 

kritiikin ja ottaa vastuuta. Tällaisen opettajan metakognitiot ovat hyvin 

kehittyneitä. 

 

Muutos tarvitsee myös yksityiskohtaisen kehittämissuunnitelman (learning 

agenda). Opettajan tulee rakentaa tavoitteensa omille vahvuuksilleen eikä 

heikkouksilleen. Kehittymissuunnitelman tulisi myös liittyä opettajan omiin 

tavoitteisiin ja ihanneminään. Sen tulee lisäksi vastata niin opettajan 

oppimismieltymyksiä kuin työn ja elämän realiteetteja. Ainaisen kiireen 

kokeminen saattaa olla esteenä tehokkaan oppimisprosessin toteuttamiselle. 

Tätä vahvistaa myös tutkimus, jossa ilmeni, että opettajat kokevat alituista 

stressiä aikapaineen vuoksi (Niemi 2000,144).  

 

Opettajan olisi hyvä keskittyä vain muutaman ydinominaisuuden 

kehittämiseen. Jo yhden emotionaalisen kompetenssin parantaminen voi 

johtaa tehokkaampaan työsuoritukseen. Kehittämissuunnitelma toimii 

opettajalle perustana uusien taitojen kokeilulle ja harjoittelulle 

(experimenting). Taitoja on myös harjoiteltava yhä uudestaan ja uudestaan. 

Menneiden ja uusien asioiden reflektointi on uusien taitojen kehittämisen 

kannalta keskeistä. Clark (1992) pitää opettajia reflektiivisinä ammattilaisina, 

jotka voivat itse suunnitella ja ohjata omaa ammatillista kehittymistään. Mikäli 

opettaja on itse vastuussa valitsemastaan kehittymisprosessista, hän myös 

sitoutuu ja hyötyy siitä enemmän. (Clark 1992, 75–77.) 
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Opettajan tulee kaiken aikaa rakentaa luottamuksellisia ihmissuhteita 

(developing trusting relationships), sillä ne liittyvät itseohjatun oppimisen 

kaikkiin vaiheisiin. Ympärillä työskentelevät ihmiset luovat kontekstin uusien 

taitojen kokeiluille ja harjoittelulle. Yhtäältä ne auttavat opettajaa näkemään 

omat puutteensa ja toisaalta ne vahvistavat hänessä tapahtunutta kehitystä. 

Luottamuksellisten ihmissuhteiden kautta opettaja voi testata näkemyksiään.  

Niiden kautta hän saa toiminnastaan myös rakentavaa palautetta, joka voi 

suojata häntä palaamasta aikaisempiin epätoivottuihin toimintatapoihin. Näin 

työyhteisö vaikuttaa opettajan ammatilliseen kehitykseen. (Hargreaves 1994, 

165.) 

 

Nämä edellä esitellyt kehitysvaiheet eivät kuitenkaan etene tasaisesti. 

Jokainen vaihe vaatii oman aikansa ja omat ponnistelunsa. Ajan kuluessa 

uudet toimintatavat tulevat harjoittelun tuloksena osaksi opettajan todellista 

minää. Näin toimintatapojen, ajatusten ja tunteiden muuttuminen merkitsee 

lopulta muutoksia usein myös opettajan ihanneminässä. Lopes, Côté ja 

Salovey (2006,54) muistuttavat tunneälytaitojen kehityksen olevan 

todellisuudessa pitkäjänteinen prosessi. Niitä harjoittamalla yksilö kehittyy 

huomioimaan sosiaalista ja emotionaalista dynamiikkaa, jota hän kokee 

päivittäisissä kokemuksissaan ja ollessaan vuorovaikutuksessa muiden 

ihmisten kanssa. Tässä tutkimuksessa työssä tarvittavien tunneälytaitojen 

kehitys nähdään opettajan työuran mittaisena prosessina. 

 

 

 

 

 



 

77 

 

3.6 Tutkimuksen viitekehys ja täsmennetyt 
tutkimuskysymykset 

 

Opettajiin kohdistuvat vaatimukset ovat lisääntyneet. Lisäksi työympäristö, 

jossa opettaja työskentelee, on muuttunut. Yksi keskeisistä osa-alueista, 

joissa opettajilla tulee olla vahvaa osaamista ja hyvät valmiudet, on työ 

ihmisten kanssa. Siihen kuuluvat sekä oppilaisiin liittyvät 

vuorovaikutussuhteet että ne kanssakäymisen taidot, joita opettaja tarvitsee 

ollessaan tekemisissä kollegoiden, esimiehen, oppilaiden vanhempien ja 

muiden sidosryhmien kanssa.  Tämän tutkimuksen avulla selvitetään, 

millaiseksi opettajat arvioivat omat tunneälytaitonsa ja kuinka tärkeinä he 

niitä omassa työssään pitävät. 

 

Koulun rehtoreihin kohdistuu myös paljon odotuksia ja vaatimuksia. 

Pystyäkseen kehittämään omaa esimiestyötään rehtorin on oltava tietoinen 

hänelle asetetuista odotuksista. Tällä tutkimuksella halutaan tuoda lisävaloa 

siihen, mitkä tunneälytaidot nousevat opettajien mielestä keskeisiksi 

esimiestyön kannalta. Opettajat eivät kuitenkaan tämän tutkimuksen 

puitteissa arvioi oman esimiehensä tunneälytaitoja vaan niiden tärkeyttä. 
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   EMOTIONAALINEN KOMPETENSSI 

 

  

 

                                

    

     Itsetietoisuuden     Itsehallinnan   Sosiaalisen        Henkilösuhteiden  

   kompetenssialue   kompetenssialue   tietoisuuden       hallinnan 

     kompetenssialue     kompetenssialue 

  

   EMOTIONAALINEN ÄLYKKYYS 

 

 

 

metakompetenssi     AMMATILLINEN     työsuoritus                 

itsesäätelyvalmius       KOMPETENSSI 

 

                          AMMATTITAITO 

 

     

         Kompetenssi  Hiljainen tieto 

    Kvalifikaatio 

 

 

Kuvio 7. Tutkimuksen kokoava viitekehys  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa kuva emotionaalisesti 

kompetentista opettajasta. Tutkimuksessa selvitetään, millaiseksi opettaja 

arvioi tunneälytaitonsa. Lisäksi tutkitaan, kuinka tärkeäksi opettaja kokee 

tunneälytaidot yhtäältä opettajan työssä, toisaalta esimiestyössä. Lopuksi 

tarkastellaan, millaiseksi riippuvuussuhteiden verkoksi tunneälytaidot 

mallintuvat opettajien käsitysten pohjalta. Tutkimus pyrkii selvittämään, 

tuottaako empiirinen aineisto teoreettista viitekehystä vastaavan mallin ja 

vastaavatko vastaajien opettajan työn ja esimiestyön kannalta tärkeäksi 

koetut tunneälyä kuvaavat mallit toisiaan. 
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Tutkimustavoitteeseen pyrittiin neljän tutkimuskysymyksen kautta. 

 

TK1. Millaiseksi luokanopettaja arvioi omat tunneälytaitonsa?  

 TK1a. Millaiset ovat opettajien ja opiskelijoiden väliset erot 

 tunneälytaitojen arvioinnissa?  

 TK1b. Miten taustamuuttujat ovat yhteydessä tunneälytaitojen 

 arviointiin?  

  

TK2. Millaiseksi luokanopettaja arvioi tunneälytaitojen tärkeyden suhteessa 

työhön?  

 TK2a. Millaiseksi vastaajat arvioivat tunneälyvalmiuksien tärkeyden 

 opettajan työssä? 

 TK2b. Millaiseksi vastaajat arvioivat tunneälyvalmiuksien tärkeyden 

 esimiestyössä? 

 TK2c. Millaiset ovat opettajien ja opiskelijoiden väliset erot 

 tunneälytaitojen tärkeyden arvioinnissa opettajan työssä ja 

 esimiestyössä? 

 TK2d. Miten taustamuuttujat ovat yhteydessä tunneälytaitojen 

 tärkeyden arviointiin opettajan työssä ja esimiestyössä?  

  TK2e. Miten tunneälytaitojen tärkeys opettajan työssä ja 

 esimiestyössä ovat yhteydessä toisiinsa?  

 

TK3. Miten tunneälytaidot ja niiden koettu tärkeys ovat yhteydessä 

keskenään? 

 3a. Millaiset ovat vastaajien tunneälytaidot suhteessa sen koettuun 

 tärkeyteen opettajan työssä? 

 3b. Millaiset ovat opettajien ja opiskelijoiden tunneälytaidot suhteessa 

 opettajan työhön? 

 3c. Millaiset ovat vastaajien tunneälytaidot suhteessa sen koettuun 

 tärkeyteen esimiestyössä? 

 3d. Millaiset ovat opettajien ja opiskelijoiden tunneälytaidot suhteessa 

 esimiestyöhön? 



 

80 

 

TK4. Miten tunneälytaidot ovat mallintamisen perusteella yhteydessä 

toisiinsa?  

4a. Tuottako vastaajien empiirinen aineisto Golemanin ym. 

emotionaalisen älykkyyden kompetensseja vastaavan mallin? 

4b. Tuottaako opettajien ja opiskelijoiden Golemanin ym. 

emotionaalisen älykkyyden kompetensseja vastaavan mallin? 

 4c. Vastaavatko vastaajien opettajan työn ja esimiestyön kannalta 

 tärkeäksi koetut tunneälyä kuvaavat mallit toisiaan? 

 4d. Vastaavatko opettajien ja opiskelijoiden opettajan työn ja 

 esimiestyön kannalta tärkeäksi koetut tunneälyä kuvaavat mallit 

 toisiaan? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

4.1 Perusteet menetelmien valinnalle 

 

Tieteellisen tiedon yleisiin päämääriin kuuluu Niiniluodon (1984) mukaan 

teoreettinen pyrkimys totuuteen. Lisäksi intentiona on soveltamiskelpoisen 

tiedon etsintä ja uuden tiedon tuottaminen. Tieteellisen tiedon kasvun ja 

tutkimuksen onnistumisen takaamiseksi tulee seurata metodologisesti sopivia 

sääntöjä tai käyttää oikeaa metodia. (Niiniluoto 1984, 13, 73–79.) Tämän 

tutkimuksen menetelmällisiä valintoja on ohjannut lähtökohdallisesti kysymys 

siitä, ovatko valitut tutkimusmetodit tutkimuskysymysten tiedeyhteisölle 

tuottaman tiedon laadun kannalta ihanteellisia. Luvussa 3.6 esiteltiin tämän 

tutkimuksen neljä tutkimuskysymystä ja luvussa 4.4 tarkastellaan tarkemmin 

tutkimuskysymyksiin liittyneitä analyysejä. Nyt pohditaan tutkimuksen 

menetelmän valintaan johtaneita ratkaisuja. 

 

Etymologisesti metodologian perusmerkityksen voidaan katsoa viittaavan 

tietoon tieteestä, toisin sanoen tietoon menetelmästä. Kreikan kielen sana 

methodos tarkoittaa tietä johonkin, kun taas logos viittaa tietoon jostakin. 

Metodologian voidaan näin ollen olevan ohjeviitta, joka antaa tietoa siitä, 

miten tietoa saadaan, toisin sanoen menetelmistä. (Suoranta 1999, 27.) 

Keskustelua käydään kuitenkin siitä, voiko ihmistä tutkia menetelmällisin 

perustein eli metodista käsin vai hänen ontologisen olemuksensa kautta. 

Näin ollen metodin voidaan nähdä kehittyvän vain tieteessä, joka on 
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ontologian ymmärtämisen määräämä. (vrt. Heidegger 2000.) Voidaan 

ajatella, että metodien vaihtuessa on kuitenkin olemassa vain yksi ontologia, 

jossa me olemme, hankimme tietoa ja ymmärrämme (Niskanen 1999, 267).  

 

Tutkimusparadigmojen välistä suhdetta voi lähteä kuvamaan perinteisestä 

pelkistyksestä, jossa viivan toiselle puolelle piirretään laadullinen tutkimus ja 

toiselle puolelle määrällinen. Tästä kaksijakoisesta kuvauksesta tulee 

vaikutelma, että määrällinen tutkimus olisi luonteeltaan kokonaan erilaista 

kuin laadullinen tutkimus. Heikkinen ym. (2005, 341) mukaan todellisuus ei 

kuitenkaan ole näin mustavalkoista. Siksi he kutsuvatkin tämäntapaisia 

dikotomioita ”metodologiseksi naivismiksi”.  

 

Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa keskustelua käydään aktiivisesti sekä 

hermeneuttisen että positivistisen paradigman ja paradigmoihin liittyvien 

kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien käytöstä (Cohen, 

Manion & Morrison 2007, 8–19; Creswell 1994, 76; Latomaa 2005, 20–24; 

Niskanen 1999, 259–267;  Heikkinen ym. 2005, 340–345; Nokelainen 2010, 

34–44; Varto 1999, 13–25.) Niissä voidaan havaita koulukuntaeroja. 

Cresswell (1994) toteaa ontologisen näkökulman merkitystä 

menetelmällisissä ratkaisuissa korostavien fundamentalistien painottavan, 

että eri tieteenperinteitä ja metodeja ei tulisi yhdistää. Pragmatistit puolestaan 

pyrkivät integroimaan eri metodeja samassa tutkimuksessa, kun taas 

situationalistien mukaan tietyt metodit sopivat vain tiettyyn tilanteeseen. 

 

Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen menetelmien tutkimusteoreettiset orientaatiot 

johtavat helposti tilanteisiin, joissa vastakkainasettelu on ilmeinen. 

Kvalitatiivisesti orientoituneen tutkijan kyseenalaistaessa kvantitatiivisen 

tukijan pinnallisuutta, kiinnittää kvantitatiivisesti orientoitunut tutkija huomiota 

tulosten heikkoon yleistettävyyteen. Tätä vastakkainasettelua kritisoiden 

Nokelainen (2010) muistuttaa, että tältä tarkastelutasolta tulisi siirtyä 

ylemmäksi. Pohdinnan painopiste tulisi pikemminkin olla siinä, onko valittu 
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tutkimusmetodi tutkimuskysymysten tiedeyhteisölle tuottaman tiedon laadun 

kannalta ihanteellinen.  

 

Tutkimuksellisen paradigman valintaan vaikuttaa tämän tutkimuksen 

teoreettinen lähtökohta: käsillä oleva tutkimus perustuu Golemanin, 

Boyatzisin ja McKeen (2002) tunneälymalliin. Siihen kuuluu yhteensä 18 

tunneälyn ominaispiirrettä tunneälyn neljältä ulottuvuudelta: itsetietoisuus, 

itsehallinta, sosiaalinen tietoisuus ja henkilösuhteiden hallinta.  

 

Tämän tutkimuksen kysymyksiin on järkevintä etsiä vastauksia 

kvantitatiivisilla menetelmillä. Tunneälytutkimuksen määrällisiä menetelmiä 

on kehitetty erityisesti ammattikasvatuksen kentällä (mm. Nokelainen & 

Ruohotie 2006; Nokelainen & Tirri 2007). Määrällisten menetelmien voidaan 

katsoa olevan paikallaan etenkin silloin, kun tarvitaan vertailuaineistoa 

aiemmin kerätylle aineistolle, kehitetään barometreja teoreettisilta 

taustoiltaan tunnettujen ilmiöiden jatkuvaan tarkkailuun tai kun haluna on 

tutkia ilmiön vaikuttavuutta mahdollisimman yleistämiskelpoisilla 

menetelmillä. (Nokelainen 2010, 34.)  

 

Tämä tutkimus pyrkii kartoittamaan opettajien emotionaalista kompetenssia 

työelämään soveltuvan kompetenssipohjaisen tunneälyteorian pohjalta. 

Lisäksi se antaa mahdollisuuden tarkastella tunneälytaitojen tärkeyttä 

opettajan työssä ja esimiestyössä. Tarkastelunäkökulma johtamisen 

tunneälymalliin on työntekijälähtöinen. Tutkimuksen tavoitteen ollessa mallin 

testaus, voidaankin pitää perusteltuna kvantitatiivisen tutkimusotteen 

käyttämistä (ks. Nummenmaa ym. 1997, 16–18). Tunneälyn kokonaiskuvaa 

täydentävänä tämän asetelman toivotaan omalta osaltaan rikastavan 

johtamisen tunneälytutkimusta ja tuottavan vertailevaa aineistoa 

aikaisemmille tutkimuksille.  

 

Kasvatustieteen tilastollisessa tutkimuksessa on jo vuosikymmenten ajan 

totuttu käyttämään frekventistiseen tilastolliseen päättelyyn perustuvia niin 
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sanottuja klassisia menetelmiä. Parametristen menetelmien käyttö voi 

kuitenkin olla ongelmallista, mikäli niiden tutkittavalle ilmiölle ja sitä 

kuvaavalle aineistolle asettamat oletukset eivät täyty. Näihin olettamuksiin 

kuulu, että ilmiön tulisi olla luonteeltaan jatkuva ja normaalijakaantunut. Myös 

ilmiötä kuvaavan aineiston otantamenetelmän satunnaisuuteen, otoksen 

kokoon, mitta-asteikon jatkuvuuteen, muuttujien arvon 

normaalijakautuneisuuteen, poikkeaviin havaintoihin ja muuttujien välisten 

riippuvuussuhteiden lineaarisuuteen on asetettu oletuksia. (Marini ym. 1996, 

134.) 

 

Esimerkkinä voidaan ottaa edellä mainittu jatkuvan otoksen oletus, jota on 

pyritty kiertämään osoittamalla, että useimmissa tapauksissa epäjatkuva ns. 

kvalitatiivisia muuttujia sisältävä aineisto voidaan analysoida riittävän 

luotettavasti kvantitatiivisille muuttujille suunniteluilla analyysimenetelmillä. 

Tämän teknisen ongelman ohittaminen aineiston riittävällä 

mittaustarkkuudella ei Nokelaisen (2010) mukaan kuitenkaan poista 

tieteellisen tutkimuksen laadun kannalta tärkeää teoreettista ongelmaa, joka 

koskee sitä, ovatko operationalisoitujen muuttujien taustalla olevat ilmiöt 

luonteeltaan jatkuvia vai epäjatkuvia tai normaaleja vai epänormaaleja. 

Tämän tutkimuksen osalta voidaan todeta, että tunneälytaitojen ja niiden 

merkityksen suhteeseen opettajan työssä ja esimiestyössä liittyy 

monimutkainen ilmiöjoukko, joka ei välttämättä ole normaalijakautunut. Näin 

ollen havainnot voivat olla epävarmoja eikä kaikkia olennaisia tekijöitä 

pystytä havaitsemaan.  

 

Filosofiansa ja teknisten taustaoletustensa puolesta monimutkaisten 

reaalimaailman ilmiöiden mallintamiseen sopii vuosisatojen kuluessa 

kehittynyt bayesilainen ns. subjektiivinen todennäköisyyslaskenta, joka 

käsittelee Myllymäen ja Tirrin (1998) mukaan sitä, kuinka varmoja ollaan 

tietyn väittämän paikkansapitävyyden todennäköisyydestä.  Se soveltuu 

puutteellisen ja epävarman tiedon käsittelyyn (Nokelainen, Miettinen & 

Ruohotie 2009, 259). Sen toimivuus on todistettu matemaattisesti ja todettu 
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käytännössä useiden muiden tieteen alojen lisäksi myös kasvatustieteessä 

(ks. Nokelainen 2008; Nokelainen ym. 2007).  

 

Lähtökohtana on Nokelaisen (2010) mukaan pyrkimys rakentaa 

yleistyskykyisiä malleja, jotka pystyvät ennustamaan myös tutkimuksen 

ulkopuolisia tapauksia luotettavasti. Tämä voidaan katsoa mielekkääksi 

tavoitteeksi sekä teoreettisesti että sovellusten näkökulmasta. Se 

mahdollistaa myös tässä tutkimuksessa käytettävien interaktiivisten 

työkalujen (B–Course; ks. Myllymäki ym. 2002) avulla tapahtuvan 

perehtymisen mallien toimintaan (ks. tarkemmin luku 4.4.4). Tutkimuksessa 

pyritään etsimään tunneälyyn kuuluvien tunneälytaitojen keskinäisiä 

riippuvuuksia, joiden olemassaolosta on viitteitä teoriaan ja aikaisempiin 

tutkimuksiin perustuen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta 

tietoa ilmiöiden välisestä suhteesta ja mallin hyödynnettävyydestä 

työntekijöistä koostuvasta aineistosta. Näin toivotaan tuotettavan lisää tietoa 

ammattikasvatuksen tunneälytutkimukselle. 

4.2 Mittavälineen laadinta 

 

Keskeisimpien tunneälymallien (jotka esiteltiin luvussa 3.2) pohjalta on 

kehitetty lukuisia, pääosin määrällisiä mittavälineitä. Bar-Onin 

emotionaaliseen ja sosiaaliseen älykkyyteen perustuva testi (The Bar-On 

Emotional Quotient Inventor), on niistä laajimmalle levinnyt. Vuosien 

kehittelyn tuloksena siitä muodostui ensimmäinen tunneälymittari (EQ-i). Se 

on itsearviointityökalu, joka mittaa erityisesti emotionaalisesti ja sosiaalisesti 

kompetenttia käyttäytymistä. EQ-i koostuu 133 lyhyestä lauseesta, joiden 

perusteella vastaaja arvioi itseään viisiportaisen asteikon avulla (1=harvoin 

tai ei lainkaan totta minun kohdallani, 5=hyvin usein totta minun kohdallani). 

(Bar-On 2004; Bar-On 2006.) 
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Mayer ja Salovey pitävät tunneälyn mittaamista itsearvioinnin pohjalta 

epäluotettavana. Heidän mittarinsa (The Mayer - Salovey - Caruso Emotional 

Intelligence Test) pohjautuu kykyjen suoraan mittaamiseen, joka tapahtuu 

tehtävä- ja suorituspohjaisesti. Kykytesti MSCEIT koostuu 141 osioista, jotka 

mittaavat elämyksellistä (tunteiden havaitseminen ja käyttö ajattelussa) ja 

strategista (tunteiden ymmärtäminen ja reflektiivinen säätely) puolta. 

Tehtävien mitta-asteikot vaihtelevat (1–5 ja a–e), ja niissä testattava arvioi 

niin visuaalisia kuin verbaalisia ärsykkeitä omien tunteidensa pohjalta. 

(Mayer ym. 2003; Bracket & Salovey 2006.) 

 

Työelämään soveltuva mittari ECI (The Emotional Competency Inventory) 

perustuu Golemanin tunneälymallin kompetensseihin ja Boyatzisin 

itsearviointimittariin SAQ (Self Assessment Questionnaire). Golemanin,  

Boyatzisin ja McKeen (2002) rekonstruoidun tunneälymallin mittaamisen 

tarpeisiin syntyi ECI–2.  Erona aiempaan mittariin (ECI) väheni 20 arvioitavan 

kompetenssien määrä 18. Samalla myös väittämien määrä väheni, sillä 110 

väittämän sijaan, niitä jäi uudistettuun mittariin enää 72. Tämän lisäksi 

arviointiasteikko muuttui seitsemänportaisesta viisiportaiseksi. (Boyatzis, 

Goleman & Rhee 2000; Boyatzis & Sala 2004; Wolff 2005.) 

 

Tämän tutkimuksen tarpeisiin laaditun kyselylomakkeen (EKK, 

Emotionaalinen Kompetenssi Kouluyhteisössä) pohjana oli Ruohotien 

(2005b) kehittämä johtamisen tunneälykkyyden mittausinstrumentti LCCQ 

(Leadership Competencies and Characteristics Questionnaire) sekä 

Nokelaisen ja Tirrin (2007) kyselymittaristo ELQ (Emotional Leadership 

Questionnaire).  Ne perustuvat Golemanin, Boyatzisin ja McKeen (2002) 

tunneälymalliin ja siihen pohjautuvaan mittariin ECI-2.  

 

LCCQ ja ELQ koostuvat 18 tunneälyn ominaispiirteestä tunneälyn neljällä 

kompetenssialueella: itsetietoisuus, itsehallinta, sosiaalinen tietoisuus ja 

henkilösuhteiden hallinta. Niitä on kehitetty erityisesti Tampereen yliopiston 

ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa ja tutkittu niin 
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johtajien/esimiesten näkökulmasta kuin alaisten arvioimana (Nokelainen & 

Ruohotie 2005; 2006; Nokelainen & Tirri 2007; Simström 2009; Kolari 2010). 

 

Tässä tutkimuksessa LCCQ:n ja ELQ:n pohjalta laaditussa 

kyselylomakkeessa käsitteitä pyrittiin muokkaamaan kontekstiin 

sopivammiksi ja lisäksi sisällölliseen ymmärrettävyyteen kiinnitettiin 

huomiota.  Mittarin soveltuvuutta koulumaailmaan testattiin pilottitutkimuksen 

puitteissa. Pilottiryhmään valittiin luokanopettajaksi opiskelevia (n=60) sekä 

työelämässä toimivia luokanopettajia (n=30).  

 

Luokanopettajiksi opiskelevien osalta otettiin yhteyttä kahteen yliopistoon. 

Pilottiryhmän ensimmäinen puoli (n=30) valittiin Jyväskylän yliopistosta 

saadun sähköpostilistan avulla aakkosjärjestyksessä ja toinen puoli (n=30) 

koostui Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitoksen opiskelijoista. Heitä 

opettaneen kurssin lehtoria pyydettiin motivoimaan opiskelijoita vastaamaan 

pilottikyselyyn. Linkki sähköiseen kyselyyn lähetettiin opiskelijoiden 

sähköpostiosoitteeseen. 

 

Luokanopettajien osalta kyselymittaria testasi Lions Quest -koulutukseen 12–

13.1.2009 osallistuneet opettajat. Koulutuksessa käsiteltiin opettajan työn 

kannalta keskeisiä taitoja, kuten esim. vuorovaikutustaitoja, 

päätöksentekotaitoja, tunnetaitoja yms. Näin valittu kohdejoukko kykeni 

kriittisesti arvioimaan myös pilottikyselyn sisällöllistä ymmärrettävyyttä. 

 

Pilottikyselyn otoskooksi muodostui 17 vastausprosentin ollessa 18.9, eli 

melko alhainen. Kyselyyn vastanneista 65 prosenttia oli opettajia ja loput 

opiskelijoita. Otoskoon pienuuden vuoksi ovat siitä saadut tulokset 

viitteellisiä. Tärkein anti oli vastaajien antama palaute kyselyn teknisestä 

toimivuudesta ja etenkin sen sisällöllisestä ymmärrettävyydestä, niin ohjeiden 

kuin kysymysten osalta.  Koska pilottikyselyyn osallistuvat tekivät väittämiin 

parannusehdotuksia, rajattiin heidät tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 
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Pilottiaineiston perusteella saatu palaute auttoi muokkaamaan kyselyä 

tutkimuskohteelle sopivammaksi. Tutkimuksen kannalta tärkeä tieto oli se 

tulkinnallinen viitekehys, jonka kautta vastaajat ymmärsivät kyselyssä 

esiintyvät termit ja käsitteet.  

 

Vastaajilta tulleessa palautteessa tutkimusaihetta pyydettiin esittelemään 

laajemmin. Tähän vastattiin laaditun saatekirjelmän muodossa. Siinä esiteltiin 

tutkimuksen taustaa, tarkoitusta ja merkitystä (ks. Liitteet 3–4) Lisäksi 

väittämissä esiintyneiden sivistyssanojen paljoutta ja käsitteiden 

vaikeaselkoisuutta kritisoitiin. 

 

Mitä esim. tarkoittaa 'intuitiivinen tapa toimia'? Kysymyksen alku 'hahmottaa kompleksit 

tilanteet' on myös melko abstrakti ilmaisu. Mitä sillä tarkoitetaan? 

 

Palautteen perusteella kysymyksiä muokattiin helpommin avautuviksi ja 

kontekstiinsa sopivimmiksi. Kriittistä palautetta tässä prosessissa antoivat 

kielen osalta kielitieteen filosofian maisteri ja sisällön osalta suomen kieleen 

erikoistunut kasvatustieteen lisensiaatti. Lopuksi väittämät käytiin läpi vielä 

alkuperäisen LCCQ-kyselyn kehittäjän professori Pekka Ruohotien kanssa, 

jolloin väittämät hioutuivat lopulliseen muotoonsa. 

 

Pilottiaineistossa ollut avoimien vastausten osio päätettiin jättää pois. Tutkija 

teki pilottivastausten perusteella havainnon, että niiden sisältö ei juuri tuonut 

lisävaloa, koska niihin oli vastattu nopeasti ja varsin pintapuolisesti. Samalla 

todettiin, että vastausaika piteni 40–60 minuuttiin niillä pilottitestaajilla, jotka 

pyrkivät syvällisemmin pohtimaan vastauksiaan. Tämän pelättiin lisäävän 

vastauskatoa, sillä kysely itsessään oli jo varsin raskasluontoinen. Vastaajan 

tuli arvioida kutakin kyselylomakkeen väittämää suhteessa omiin valmiuksiin 

(osa A), tärkeyteen opettajan työssä (osa B) ja esimiestyössä (osa C). Kukin 

osallistuja vastasi täten 186 kysymykseen. Vaikka keskimääräinen 

vastausaika esitestauksen perusteella oli kesimääräisesti 20 minuuttia, olisi 
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avoimien osuuksien säilyttäminen tutkimukseen lisännyt oletettavasti 

vastauskatoa.  

 

Lopullinen EKK-kyselylomake sisälsi Golemanin, Boyatzisin ja McKeen 

(2002) mallin mukaisesti 18 arvioitavaa tunneälytaitoa sekä niihin liittyen 62 

väittämää. Tutkimuksessa ei haluttu tutkittavien arvioivan kutakin 

tunneälytaitoa niiden yleiskuvausten perusteella, vaan ne pilkottiin selkeiksi 

yksiköiksi. Näin kussakin väittämässä kysyttiin vain yhtä asiaa. Tällä haluttiin 

varmistaa, että mittausinstrumentin mittaustarkkuus olisi mahdollisimman 

hyvä. Tähän ohjasi Nokelaisen ja Tirrin 51-väitteinen (2007) kyselymittaristo 

ELQ, jota on jatkokehitelty sen alkuperäisestä versiosta LCCQ. Esimerkkinä 

otetaan itsetuntemus:  

 

LCCQ:  

Hyvä itsetuntija tietää omat rajoituksensa ja vahvuutensa ja suhtautuu 

huumorilla itseensä. Hän on avoin jatkuvalle uuden oppimiselle ja ottaa 

mielellään vastaan rakentavaa kritiikkiä ja palautetta. Hyvä itsetuntemus 

auttaa häntä tunnistamaan, milloin hänen tulee pyytää apua ja miltä osin 

hänen tulee kehittää taitojaan ja osaamistaan. 

 

ELQ: 

1. My superior is open to learn new things all the time. 

2. My superior welcomes constructive criticism and feedback 

3. My superior´s good self knowledge helps him/her to recognize when it 

is time to ask for help. 

EKK:  

1. Vahvuus tunnistaa omat rajoituksensa ja vahvuutensa 

2. Kyky suhtautua itsensä huumorilla 

3. Avoimuus oppia jatkuvasti uutta 

4. Halu ottaa vastaan rakentavaa kritiikkiä ja palautetta 

5. Kyky hyvän itsetuntemuksen turvin tunnistaa tilanteet, joissa tarvitsee 

apua 
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EKK-kyselyssä väittämät päädyttiin laittamaan geneeriseen muotoon, sillä 

vastaajien haluttiin reagoivan kuhunkin kysymykseen kolmesta aspektista 

käsin seuraavan esimerkin mukaisesti: 

 

Halu ottaa vastaan rakentavaa kritiikkiä ja palautetta 

 1a. Oma valmiuteni   (osa A) 

 1b. Tärkeys opettajan työssä (osa B) 

 1c. Tärkeys esimiestyössä  (osa C) 

  
  

Lopullisessa kyselylomakkeessa EKK tunneälytaitojen ominaispiirteitä oli 

yhteensä 18 ja niihin liittyviä väittämiä yhteensä 62. Taulukkoon kolme on 

koottu tunneälyn 18 ominaispiirrettä eli tunneälytaitoa kompetenssialueisiin 

luokiteltuna. Liitteestä 1 voidaan tarkemmin nähdä niihin kuuluvat 62 

väittämää. 
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Taulukko 3. Tunneälyn 18 ominaispiirrettä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taustamuuttujien osalta vastaajille annettiin valmiit vastausvaihtoehdot. Tällä 

pyrittiin takaamaan vastaajien anonymiteetti. Kyselytutkimuksen 

taustatiedoissa kysytyt asiat on listattu alla olevaan Taulukkoon 4. 

 

 

 

 

 

 

 

I ITSETIETOISUUS  

1. Emotionaalinen itsetietoisuus 
2. Hyvä itsetuntemus 
3. Itseluottamus 

II ITSEHALLINTA  

4. Itsekontrolli 
5. Luotettavuus 
6. Sopeutumiskyky 
7. Suorituskyky 
8. Aloitteellisuus 
9. Optimistisuus 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS  

10. Empaattisuus 
11. Organisaatiotuntemus 
12. Palvelualttius 

IV HENKILÖSUHTEIDEN HALLINTA  

13. Kannustavuus 
14. Vaikutusvalta 
15. Kyky kehittää toisia 
16. Kyky käynnistää muutoksia 
17. Taito hallita konflikteja 
18. Ryhmä- ja yhteistyötaito 
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Taulukko 4. EKK -kyselyn taustatiedot 

 

SUKUPUOLI 1= mies 

2= nainen 

IKÄ 1= alle 20 vuotta 

2= 21–30 vuotta  

3= 31–40 vuotta  

4= 41–50 vuotta,  

5= 51–60 vuotta, 

6= yli 60 vuotta 

OPINNOT 

(opettajat ja 

 opiskelijat 

 erikseen) 

OPETTAJAT                                    OPISKELIJAT:                                                                                      

1= Kansa- tai peruskoulu-                1= 1.vuosikurssi 

opettajan tutkinto                              2= 2.vuosikurssi 

2= KM; luokanopettajakoulutus        3= 3.vuosikurssi 

3= KM; pääaineena kasvatustiede   4= 4. vuosikurssi tai enemmän 

4= FM; aineenopettaja                      5= valmistunut  

5= muita kasvatustieteen opintoja 

6= ei alan opintoja 

TYÖKOKEMUS 1= ei lainkaan 

2= yhteensä alle vuoden  

3= 1–9 vuotta 

4= 10–19 vuotta 

5= 20–29 vuotta 

6= 30–39 vuotta  

7= 40 vuotta tai yli 

TYÖSUHTEEN 

LUONNE 

1= ei työsuhteessa  

2= sijainen 

3= määräaikainen  

4= vakituinen 

ASUINPAIKKA 

 

1= Etelä-Suomen lääni  

2= Länsi-Suomen lääni 

3= Itä-Suomen lääni 

4= Oulun lääni 

5= Lapin lääni 
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Vastaajat arvioivat omaa valmiuttaan (osa A) viisiportaisen Likert-asteikon 

avulla seuraavia vaihtoehtoja käyttäen: 1= erittäin heikko, 2= keskitasoa 

heikompi, 3= keskitasoa, 4= keskitasoa parempi, 5= erittäin hyvä. 

 

Ominaispiirteen tärkeydestä opettajan työssä (B–osa) ja esimiestyössä (C–

osa) opettajat arvioivat samaisesti viisiportaisen Likert–asteikon avulla, 

vastausvaihtoehtojen ollessa: 1= ei lainkaan tärkeä, 2= ei kovin tärkeä, 3= 

melko tärkeä, 4= tärkeä, 5= erittäin tärkeä. 

 

Kyselylomake muokattiin sähköiseen muotoon käyttämällä Tampereen 

yliopiston kehittämää e-lomaketta (Eduix E-lomake 3.1; www.e-lomake.fi). 

Aineisto tallennettiin niin, että opettajille (https://elomake3.uta.fi/ 

lomakkeet/2224/lomake.html) ja opiskelijoille (https://elomake3.uta.fi/ 

lomakkeet/2202/lomake.html) luotiin omat sähköiset vastauslomakkeet. 

Tämän tutkimuksen kyselylomaketta voi tarkastella paperisena versiona 

Liitteestä 2. 

 

 

4.3 Aineiston keruu ja kuvailu  

 

Ammattikasvatuksen kvantitatiivisella tutkimuksella viitataan 

monivalintaväittämiä sisältävällä kyselylomakkeella kerätyn empiirisen 

aineiston analyysiin. Sen etuna pidetään laajan tutkimusaineiston 

keräämisen ohella muun muassa sen sisältämiä valmiita 

vastausvaihtoehtoja. Se soveltuu myös arkaluontoisten asioiden 

mittaamiseen, joita tässä tutkimuksessa ovat tunteisiin sidoksissa olevat 

kysymykset. (Alkula ym. 1994, 138; Nokelainen 2010, 34–35.) 

 

http://www.e-lomake.fi/
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Käsillä oleva tutkimus perustui kvantitatiiviseen kyselytutkimukseen. Kyselyn 

avulla kartoitettiin yhtäältä luokanopettajien arvioita omista tunneälytaidoista 

ja toisaalta niiden tärkeyttä opettajan työssä ja esimiestyössä. Tutkimuksen 

aineistossa oli kaksi alaryhmää: luokanopettajaksi opiskelevat ja työssä 

toimivat luokanopettajat. 

 

Tutkimusaineisto rajattiin peruskoulun viitekehykseen. Perusopetus käsittää 

Suomessa vuosiluokat 1–9. Luokanopettaja toimii lähinnä peruskoulun 

luokilla 1–6 ja opettaa pääsääntöisesti kaikkia peruskoulussa opetettavia 

aineita. (OAJ 2010, 4–5.) Asetus opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista (VA 2005, 4§) toteaa, että luokanopetusta on 

kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut: 

 1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen tai 

 vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai 

 perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien 

 monialaiset opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 

 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot; 

 2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen 

 (530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa 

 tarkoitetut opinnot. 

Kelpoisuus antaa luokanopetusta on myös henkilöllä, jolla on kelpoisuus 

antaa aineenopetusta perusopetuksessa ja joka on suorittanut peruskoulussa 

opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.  

Aineiston keruuta valmisteltiin kartoittamalla ensin Suomessa 

luokanopettajakoulutusta antavat yliopistot, joita ovat Helsingin, Turun, 

Tampereen, Oulun, Jyväskylän, Joensuun ja Lapin yliopisto sekä Åbo 

Akademi (OH 2009, 19).  Ulkopuolelle jätettiin Åbo Akademin opiskelijat, 

koska kysely olisi silloin täytynyt kääntää ruotsiksi. Kuhunkin yliopistoon 

otettiin yhteyttä tutkimusluvan saamiseksi. Lupien myöntämisen jälkeen 
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saatiin yliopiston opiskelijarekisteristä opiskelijoiden sähköpostiosoitteet tai 

yhteispostitusosoite. Niihin lähetettiin saatekirjelmä opiskelijoille tekeillä 

olevasta tutkimuksesta (ks. Liite 3) ja linkki verkkolomakkeeseen 

(https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/2202/lomake.html). 

 

Opettajiin kohdistuva aineiston keruu tapahtui samaisin periaattein. 

Tutkimusluvat myönnettiin kunta- tai kaupunkikohtaisesti. 

Sähköpostiosoitteiden saaminen ei kuitenkaan ollut yhtä yksinkertaista kuin 

opiskelijoilla, sillä vain harvalla kaupungilla tai kunnalla oli olemassa 

opettajien yhteispostituslistaa tai listaa opettajien sähköpostiosoitteista. 

Yleensä kehotettiin etsimään nämä tiedot koulujen Internet-sivustoilta ja jos 

ko. tietoja ei löytynyt, käännyttiin koulusihteerin puoleen. Opettajien tiedot 

kerättiin omalla verkkolomakkeella (https://elomake3.uta.fi/ 

lomakkeet/2224/lomake.html).  

 

Ennen opettajille lähetettävää pyyntöä osallistua tutkimukseen (ks. Liite 4), 

lähetettiin tiedottava kirjelmä heidän esimiehilleen eli koulujen rehtoreille (ks. 

Liite 5). Siinä kerrottiin tekeillä olevasta tutkimuksesta ja siitä, että arviointi ei 

kohdistu omaan esimieheen, vaan opettajien arviointeihin tunneälytaitojen 

tärkeydestä opettajan työssä ja esimiestyössä. Samassa yhteydessä 

esimiehiä pyydettiin motivoimaan koulunsa opettajia osallistumaan kyselyyn. 

Vastaajien vastausmotivaatiota pyrittiin lisäämään pienimuotoisen arvonnan 

(viisi lahjakorttia) muodossa. Halukkuus osallistua arvontaan oli mahdollista 

ilmoittaa kyselylomakkeen lopussa. 

 

Tutkimusaineisto koostui suomalaisen koulutoimen piirissä työskentelevistä 

luokanopettajista ja suomenkielisistä luokanopettajaksi opiskelevista 

opiskelijoista. Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton (SOOL) mukaan 

lukuvuonna 2009–2010 oli Suomessa 4632 luokanopettajaksi opiskelevaa. 

Vähennettäessä luvusta ruotsinkieliset opiskelijat (378), muodostuu 

populaation kooksi 4254 opiskelijaa. (vrt. Liite 6) 
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Opiskelijoiden osalta otantaan lähdettiin systemaattisen otannan ajatuksella. 

Osallistujat oli tarkoituksena valita edellä mainituista yliopistoista niin, että 

edustettuina olisivat jokaisen vuosikurssin opiskelijat. Käytännössä tämä 

osoittautui kuitenkin liian haastavaksi. Joillakin yliopistoilla oli käytettävissään 

vain yhteispostitusosoite, joka olisi tavoittanut opiskelijat heitä sen 

erityisemmin erittelemättä. Lopuksi aineiston keruu tapahtui (osittain 

yliopistojen suosituksesta) kokonaistutkimuksen periaattein. 

 

Opettajien osalta käytettiin ryväsotantaan kuuluvaa ns. klusteriotantaa. Kun 

tutkimukseen osallistuvien opiskelijoiden määrä oli hahmottunut, lähdettiin 

opettajien osalta tavoittamaan samansuuruista aineistoa, jotta niiden 

vertaaminen olisi mahdollista (vrt. tutkimuskysymykset luvussa 3.6) 

Tavoitteena oli saada myös läpileikkaava otos, niin että valitut suomalaiset 

koulut ja siellä työskentelevät opettajat olisivat tasaisesti edustettuna 

kustakin läänistä. (ks. Liite 7). Ahvenanmaa jätettiin tutkimuskohteen 

ulkopuolelle ruotsinkielisyyden vuoksi. Tutkimuskohteena olevien opettajien 

populaatioksi muodostui 15415 opettajaa (OH 2009, 35). 

 

Jokaiseen lääniin valittiin edustus erikokoisia ja erityyppisiä kouluja (esim. 

maahanmuuttajapainotteinen pääkaupunkiseudun koulu, kielipainotteinen 

varsinaissuomalainen koulu, steinerkoulu, harjoittelukoulu, kristillinen koulu). 

Anonymiteettisuojan vuoksi koulun tai vastaajan nimeä ei kuitenkaan 

kyselyssä kysytty. 

 

Kyselyn kohdejoukkoon kuului 3124 opiskelijaa ja 2352 opettajaa, joista 

kyselyyn vastasi 276 opiskelijaa ja 275 opettajaa. Yhteensä kyselyyn vastasi 

551 henkilöä. Näin ollen vastausprosentti opiskelijoilla oli 8.8 % ja opettajilla 

11.7 %. Kaikkien vastaajien osalta vastausprosentti oli 10,1 %. Näitä 

vastausprosentteja voidaan pitää kuitenkin osittain viitteellisinä, sillä 

opiskelijoiden osalta yliopistot ilmoittivat, etteivät kaikki opiskelijat 

todellisuudessa käytä yliopiston sähköpostiosoitetta. Opettajien osalta 

epävarmuutta aiheutti taas se, ettei varmaa tietoa kaikkien rehtoreiden osalta 
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ole siitä, välittivätkö he opettajille pyynnön osallistua tutkimukseen. 

Muutamalta vastaajilta tuli myös palautetta siitä, että pyyntö osallistua 

tutkimukseen oli ohjautunut suoraan roskapostien joukkoon. Tämä saattoi 

johtua tutkijan käyttämästä henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteesta. 

 

Vastauskadon suuruus selittynee suurimmaksi osaksi sillä, että opettajia 

pyydetään alinomaa osallistumaan erityyppisiin tutkimuksiin, kunnan tai 

kaupungin omiin kartoituksiin jne. Opiskelijoita pyydetään vastaavasti 

osallistumaan erilaisiin kartoituksiin ja tutkimuksiin niin yliopistojen kuin 

opettajankoulutuslaitosten taholta. Vehkalahti (2008, 48) arvioi ns. 

vastausväsymyksen lisääntyneen kyselyiden määrän jatkuvan nousun 

vuoksi. Hänen mukaan tutkimusten vastausprosentit ovat huonontuneet 

huolestuttavasti. Eräästä koulusta tuli myös viesti, että koulun 

lakkauttamisuhan johdosta rehtori halusi säästää henkilökuntansa 

voimavaroja, vaikka pitikin tutkimusta tärkeänä. Opettajien vastausprosentti 

oli opiskelijoihin verrattuna hieman parempi. Syynä saattaa olla, että osa 

rehtoreista motivoi opettajia vastamaan kyselyyn. 

 

Merkille pantavaa on, että huomattava osa vastanneista lähetti 

vastauslomakkeen lopussa olleiden yhteystietojen (sähköpostin) kautta 

positiivista palautetta mielenkiintoisesta tutkimusaiheesta tai kiinnostavasta 

kyselystä. Tämä näkökohta tulee huomioida tuloksia tulkittaessa, sillä saattaa 

olla, että tutkimukseen ovat osallistuneet siitä jo valmiiksi kiinnostuneet ja 

vastaamiseen motivoituneet opettajat.  

 

Kokonaisuudessaan tässä tutkimuksessa oltiin tyytyväisiä siitä, että 

vastaajien lukumäärä nousi 551:een. Lisäksi niin opettajien (n=275) kuin 

opiskelijoiden (n=276) osuus kasvoi lähes yhtä suureksi. Kyselyyn 

vastanneet edustivat koko Suomea.  Suurimmaksi vastausprosentti 

muodostui Länsi-Suomessa asuvilla opettajilla (32.7 %) ja Etelä-Suomessa 

asuvilla opiskelijoilla (31.2 %). Itä-Suomen edustus oli molemmilla 

kyselyryhmillä lähes yhtä suuri (opiskelijat 25 % ja opettajat 25.8 %). Vähiten 
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vastauksia niin opiskelijoilla kuin opettajilla tuli Pohjois-Suomesta. Oulun 

läänissä opiskelijoiden ja opettajien yhteenlaskettu osuus oli 18.5 % ja Lapin 

läänissä taas 17.1 %. 

 

Tutkimusaineiston taustamuuttujia kuvaillaan seuraavaksi lähemmin 

peilaamalla sitä Opetushallituksen julkaisuun Opettajat Suomessa 2008. 

Opetushallinto on sopinut Tilastokeskuksen kanssa joka kolmas vuosi 

tehtävistä kattavista tiedonkeruista, joiden avulla saadaan edustava kuva 

opettajakunnan ikä-, kelpoisuus- ja koulutusrakenteista. Näiden tietojen 

varassa Opetushallinto seuraa opettajakunnassa tapahtuvia muutoksia, jotta 

opettajankoulutus voisi nopeasti reagoida uusiin haasteisiin. (OH 2009, 3.) 

Selvityksen mukaan perusopetuksen kouluissa oli kevätlukukaudella 2008 

yhteensä 16060 luokanopettajaa ja koulutoimen piirissä 592 

esiluokanopettajaa. Tiedonkeruussa ei ole eritelty niitä tuntiopettajia, jotka 

antavat luokanopetusta ja esiopetusta. (OH 2009, 3.) 

 

Sukupuolirakennetta tarkasteltaessa voidaan havaita, että kyselyyn 

vastanneista luokanopettajista 80 prosenttia oli naisia. Prosenttiosuuksiltaan 

se on lähellä Opetushallituksen lukuja, jossa suomenkielisten koulujen 

luokanopettajista naisten osuus oli 74.7 prosenttia (OH 2009, 32, 152). 

Suomalaiseen luokanopettajakoulutukseen hakeneista ja hyväksytyistä 

opiskelijoista lukuvuosina 2001–2007 naisia on ollut 80 prosenttia (OH 2009, 

22). Opiskelijoiden osalta kyselyyn vastanneiden naisten osuus oli hieman 

suurempi (88 %).  

 

Kyselyyn vastanneista luokanopettajista nuoria opettajia (21–30-vuotiaat) oli 

11.3 prosenttia ja 31–40-vuotiaiden osuus seuraavaksi suurin (28.4 %). 

Opetushallituksen selvityksessä alle 40-vuotiaat oli ryhmitelty samaan 

kategoriaan. Sen mukaan kevätlukukaudella 2008 suomenkielisten koulujen 

luokanopettajista ja esiluokanopettajista 37,9 prosenttia oli alle 40-vuotiaita. 

Tämä lukema on lähellä tutkimukseen vastanneiden alle 40-vuotiaiden 

osuutta, joka tässä tutkimuksessa oli 39.8 prosenttia. Kyselyyn vastanneista 
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opettajista suurinta ikäryhmää edustivat 41–50-vuotiaat, joita oli 37.8 

prosenttia. Suhteessa Opetushallituksen kyselyyn prosenttilukema oli hieman 

pienempi (40–49-vuotiaita 32.8 %). Vastaavasti yli 50-vuotiaiden 

yhteenlaskettu osuus oli tässä tutkimuksessa 22.5 prosenttia, kun taas 

Opetushallituksen selvityksessä 50 vuotta täyttäneiden osuus kohosi 29.3 

prosenttiin. (Opetushallitus 2009, 36.) 

 

EKK -kyselyyn vastanneista opettajista työkokemusta oli eniten kategoriassa 

10–19 vuotta (35.6 %). Lähes samansuuruiset ryhmät olivat alle kymmenen 

vuotta työelämässä olleilla (25.8 %) ja 20–29 työvuotta omaavilla (24.3 %). 

Pitkän päivätyön tehneitä (30–39 vuotta) opettajia edusti 13.5 prosenttia 

vastanneista ja lisäksi yhdellä vastaajalla oli yli 40 vuoden työkokemus.  

 

Opiskelijoiden ikäjakaumaa tarkasteltaessa havaittiin 21–30-vuotiaitten 

ikäryhmän olevan suurin (78 %). Seuraavaksi suurinta ryhmää edustivat 31–

40-vuotiaat opiskelijat (13 %). Tämä selittää myös sen, että opiskelijoilla oli 

luonnollisesti melko vähän työkokemusta. Sitä vaille oli 17 prosenttia 

opiskelijoista, kun taas alle vuosi työkokemusta oli 46.3 prosentilla. 

Kolmanneksella (30.8 %) yhteenlaskettu työkokemus oli 1–9 vuotta ja 4.7 

prosentilla jopa 10–19 vuotta. Suurin osa opiskelijoista (44.6 %) ei 

luonnollisesti ollut työsuhteessa. Puolet opiskelijoista ilmoitti toimivansa joko 

sijaisena tai olevansa määräaikaisessa työsuhteessa.  

 

Opettajista suurin osa (85.7 %) oli luokanopettajan kelpoisuuden vaatimukset 

täyttäviä (KM, luokanopettajakoulutus). Heistä valtaosa (65 %) oli 

luokanopettajakoulutuksen läpikäyneitä kasvatustieteen maistereita ja noin 

kolmannes (20.7 %) oli suorittanut luokanopettajaopintonsa ennen 

tutkintojärjestelmän uudistusta. Aineenopettajia kyselyyn vastanneista oli 4.7 

prosenttia ja kasvatustieteen maistereita (ilman luokanopettajakelpoisuutta) 

6.5 prosenttia.  
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Tilastokeskuksen tekemän kartoituksen mukaan 94.2 prosenttia 

luokanopettajista ilmoitti olevansa muodollisesti kelpoisia, ja 1.8 prosentilla oli 

jokin muu kelpoisuus (OH 2009, 140). Opettajien tässä kyselyssä ilmoittamia 

pätevyyslukuja on jokseenkin haasteellista verrata Tilastokeskuksen 

kartoitukseen, jossa kelpoisuuden perusteeksi ilmoitettiin tutkinto. Tästä 

selvityksestä ei käy kuitenkaan ilmi, onko ilmoitettu tutkinto nimenomaan 

luokanopettajuuteen kelpuuttava (KM, luokanopettajakoulutus) vai muu 

kasvatustieteen tutkinto (KM; pääaineena kasvatustiede tai FM; 

aineopettajan kelpoisuus). Mikäli tämän tutkimuksen kyselyyn vastanneista 

lasketaan kaikki ns. muodollisesti pätevät (vanha tutkintojärjestelmä +KM, lo 

+ KM, kas + FM, ao) niin yhteenlaskettu vastausprosentti 96.9 on lähellä 

Tilastokeskuksen tekemää selvitystä.  

 

Kyselyyn vastanneista luokanopettajiksi opiskelevista eniten kyselyyn 

vastasivat 4. vuosikurssin (46 %) ja seuraavaksi 3. vuosikurssin (22 %) 

opiskelijat. Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoiden 

vastausprosentit olivat samansuuruiset (14 %). Opintonsa loppupuolella 

olevien opiskelijoiden suuri vastausprosentti (3. ja 4. vuosikurssi yhteensä 

68 %) saattanee selittyä lähestyvästä työelämään siirtymisestä, joka vaikutti 

opiskelijoiden mielenkiintoon pohtia tunneälyvalmiuksia osana opettajan 

työtä. 

4.4 Aineiston analysointi 

 

Aineiston analyysit aloitettiin normaalisuustarkastelulla. Silmämääräistä 

tarkastelua suositellaan havaintojen läpikäymiseksi, jotta voidaan todeta 

laskettavien muuttujien olevan riittävän normaalisti jakaantuneita. 

Normaalijakauman ideana on se, että yhtäältä aivan pienten ja suurten 

arvojen määrä ja todennäköisyys ovat pienet ja toisaalta keskimääräisten 

havaintojen määrä sekä ilmenemisen todennäköisyys on suuri. 
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Normaalisuustarkastelun yhteydessä voidaan varmistua, ettei huomattavan 

poikkeavia havaintoja (outlier) ole, jotka saattaisivat tuottaa ylimääräisiä 

virheitä tuloksiin. (Metsämuuronen 2006, 422–425, 745.) 

 

Normaalisuustarkastelu tehtiin opettajien ja opiskelijoiden aineistoille 

erikseen. Niissä tarkasteltiin aluksi yksittäisten väittämien muotoja 

kyselylomakkeen A-, B- ja C-osissa. Tarkastelun perusteella voitiin havaita A-

osion väittämien olevan suhteellisen normaalisti jakautuneita. Tämä oli 

ennalta arvattavissa ja jopa odotettavissa, sillä tässä osiossa kysyttiin 

vastaajien käsitystä omista tunneälyvalmiuksista. B-osassa, jossa 

mielenkiinnon kohteena olivat opettajien arviot tunneälyn tärkeydestä 

opettajan työssä, voitiin vinouksien nähdä kasvaneen.  C-osassa, jossa 

tunneälyvalmiuksien tärkeyttä kysyttiin esimiestyön kannalta, olivat vinoudet 

huipussaan. (vrt. Liite 8.)  

 

Käytännössä jakauman vinous merkitsee, etteivät hajonnat ole jakautuneet 

tasaisesti keskiarvon ympärille. Jos jakaumat ovat oikealle vinoja, on suuri 

osa havainnoista keskiarvoja pienempiä. Jakaumien ollessa vasemmalle 

vinoja, suurin osa havainnoista on keskiarvoa suurempia. (Nummenmaa 

2006, 64.) Opettajien ja opiskelijoiden trendit eivät silmämääräisesti 

tarkasteltuna näyttäneet poikkeavan toisistaan kovinkaan paljon. 

Jatkoanalyysien kannalta tärkeä huomio oli, että kaikki vinoumat olivat 

kuitenkin samansuuntaisia eli vasemmalle vinoja. Näin ollen 

epäparametristen testien voitiin olettaa antavan luotettavia tuloksia, eikä 

muunnoksia tarvinnut tehdä (vrt. Metsämuuronen 2006, 693.)  

 

Seuraavaksi tarkasteltiin summamuuttujien jakaumien muotoja. 

Normaalisuutta tutkittiin graafisesti Normal probability plot -kuvilla, jossa 

muuttujan arvoja verrataan normaalijakauman arvoihin (Metsämuuronen 

2006, 610, 573). Koska yksittäisten väittämien tarkastelu oli jo tehty, ei 

summamuuttujien muotojen voitu olettaa paljoakaan poikkeavan niistä. 

Frekvenssien jälkeen ajettiin P Plot -kuvaajat normaalijakauman oletuksella. 
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Tulokset tukivat edellä mainittuja frekvenssihistogrammeista saatuja tuloksia 

(vrt. muuttujat B- ja C-osissa vasemmalle vinoja).  

 

Kolmas vaihe normaalisuustarkasteluissa oli huipukkuutta (kurtosis) ja  

vinoutta (skewness) kuvaavien tunnuslukujen laskeminen (Metsämuuronen 

2006, 610). A-osa oli melko normaalisti jakautunutta, mutta B- ja C-osat olivat 

vasemmalle vinoja (ks. Liite 9). Normaaliustarkastelut tehtiin vain yksittäisten 

muuttujien osalta (univariate normality). Parametrisiin 

monimuuttujamenetelmiin päädyttäessä olisi ollut aiheellista tehdä myös 

parittaisten muuttujien normaaliustarkastelut (multivariate normality). Tämä 

olisi ollut kuitenkin tavattoman työlästä, eikä tämän työn kannalta 

tarkoituksenmukaista, koska esim. regressioanalyysiä ei tässä tutkimuksessa 

tulla käyttämään. 

 

Johtuen siitä, että koko aineisto ei ollut normaalijakautunutta, päädyttiin 

tunneälytaitojen koskevien vastausten analyyseissä ensisijaisesti 

epäparametristen menetelmien käyttöön. Epäparametrisilla menetelmillä 

(Non-parametric statistic) tarkoitetaan sellaisia aineiston 

analysointimenetelmiä, joissa joudutaan tekemään vähemmän oletuksia kuin 

parametrisissä menetelmissä (Gibbons 1993, 1–2). Etuna epäparametrisissa 

menetelmissä pidetään myös niiden soveltuvuutta eri populaatioista oleviin 

aineistoihin (Metsämuuronen 2004, 13–14). 

Tunneälytaitojen analysointi 

Tunneälytaitojen analyysi aloitettiin laskemalla keskiarvot ja keskihajontaluvut 

kyselylomakkeen A-osan 18 ominaispiirteelle ja 62 väittämälle. Analyysi 

tehtiin ensin koko aineistolle. Vastaukset analysoitiin keskiarvojen (M), 

keskilukujen eli mediaanien (MD) ja keskihajontojen (SD) osalta.  
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Analyysia jatkettiin erikseen opettajien ja opiskelijoiden osalta. Vastausten 

analysoinnissa oltiin kiinnostuneita vertaamaan opettajien ja opiskelijoiden 

arvioita omista tunneälyvalmiuksistaan. Opiskelijoiden ja opettajien tunneälyn 

arvioinnin välisissä eroissa käytettiin Mann–Whitneyn U-testiä. Sitä käytetään 

silloin, kun mittaus on järjestysasteikollinen ja vertailevia ryhmiä on 

ainoastaan kaksi. Mann–Whitneyn U-testi on T-testien parametriton vastine 

sellaiseen tilanteeseen, jossa T-testille tyypilliset oletukset eivät päde. Se on 

varsin voimakas ja sopii niin mediaanin kuin keskiarvon erojen testaamiseen. 

(Mestämuuronen 2006, 564, 1016–1017.) 

 

Lisäksi oltiin kiinnostuneita taustamuuttujien yhteydestä tunneälyn arviointiin. 

Taustamuuttujien osalta analyysimenetelminä käytettiin kahden ryhmän 

vertailun osalta (sukupuoli) edellä kuvattua Mann–Whitneyn U-testiä ja 

useamman ryhmän osalta (ikä, työkokemus, opinnot) Kruskal–Wallisin H–

testiä. Jälkimmäinen testi on yksisuuntaisen varianssianalyysin parametriton 

vastine. Se soveltuu tilanteisiin, jossa vertailevia ryhmiä on enemmän kuin 

kaksi. (Metsämuuronen 2006, 1017, 1079–1080.) Mikäli varianssi-analyysin 

oletukset eivät ole voimassa, tai muuttujat on mitattu järjestysasteikolla, 

Kruskal–Wallisin H-testiä voidaan käyttää yksisuuntaisen varianssianalyysin 

asemesta (Nummenmaa 2006, 255). 

 

Käytetyt analyysimenetelmät ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta on 

esitetty alla olevassa Taulukossa 5 tiivistetysti.  
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Taulukko 5. Tunneälytaitojen analysointi (osa A) ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

osalta 

 

 

Tunneälytaitojen tärkeyden analysointi  

 

Tutkimuksen toisessa osuudessa selvitettiin, kuinka tärkeiksi opettajat 

kokevat tunneälytaidot työssään. Aikaisemmissa vastaavan tyyppisissä 

tutkimuksissa (vrt. Nokelainen & Ruohotie 2006; Nokelainen & Tirri 2007) on 

koettu puutteeksi se, että vastaajille ei ole annettu mahdollisuutta arvioida 

1.1 Koko aineiston (N=551) 

tunneälytaidot 

18 tunneälytaitoa 

 

 62 väittämää 

keskiarvo (M), keskiluku (MD), 

keskihajonta (SD) 

keskiarvo (M), keskiluku (MD), 

keskihajonta (SD) 

1.2 Opettajien (n=275) 

tunneälytaidot 

 

18 tunneälytaitoa 

 

 62 väittämää 

keskiarvo (M), keskiluku (MD),  

keskihajonta (SD) 

keskiarvo (M), keskiluku (MD), 

keskihajonta (SD) 

1.3 Opiskelijoiden (N=551) 

tunneälytaidot 

18 tunneälytaitoa 

 

 62 väittämää 

keskiarvo (M), keskiluku (MD),  

keskihajonta (SD) 

keskiarvo (M), keskiluku (M),  

keskihajonta (SD) 

1.4 Opettajien (n=275) ja 

opiskelijoiden (n=276) erot 

tunneälytaitojen arvioinnissa  

18 tunneälytaitoa Mann-Whitneyn U-testi 

1.5 Taustamuuttujat   

1.5.1 Sukupuoli 18 tunneälytaitoa Mann-Whitneyn U-testi 

1.5.2 Ikä 18 tunneälytaitoa Kruskal-Wallsin H-testi 

1.5.3 Työkokemus 18 tunneälytaitoa Kruskal-Wallsin H-testi 

1.5.4 Opinnot 

(erikseen opettajille ja 

opiskelijoille) 

18 tunneälytaitoa Kruskal-Wallsin H-testi 
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valmiuksien tärkeyttä. Nokelainen ja Ruohotie (2006, 9) ehdottavat, että 

tämän voisi toteuttaa viisiasteisen Likert-asteikon avulla.  

 

Tunneälytaitojen tärkeyttä koskevat vastaukset analysoitiin keskiarvojen ja 

keskihajontojen osalta, ja niitten avulla voitiin suorittaa vertailu. Analyysi 

tehtiin ensin koko aineistolle. Tunneälytaitojen tärkeyden analyysiä opettajan 

työssä jatkettiin erikseen opettajien ja opiskelijoiden osalta. Vastausten 

analysoinnissa oltiin kiinnostuneita vertaamaan opettajien ja opiskelijoiden 

arvioita omien tunneälyvalmiuksien tärkeydestä. Opiskelijoiden ja opettajien 

tunneälyn arvioinnin välisissä eroissa käytettiin Mann–Whitneyn U-testiä. 

Lisäksi tutkittiin taustamuuttujien yhteyttä tunneälyn tärkeyden arviointiin 

opettajan työssä. Taustamuuttujien osalta analyysimenetelminä käytettiin 

kahden ryhmän vertailun osalta (sukupuoli) edellä kuvattua Mann–Whitneyn 

U-testiä ja useamman ryhmän osalta (ikä, työkokemus, opinnot) Kruskal–

Wallisin H-testiä.   

 

Toisen tutkimuskysymyksen ensimmäisen osuuden osalta käytetyt 

analyysimenetelmät on esitetty alla olevassa Taulukossa 6 tiivistetysti.  
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Taulukko 6. Tunneälytaitojen tärkeyden analysointi (osa B) suhteessa opettajan 

työhön toisen tutkimuskysymyksen osalta. 

 

 

 

Tutkimuksen seuraavassa osuudessa selvitettiin, kuinka tärkeäksi opettajat 

kokevat tunneälytaidot esimiestyössä. Toisen tutkimuskysymyksen 

jälkimmäinen osa analysoitiin samaisin periaattein kuin tunneälytaitojen 

tärkeyden kokeminen opettajan työssä. Siksi tässä yhteydessä esitetään 

vain koonti käytetyistä analyysimenetelmistä. 

 

Toisen tutkimuskysymyksen jälkimmäisen osuuden osalta käytetyt 

analyysimenetelmät on esitetty alla olevassa Taulukossa 7 tiivistetysti.  

2.1 Koko aineiston (N=551) 

tunneälytaidot 

18 tunneälytaitoa 

 

 62 väittämää 

keskiarvo (M), keskiluku (MD),  

keskihajonta (SD) 

keskiarvo (M), keskiluku (MD),  

keskihajonta (SD) 

2.2 Opettajien (n=276) 

tunneälytaidot 

 

18 tunneälytaitoa 

 

 62 väittämää 

keskiarvo (M), keskiluku (MD),  

keskihajonta (SD) 

keskiarvo (M), keskiluku (MD),  

keskihajonta (SD) 

2.3 Opiskelijoiden (n=275) 

tunneälytaidot 

18 tunneälytaitoa 

 

 62 väittämää 

keskiarvo (M), keskiluku (MD),  

keskihajonta (SD) 

keskiarvo (M), keskiluku (MD),  

keskihajonta (SD) 

2.4 Opettajien (n=275) ja 

opiskelijoiden (n=276) erot 

tunneälyn arvioinnissa  

18 tunneälytaitoa Mann-Whitneyn U-testi 

2.5 Taustamuuttujat   

2.5.1 Sukupuoli 18 tunneälytaitoa Mann-Whitneyn U-testi 

2.5.2 Ikä 18 tunneälytaitoa Kruskal-Wallsin H-testi 

2.5.3 Työkokemus 18 tunneälytaitoa Kruskal-Wallsin H-testi 

2.5.4 Opinnot 

(erikseen opettajille  

ja opiskelijoille) 

18 tunneälytaitoa Kruskal-Wallsin H-testi 
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Taulukko 7. Tunneälytaitojen tärkeyden analysointi (osa C) suhteessa 

esimiestyöhön toisen tutkimuskysymyksen osalta 

 

2.7 Koko aineiston (N=551) 

tunneälytaidot 

18 tunneälytaitoa 

 

 62 väittämää 

keskiarvo (M), keskiluku (MD), 

keskihajonta (SD) 

keskiarvo (M), keskiluku (MD),  

keskihajonta (SD) 

2.8 Opettajien (n=275) 

tunneälytaidot 

 

18 tunneälytaitoa 

 

 62 väittämää 

keskiarvo (M), keskiluku (MD),  

keskihajonta (SD) 

keskiarvo (M), keskiluku (MD),  

keskihajonta (SD) 

2.9 Opiskelijoiden (N=551) 

tunneälytaidot 

18 tunneälytaitoa 

 

 62 väittämää 

keskiarvo (M), keskiluku (MD), 

keskihajonta (SD) 

keskiarvo (M), keskiluku (MD), 

keskihajonta (SD) 

2.10 Opettajien (n=275) ja 

opiskelijoiden (n=276) erot 

tunneälyn arvioinnissa 

18 tunneälytaitoa Mann-Whitneyn U-testi 

2.11 Taustamuuttujat   

2.11.1 Sukupuoli 18 tunneälytaitoa Mann-Whitneyn U-testi 

 

2.11.2 Ikä 18 tunneälytaitoa Kruskal-Wallsin H-testi 

2.11.3 Työkokemus 18 tunneälytaitoa Kruskal-Wallsin H-testi 

2.11.4 Opinnot 

(erikseen opettajille ja 

opiskelijoille) 

18 tunneälytaitoa Kruskal-Wallsin H-testi 

2.13 Tunneälyvalmiuksien 

tärkeys opettajan työn ja 

esimiestyön välillä (N= 551) 

18 tunneälytaitoa Korrelaatioanalyysi 

Pearson rp  

Spearman rs 

 

 

Yllä olevasta taulukosta havaitaan, että toisen tutkimuskysymyksen osalta 

oltiin kiinnostuneita myös siitä, miten tunneälyvalmiuksien tärkeys opettajan 

työssä korreloi sen koettuun tärkeyteen esimiestyössä. Analyysimenetelminä 

käytettiin korrelaatioanalyysiä. Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin rp 

(Pearson´s Product-Moment Correlation Coefficient) on yleisin käytetty 
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korrelaatiota kuvaava tilastollinen tunnusluku. Se ilmoittaa kahden muuttujan 

keskinäisen lineaarisen riippuvuuden voimakkuuden. 

Tulomomenttikorrelaatiokertoimen arvo vaihtelee välillä -1–1. 

Korrelaatiokertoimen arvon ollessa lähellä -1 merkitsee se voimakasta 

negatiivista yhteyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että toisen muuttujan arvon 

kasvaessa toisen muuttujan arvot pienenevät. Vastaavasti kun 

korrelaatiokertoimen arvo on lähellä +1, toisen muuttujan arvon kasvaessa 

myös toisen muuttujan arvo kasvaa, jolloin niillä on voimakas positiivinen 

yhteys.   Korrelaatiokertoimen arvon ollessa tasan 1, on yhteys täysin 

lineaarinen. (Cohen ym. 2007, 528–533; Nummenmaa 2006, 267–268.) 

 

Spearmanin järjestyskorrelaatio rs (The Spearman Rank Order Correlation 

Coefficient) toimii periaatteessa tulomomenttikertoimen tavoin. Se mittaa sitä, 

kuinka samanlainen havaintojen järjestys on kahdella muuttujalla. 

Järjestyskorrelaatiokertoimen arvo vaihtelee myös arvon -1 ja 1 välillä. Näin 

kaikkien muuttujaparien välisten järjestyskorrelaatiokertoimien keskinäinen 

vertailu on mahdollista. Nummenmaan (2006, 271) mukaan Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokerroin on yksinkertaisesti tulomomenttikorrelaatiokerroin 

järjestysluvuille. Muutettaessa havainnot järjestysluvuiksi ja laskettaessa 

järjestysluvuille tulomomenttikorrelaatiokerroin saadaan aikaiseksi sama 

tulos. 

 

Tässä tutkimuksessa korrelaatiotarkastelut tehtiin molemmilla menetelmillä, 

Tulosten oltua vastaavia, raportoitiin vain Pearsonin tulomomentti-

korrelaatiokertoimet (vrt. Nokelainen ym. 2007). Tämä johtuu siitä, että 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin on epäsensitiivisempi havaitsemaan 

muuttujien välisiä yhteyksiä hyvin pienillä (<20) ja suurilla (>250) aineistoilla. 

Spearmania käytetään silloin, kun muuttujien mittaustaso on 

järjestysasteikollinen ja muuttujat eivät noudata normaalijakaumaa. Tässä 

tutkimuksessa korrelaatioanalyysissa oli summamuuttujia, joiden katsotaan 

olevan välimatka-asteikollisia.  Yksittäisten muuttujien jakaumia ei tässä 
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yhteydessä kuitenkaan tarkasteltu, vaan tehtiin ainoastaan analyysissa 

olevien summamuuttujien tarkastelu.  

 

Kolmas ja tärkein syy järjestyskorrelaatiokertoimen käytölle ovat tilanteet, 

joissa on syytä epäillä muuttujien välisen yhteyden olevan lineaarisen sijaan 

epälineaarinen. Spearman mittaa assosiaatiota (onko yhteyttä), Pearson 

korrelaatiota (onko lineaarista yhteyttä), joten menetelmän valinta voitiin 

tämän tutkimuksen aineiston kohdalla tehdä teoreettisesti.  

 

 

Tunneälytaitojen vertaaminen 

 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin tunneälyvalmiuksien ja 

niiden koetun tärkeyden välistä yhteyttä.  Analyysi aloitettiin 

korrelaatioanalyysillä, jonka avulla haluttiin yhtäältä selvittää opettajien 

tunneälytaitoja suhteessa niiden koettuun tärkeyteen opettajan työssä, 

toisaalta tunneälytaitojen suhdetta niiden koettuun tärkeyteen esimiestyössä. 

Tilastollisena analyysinä käytettiin Pearsonin tulomomentti-

korrelaatiokerrointa rp ja Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa rs, jotka 

esiteltiin jo edellisessä luvussa 4.5.2.  
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Lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, millainen kuilu oli tunneälyvalmiuksilla 

suhteessa sen koettuun tärkeyteen opettajan työssä ja esimiestyössä. Se 

toteutettiin kuiluanalyysin avulla (ks. Manninen 2004), joka havainnollistaa 

tässä tutkimuksessa opettajien tunneälytaitojen (A-osa) tarkastelua 

suhteessa niiden koettuun tärkeyteen opettajan työssä (B-osa) ja 

esimiestyössä (C-osa).  Kuiluanalyysiä on käytetty selvitettäessä 

ammatillisten osaamistarpeiden ennakointimalleja (ks. Levälahti, Järvinen & 

Vesterinen 2009) ja määriteltäessä tunneälytaitojen oppimis- ja 

kehittämistarpeen määrittelyssä (ks. Simström 2009). 

Kuiluanalyysin lisäksi tehtiin myös Wilcoxonin merkkitesti (Wilcoxon signed 

rank test), josta käytetään myös nimeä Wilcoxonin parittainen testi (Wilcoxon 

matched pairs test). Se on toistettujen mittausten t-testin epäparametrinen 

vastine. Wilcoxonin merkkitesti vertailee, poikkeavatko tutkimukseen A-osan 

ja B-osan vastaukset toisistaan. Testi antaa myös tietoa siitä, kuinka suuria 

nämä poikkeamat ovat. (ks. Metsämuuronen 2004, 82,100; Nummenmaa 

2006, 253–254.) 

 

Kolmannen tutkimuskysymyksen osalta käytetyt analyysimenetelmät on 

esitetty alla olevassa Taulukossa 8 tiivistetysti. 
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Taulukko 8. Tunneälytaitojen (osa A) ja niiden koetun tärkeyden välisen yhteyden 

analysointi suhteessa opettajan työhön (osa B) ja esimiestyöhön (osa C) kolmannen 

tutkimuskysymyksen osalta 

Tunneälytaitojen mallintaminen 

Neljänteen tutkimuskysymykseen vastattiin etsimällä aineistosta 

todennäköisempiä muuttujien välisiä tilastollisia riippuvuuksia kuvaavia 

malleja. Käytettyä tilastollista menetelmää kutsutaan bayesilaiseksi 

riippuvuussuhdemallinnukseksi (Myllymäki ym. 2002). Tässä tutkimuksessa 

3.1 Koko aineiston (N=551) 

tunneälytaidot suhteessa niiden 

koettuun tärkeyteen opettajan 

työssä 

18 tunneälytaitoa 

  

 Pearson rp 

Spearman rs 

Wilcoxon 

Kuiluanalyysi 

3.1.1 Opettajien (n=275) 

tunneälytaidot suhteessa 

niiden koettuun tärkeyteen 

opettajan työssä 

18 tunneälytaitoa 

  

Pearson rp 

Spearman rs 

Wilcoxon 

Kuiluanalyysi 

3.1.2 Opiskelijoiden (n=276) 

tunneälytaidot suhteessa 

niiden koettuun tärkeyteen 

opettajan työssä  

18 tunneälytaitoa 

 

Pearson rp 

Spearman rs 

Wilcoxon 

Kuiluanalyysi 

3.2 Koko aineiston (N=551) 

tunneälytaidot suhteessa niiden 

koettuun tärkeyteen 

esimiestyössä 

18 tunneälytaitoa Pearson rp 

Spearman rs 

Wilcoxon 

Kuiluanalyysi 

3.2.1 Opettajien (n=275) 

tunneälytaidot suhteessa 

niiden koettuun tärkeyteen 

esimiestyössä 

18 tunneälytaitoa Pearson rp 

Spearman rs 

Wilcoxon 

Kuiluanalyysi 

3.2.2 Opiskelijoiden (n=276) 

tunneälytaidot suhteessa 

niiden koettuun tärkeyteen 

esimiestyössä 

18 tunneälytaitoa Pearson rp 

Spearman rs 

Wilcoxon 

Kuiluanalyysi 
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esitetyt tulokset on tuotettu B-Course ohjelmalla                                   

(http://b-course.cs.helsinki.fi; ks. Myllymäki ym. 2002), joka laskee aineiston 

perusteella todennäköisimmän Bayes-verkon (Bayesian Network) (ks. 

Heckerman, Geiger & Chickering 1995).  

Bayes-verkko on visuaalinen esitys muuttujajoukon arvojen 

todennäköisyysjakaumista. Verkko koostuu solmukohdista (muuttujat) ja niitä 

yhdistävistä kaarista, jotka kuvaavat niiden välisiä riippuvuussuhteita. 

Muuttujaa voidaan pitää riippumattomana muista muuttujista, jos sitä 

kuvaavaan solmuun ei tule eikä siitä lähde yhtään kaarta. Muussa 

tapauksessa muuttujan saamat arvot (ts. vastaajien kyselylomakkeeseen 

syöttämät vastaukset), ovat tietyllä todennäköisyydellä ennustettavissa toisen 

tai toisten muuttujien arvojen perusteella. Tällöin niiden välillä vallitsee 

tilastollinen riippuvuussuhde. (Nokelainen 2005; Nokelainen, Miettinen & 

Ruohotie 2009.) 

 

B-Course mahdollistaa muuttujien välisen todennäköisimmän 

riippuvuussuhdeverkon laskemisen (BDM, Bayesian Dependency Modeling). 

Ohjelman käyttöliittymä mahdollistaa mallin todennäköisyyksien 

interaktiivisen tarkastelun. Visuaalisen informaation lisäksi ohjelma antaa 

numeerisen tiedon siitä, kuinka paljon aineiston perusteella 

todennäköisimmän Bayes-verkon todennäköisyys heikkenee, jos siinä 

kuvattuja riippuvuussuhteita poistetaan. (Nokelainen 2008, 120.)  

 

Nokelainen, Ruohotie ja Miettinen (2009, 262) muistuttavat, että Bayes-

verkon esittämien tilastollisten riippuvuuksien tulkitseminen kausaalisiksi tai 

tieteellisesti merkittäviksi on tehtävä yhtä varoen kuin traditionaalisessa 

frekventistisessä tilastotieteessäkin. Tutkimuksen asetelma on laadittava 

siten, että otos (koko, hankintatapa) mahdollistaa tutkimuksen tavoitteiden 

mukaisten johtopäätösten teon. Lisäksi aineisto tulee kerätä tutkimusalan 

teoriaan pohjautuvilla empiirisesti testatuilla instrumenteilla.  

 

http://b-course.cs.helsinki.fi/
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Aineistossa olevien havaintojen tulee olla myös toisistaan riippumattomia. 

Indikaattorien (tässä tutkimuksessa kyselylomakkeen väittämä) mittaustaso 

tulee mahdollistaa aiottujen tilastollisten analyysien toteuttamisen. Näiden 

asioiden toteutuminen johtaa melko varmasti aineistoon, jossa muuttujien 

välillä on yhtäältä mahdollisimman paljon tieteellisesti mielekkäällä tavalla 

tulkittavissa olevaa systemaattista vaihtelua, toisaalta mahdollisimman vähän 

satunnaisesta virheestä johtuvaa vaihtelua. 

 

Taulukko 9. Tunneälytaitojen riippuvuussuhteiden mallintamisen analyysit neljännen 

tutkimuskysymyksen osalta 

 

4.1 Empiirinen aineisto suhteessa 

tunneälytaitojen teoreettista 

viitekehystä vastaavaan malliin 

(N=551) 

18 tunneälytaitoa 

62 väittämää 

Bayesilainen 

riippuvuussuhdeanalyysi, BDM 

 

4.1.1 Opettajat (n=275) 18 tunneälytaitoa Bayesilainen 

riippuvuussuhdeanalyysi, BDM 

4.1.2 Opiskelijat (n=276) 18 tunneälytaitoa Bayesilainen 

riippuvuussuhdeanalyysi, BDM 

4.2 Tunneälyn tärkeyttä opetus- ja 

esimiestyössä kuvaavien mallien 

vastaavuus (N=551) 

18 tunneälytaitoa 

62 väittämää 

Bayesilainen 

riippuvuussuhdeanalyysi, BDM 

 

4.2.1 Opettajat (n=275) 18 tunneälytaitoa Bayesilainen 

riippuvuussuhdeanalyysi, BDM 

4.2.2 Opiskelijat (n=276) 18 tunneälytaitoa Bayesilainen 

riippuvuussuhdeanalyysi, BDM 
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4.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan pitää suoraan verrannollisena mittarin 

luotettavuuteen. Sitä kuvataan käsitteillä reliabiliteetti (reliability) ja validiteetti 

(validity). Molempien termien viitatessa luotettavuuteen, painottuu validiteetti 

mittarin kykyyn mitata sitä, mitä sen on tarkoitettukin mittaavan ja 

reliabiliteetti puolestaan tutkimuksen toistettavuuteen. (de Vaus 2002, 52; 

Metsämuuronen 2006, 66.)  

 

 

Mittarin validiteetti 

 

Tutkimuksen sisäistä validiteettia voidaan tarkastella sisältö- (content validy), 

rakenne- (construct validity), kriteeri- (criterion validity) ja käsitevaliditeetin 

(construct validity) kautta (de Vaus 2002, 53–54; Metsämuuronen 2006, 

117). Sisältövaliditeetti viittaa pikemminkin käsitteelliseen ja teoreettiseen 

kuin laskennallisen mittauksen ominaisuuteen. Sen tarkastelussa tutkitaan, 

ovatko mittarissa tai tutkimuksessa ylipäätään käytettävät käsitteet teorian 

mukaiset ja oikein operationalisoidut. Lisäksi käsitteiden tulee myös käsittää 

tutkittava ilmiö riittävän laajasti. Rakennevaliditeetissa on olennaista, että 

mittari vastaa sille asetettuihin teoreettisiin oletuksiin ja kattaa teoriaosassa 

esitellyn alueen.  (de Vaus 2002, 54; Järvinen & Järvinen 2002, 172–173.) 

 

Käsitevaliditeetti menee Metsämuurosen (2008, 67) mukaan sisällön 

validiudessa vielä pidemmälle, kun kysymykseen kohteena on yksittäinen 

käsite ja sen operationalisointi. Mikäli käsitteitä mittaavat osiot mittaavat 

muuttujien taustalla olevaa käsitettä, tulisi kyseisten osioiden korreloida 

keskenään ts. olla keskenään muita muuttujia systemaattisemmassa 

yhteydessä.  Kriteerivaliditeetti taas mielletään sisäisen validiuden lajiksi, 

jossa mittarilla saatuja arvoja verrataan johonkin sellaiseen arvoon, joka 
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toimii validiuden mittana. Sen mittana käytetään usein korrelaatiokerrointa, 

kuten myös tässä tutkimuksessa on tehty. 

 

Tässä tutkimuksessa tunneälyn mittaamiseen käytettävän instrumentin tuli 

soveltua työntekijöistä koostuvan aineiston mittaamiseen. Aiemmin esitellyt 

mittarit (vrt. luku 4.2) on kehitelty esimiestyötä silmällä pitäen ja ne 

perustuvat johtajien tunneälyn mittaamisen. Valmista mittaria, joka olisi 

soveltunut mittaamaan työntekijöiden eli tutkimuksen kohteena olevien 

luokanopettajien tunneälytaitoja ja/tai niiden tärkeyttä, ei ollut käytettävissä.  

Tämän vuoksi LCCQ (Leadership Competencies and Characteristics 

Questionaire) ja ELQ (Emotional Leadership Questionnaire) mittareiden 

pohjalta kehiteltiin uusi mittaväline EKK (Emotionaalinen Kompetenssi 

Kouluyhteisössä). Se perustuu LCCQ:n ja ELQ:n tavoin edellä mainittuun 

työelämän kompetenssipohjaiseen (Goleman, Boyatzis & McKee 2002) 

tunneälymalliin.  

 

Alkuperäisissä tunneälyn mittareissa (EQ-i, MSCEIT, ECI, ECI-2) on 

Saarisen (2007) mukaan Suomen oloihin vieraita amerikkalaisia piirteitä. 

Tämän tutkimuksen kannalta hyvänä piirteenä voidaan pitää sitä, että EKK-

kyselyn taustalla olevat mittausinstrumentit soveltuvat suomalaiseen 

työelämään, sillä tutkimuksen teoreettiset ja käsitteelliset lähtökohdat 

perustuvat mittaristoon, jota on empiirisesti kehitetty ja testattu lukuisissa 

aiemmissa tutkimuksissa. (ks. Nokelainen & Ruohotie 2005; 2006; 

Nokelainen & Tirri 2007; Simström 2009; Kolari 2010.)  

 

Poiketen alkuperäisestä LCCQ-mittarista, tämän tutkimuksen mittarissa ei 

käytetty tunneälytaitoihin liittyviä yleiskuvauksia, vaan tunneälytaitojen 

ominaispiirteitä kuvaavia väittämiä. Tällä haluttiin varmistaa, että kussakin 

väittämässä kysyttiin vain yhtä asiaa. Päämääränä oli kysymyksenasettelun 

selkeys, jotta tutkittava pystyisi vaivattomasti ymmärtämään, mitä 

kysymyksessä kysyttiin. Näillä toimenpiteillä haluttiin varmistaa 

mittausinstrumentin mittaustarkkuus. 
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Nokelainen ja Tirri (2007) ovat käyttäneet väittämäpohjaista (51) 

kyselylomaketta ELQ (Emotional Leadership Questionaire). Tämä 

kyselylomake oli tukena muokattaessa tässä tutkimuksessa käytettävää 

kyselymittaria. Lähtökohtaisesti se soveltuu myös tähän tutkimukseen, sillä 

ELQ-kyselymittarilla on tutkittu 124 opettajan arviota oman esimiehen 

tunneälytaidoista. Sellaisenaan Nokelaisen ja Tirrin kyselylomaketta ei 

kuitenkaan voitu hyödyntää, sillä kysymykset oli muotoiltu mittaamaan oman 

esimiehen tunneälytaitoja (vrt. Nokelainen & Tirri 2007, 437–438). Tässä 

tutkimuksessa vastaajien haluttiin arvioivan yhtäältä omia tunneälytaitoja, 

toisaalta niiden tärkeyttä opettajan työn ja esimiestyön kannalta. Tämän 

vuoksi väittämät päädyttiin muuttamaan geneeriseen muotoon (tästä 

prosessista kerrottu yksityiskohtaisesti jo mittavälineen laadinnan yhteydessä 

vrt. luku 4.2)  

 

Esimerkki ELQ versus EKK: 

 

My superior is open to learn new things all the time. (ks. ELQ; Nokelainen & Tirri 2007, 437) 

Avoimuus oppia jatkuvasti uutta (EKK väittämä 8, ks. Liite 1) 

 

Mittarin sisältövaliditeetissa keskeistä on, että tutkimuksen käsitteet on 

pystytty operationalisoimaan mitattavaksi. Mittarin sisältövaliditeetti paranee 

myös, kun arvioitavaa kohdetta mitataan useammalla väittämällä (Fowler 

2002, 101–102; de Vaus 2002, 53–54). Sisältövaliditeettia pyrittiin 

parantamaan väittämien riittävällä määrällä. Sen sijaan, että olisi käytetty 

kompetenssien yleiskuvauksia, kohdistui jokaiseen arvioitavaan 

ominaispiirteeseen useampi väittämä (2–5 kpl). EKK- kyselylomakkeessa oli 

yhteensä 62 väittämää. Tunneälytaitojen arvioinnissa vastaajat käyttivät 

kussakin osiossa koko arviointiskaalaa (1–5). Etuna oli myös, ettei 

vastauskatoa esiintynyt. Sähköinen kyselylomake oli suunniteltu niin, ettei 

siinä päässyt eteenpäin ellei vastaaja ottanut kantaa kaikkiin arvioinnin 

kohteena olevan tunneälyn väittämiin. 
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Mittarin modifiointi tutkimuskohteeseen sopivaksi osoittautui tärkeäksi, sillä 

mittarin muokkauksen yhteydessä kävi ilmi, etteivät väittämät kaikilta osin 

auennet opettajille eivätkä ne sellaisinaan soveltuneet parhaalla 

mahdollisella tavalla koulukontekstiin. Kehittelyprosessi oli varsin pitkä ja 

siihen liittyi validiointi asiantuntijamenettelynä. Prosessiin kuului myös 

pilottitutkimus, jossa käsitteiden ymmärrettävyyttä, niiden soveltuvuutta 

kontekstiin sekä tutkimuskohteelle sopivaksi parannettiin.  Lopputuloksena 

syntyi kyselylomake, jonka käsitteistö oli opettajille tuttua. Tämän voidaan 

nähdä vaikuttaneen kysymysten tulkintoja yhtenäistävästi ja tulosten sisäinen 

validiteetti on näin lisääntynyt. 

 

 

Mittarin reliabiliteetti 

 

Kvantitatiivisen mittauksen reliabiliteetilla viitataan mittaustulosten 

toistettavuuteen ja sen kykyyn tuottaa ei-sattumanvaraisia tuotoksia. 

Toistettavuuden mittana voidaan käyttää reliabiliteettikerrointa. Reliabiliteetti 

voidaan laskea joko rinnakkaismittauksella, toistomittauksella tai mittarin 

sisäisen konsistenssin avulla. (Järvinen & Järvinen 2000, 172; 

Metsämuuronen 2006, 66–67.) Tässä tutkimuksessa päädyttiin viimeksi 

mainittuun. Cronbachin alpha (α) on kaikkien suosituin lähestymistapa 

sisäisen konsistentin arvioimiseen (Peterson 1994, 381) ja se laskettiin 

jokaiselle kyselylomakkeen osiolle erikseen. Taulukosta 10 voidaan nähdä 

Cronbachin alpha-kertoimet tunneälyn 18 ominaispiirteelle kyselyn A-, B- ja 

C-osioissa. Koko aineiston (N=551) osalta reliabiliteetti vaihteli A-osassa 

välillä .51–.85, B-osassa välillä .54–.85 ja C-osassa välillä .49–.81.  
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Taulukko 10. Reliabiliteettikertoimet 18 tunneälytaidolle kyselyn A-, B- ja C-osissa 

 

 A-osa   B-osa  C-osa  

01Emotionaalinen itsetietoisuus  .61 .64 .54 

02 Hyvä itsetuntemus  .64 .69 .70 

03 Itseluottamus  .65 .61 .57 

04 Itsekontrolli .77 .65 .61 

05 Luotettavuus  .51 .54 .49 

06 Sopeutumiskyky  .70 .74 .70 

07 Suorituskyky  .71 .75 .78 

08 Aloitteellisuus  .73 .76 .71 

09 Optimismi .63 .68 .67 

10 Empaattisuus  .59 .74 .65 

11 Organisaatiotuntemus  .79 .75 .69 

12 Palvelualttius  .85 .78 .76 

13 Kannustavuus  .70 .73 .72 

14 Vaikutusvalta  .73 .71 .71 

15 Kyky kehittää toisia  .63 .77 .70 

16 Kyky käynnistää muutoksia  .71 .74 .73 

17Taito hallita konflikteja  .72 .79 .67 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito .82 .85 .81 

 

 

Korkea reliabiliteetti kertoo yhtäältä siitä, että mittarin osiot mittaavat 

samantyyppistä asiaa, toisaalta se kuvaa samojen ihmisten vastaavan 

samalla mittarilla samalla tavalla useilla eri mittauskerroilla. Lisäksi se kertoo, 

että mittari erottelee luotettavasti ja tehokkaasti mitattavat yksiköt toisistaan. 

(Metsämuuronen 2006, 452–453.) Yleisesti alphan arvoja, jotka jäävät alle 

.60  ei Nunnallyn ja Bernsteinin (1994) mukaan tulisi hyväksyä.  Tästä 

säännöstä ollaan Metsämuurosen (2006, 138–139) mukaan luopumassa. 

Nunnally (1978, 245–246) kuitenkin muistuttaa, että reliabiliteetin nostaminen 

paljon yli .80 on usein ajan ja rahan tuhlausta. Erätuulen ym. (1994, 104) 

mukaan reliabiliteetin olleessa yli .80 tutkija voi olla tyytyväinen ja sen 

jäädessä alle .50 on syytä huoleen. Eri osioiden keskiarvolliset reliabiliteetit 
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ovat verrattain hyviä (A-osa .69 , B-osa .72 ja C-osa .68),  ja niihin ollaan 

edellä mainituin perustein tämän tutkimuksen puitteissa tyytyväisiä. 

 

Korkeimmat reliabiliteettiluvut löytyvät A-, B- ja C-osiosta ryhmä- ja 

yhteistyötaidossa (.81–.85) ja alhaisimpia ne ovat luotettavuudessa (.49–.51). 

Tosin tulos alhaisen reliabiliteetin osalta on samansuuntainen Nokelaisen ja 

Tirrin (2007) tutkimuksen kanssa. Yhtenä syynä he pitivät sitä, että 

tunneälytaitoja mittaavia tekijöitä on vaikea operationalisoida intuitiivisiksi 

osioiksi niiden korkean abstraktiotason vuoksi (Nokelainen & Tirri 2007, 433–

434). 

 

Kyselytutkimuksen huono reliabiliteetti voi aiheutua myös kysymysten 

huonosta muotoilusta tai ymmärrettävyydestä (deVaus 2020, 52; Davies 

2007, 94; Fowler 2002, 76–95). Tässä tutkimuksessa väittämien 

ymmärrettävyyteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Esitestauksella oli tässä 

merkittävä rooli ja sen avulla pyrittiin varmistamaan niin kysymysten 

ymmärrettävyys, täsmällisyys kuin myös johdonmukaisuus.  Tätä prosessia 

on kuvattu tarkemmin mittarin laadinnan yhteydessä (ks. 4.2). Kyselyn 

esitestauksen tekeminen on Punchin (2003, 34) mukaan tärkeää, etenkin jos 

lomaketta ei ole testattu käytännössä aiemmin.  EKK -kyselyssä haluttiin 

tiettyjen väittämien osalta varmistua, että niiden muotoilu tutkittavaan 

ympäristöön sopivaksi helpottaisi myös niiden ymmärrettävyyttä. 

 

Esimerkkinä seuraavat väittämät (vrt. Liite 1): 

3. Kouluyhteisön yhteisten arvojen kunnioitus   

32. Vastuun ottaminen koulun toiminnan kehittämisestä   

43. Kodin ja koulun välisen yhteistyön toimivuuden varmistaminen   

 

Etuna tässä tutkimuksessa käytetyn mittarin kannalta voidaan katsoa olevan 

se, että yhtä tunneälytaitoa mitataan useammalla väittämällä. Tämä parantaa 

mittarin sisältövaliditeettia. Kun yhdessä kysymyksessä ei kysytä kahta tai 
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kolmea asiaa yhtä aikaa, tietää vastaaja tällöin selkeästi, mihin ottaa kantaa. 

(ks. Fowler 2020 101–102; deVaus 2002, 53.)  

 

Huonoon reliabiliteettiin voivat vaikuttaa myös tutkimusaineiston 

koodauksessa tai käsittelyssä tapahtuneet virheet (deVaus 2002, 52; Davies 

2007, 94; Fowler 2002, 76–95). Tässä tutkimuksessa tutkimusaineiston 

virhekoodaukselta vältyttiin, sillä tutkittavien vastaukset tallentuivat 

automaattisesti Eduix E-lomakkeeseen 3.1 .  Sähköinen aineistonkeruu siis 

pienensi aineistoperäistä virheriskiä, jota voi esiintyä esim. perinteiseen 

paperikyselylomakkeen tulosten tallentamisen yhteydessä syntyvän 

syöttövirheen muodossa.  

 

Tutkimuksen käytännön toteutuksen voidaan arvioida olleen vastaajille 

yksinkertainen ja vaivaton. Vastaaja pääsi kyselylomakkeeseen helposti 

saatekirjeessä olleen linkin kautta, joka ohjasi vastaajan suoraan 

verkkolomakkeeseen. Kysymyksiin vastattiin vaivattomasti valitsemalla 

pudotusruutuvalikosta Likert-asteikon mukainen vaihtoehto (ks. Liite 2) 

 

Verkkolomakkeisiin liittyy usein myös tavoitettavuusongelma. Edustavaksi 

tarkoitettu otos voi valikoitua esimerkiksi sen mukaan, kokeeko vastaaja 

verkossa vastaamisen luontevaksi. Myös vastausväsymystä on alkanut 

ilmetä kyselyiden määrän jatkuvasti kasvaessa (Vehkalahti 2008, 48). Tämä 

näkyi myös palautuneiden kyselyiden määrässä, jonka luotettavuutta tämän 

tutkimuksen kannalta pohditaan myöhemmin. 

 

Mittarin reliabiliteettia voi heikentää Tuckmanin mukaan (1994, 180) myös ns. 

emotionaalinen rasitus ja sen vaikutusta tähän tutkimukseen onkin 

perusteltua pohtia. Kyselyn pituus koetteli opettajien vastauskestävyyttä, 

koska opettajat arvioivat sekä omia tunneälytaitoja että niiden tärkeyttä niin 

opettajan työssä kuin esimiestyössä. Kysely koettiin vastaajilta saadun 

palautteen perusteella raskaaksi ja joiltakin vastaajilta meni aikaa reilusti yli 

arvioidun vastausajan (20 min.).  Vastaajien kritiikki on täysin perusteltua 
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ottaen huomioon, että tutkittavat ottivat kantaa 62 väittämään kolmella eri 

arviointiskaalalla (oma valmius, tärkeys opettajan työssä ja esimiestyössä). 

Vaikka tässä tutkimuksessa onnistuttiin yhden mittarin puitteissa 

selvittämään sekä opettajan tunneälytaitoja että niiden tärkeyttä opettajan 

työn ja esimiestyön kannalta, oli vastaajan vastattava yhteensä 186 

väittämään. Tämä lukema on varsin suuri. Metsämuuronen (2006, 60) 

kuitenkin muistuttaa, että luotettavuustarkastelujen kannalta pitkä mittari on 

usein luotettavampi kuin lyhyt. 

 

Vastaajia motivoitiin saatekirjelmällä (ks. Liite 3 ja 4), jonka merkitystä ei 

Vehkalahden (2008) mukaan voi aliarvioida, sillä sen perusteella vastaaja voi 

joko motivoitua vastaamaan tai hylätä kyselyyn. Paras vastusmotivaatio 

tullee siitä, että aihe kiinnostaa jo valmiiksi (vrt. luku 4.3), joskin hyvin 

laaditulla saatekirjeellä voidaan herättää vastaajan kiinnostus ja vaikuttaa 

vastausten luotettavuuteen. (Vehkalahti 2008, 47–48.) Lisäksi kyselyyn 

vastanneille annettiin mahdollisuus osallistua pienimuotoiseen arvontaan. 

Olisi ollut mielenkiintoista tietää, kuinka moni kyselyyn vastaamisen 

aloittaneista jätti sen kesken. Valitettavasti Eduix-järjestelmä ei antanut tässä 

e-lomakkeessa tällaista mahdollisuutta. 

 

Tutkimukseen vastanneiden opettajien esimiehiä motivoitiin heille osoitetulla 

saatekirjelmällä (ks. Liite 5), jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta. 

Tässä yhteydessä korostettiin kyselyn kohdistuvan tunneälytaitojen 

tärkeyteen esimiestyössä eikä oman esimiehen tunneälyn arviointiin. 

Esimiehiä kannustettiin myös lupaamalla lähettää linkki sähköiseen 

väitöskirjaan tutkimuksen valmistuessa. Näin valmistuvan tutkimuksen 

toivottiin tukevan esimiestä ja palvelevan laajemmin myös koko 

kouluyhteisöä. 
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Tutkimuksen ulkoinen luotettavuus 

 

Tutkimuksen ulkoinen validiteetti kohdistuu yleistettävyyteen liittyviin 

kysymyksiin. Sitä tarkasteltaessa on tutkimuksen kokonaisluotettavuuden 

kannalta olennaista, että kohdejoukko on tarpeeksi suuri ja edustava. 

Vastausprosentin tulisi olla myös tarpeeksi korkea (Heikkilä 2004, 187–188). 

Tämän tutkimuksen ulkoista validiteettia voidaan vastausprosenttien osalta 

pitää suhteellisen heikkona, koska opiskelijoilla se jäi 8.8 prosenttiin ja 

opettajilla 11.7 prosenttiin. Kaikkien vastaajien osalta vastausprosentti oli 

10.1, kun sopivana vastausprosenttina pidetään 40.  

 

Lopputulos eli palautettujen lomakkeiden määrä voidaan asettaa 

yleistettävyyden ”riittävyydeltään” tarkasteluun Liitteessä 28 olevan taulukon 

valossa.  Sen perusteella tutkimuksen otoskoko (N=551) suhteutettuna koko 

populaatioon (19669= 4254 suomenkielistä luokanopettajaksi opiskelevaa + 

15415 suomenkielisestä peruskoulun luokanopettajaa) vastaa näitä 

kriteereitä hyvin.   

 

Tutkimuksen vaikuttavana tekijänä otoskoko on tärkeä, joskin Vehkalahden 

(2008, 43) mukaan jossain määrin toissijainen kysymys. Vaikka otoskoko 

vaikuttaa siihen, miten tarkasti otos kuvaa perusjoukkoa, ei tämä tarkkuus ole 

suorassa suhteessa otoskokoon vaan ainoastaan sen neliöjuureen. 

Esimerkkinä Vehkalahti (2008) ottaa tarkkuuden kaksinkertaistamisen, joka 

vaatisi nelinkertaista otoskokoa. Näin otoskoon kasvattaminen tulee helposti 

kalliiksi. Luotettavien johtopäätösten tekeminen onnistuu pienemmälläkin 

otoskoolla, jos otanta–asetelma on hyvä. 

 

Mikäli tarkoituksena olisi ollut saada mahdollisimman laaja otos, olisivat 

edellä esitetyt vastausprosentit olleet kiistatta selkeä uhka tämän 

tutkimuksen validiteetille. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan 

ollut yleistää tuloksia kaikkia suomalaisia peruskouluissa toimivia 
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luokanopettajia koskevaksi. Tällöin tutkimuksen tavoitteiden kannalta 

vastausprosentin suurus ei ollut ensisijainen tavoite. 

 

Tarkastelunäkökulma siirretään tässä kohtaa otoksen edustavuuteen, sillä 

tutkimuksen päämäärä kohdistuu suomalaisten peruskoulun luokanopettajien 

tunneälytaitojen kartoittamiseen, niiden koetun tärkeyden tutkimiseen sekä 

mallintumiseen. Otoksen edustavuuden kannalta kaikkien tutkimuksessa 

oleellisten perusjoukon piirteiden tulisi heijastua riittävässä määrin otokseen, 

jotta havaintojen voidaan katsoa vastaavan koko perusjoukon arvoja. 

(Helenius 1995, 265–266.) Luvussa 4.3 tutkimusaineiston taustatietoja on 

verrattu perusjoukon vastaaviin tietoihin (ns. kadon analyysi) asuinpaikan, 

sukupuolen, iän, työkokemuksen ja opintojen osalta heijastamalla niitä 

Opetushallituksen julkaisuun Opettajat Suomessa 2008.  Näin pyrittiin 

täydentämään otannalla kerättyä aineistoa ja parantamaan tietojen 

kattavuutta ja luotettavuutta. Tämän tutkimuksen otoksen voidaan katsoa 

edustavan perusjoukkoa eli suomalaisia peruskoulun luokanopettajia 

kohtalaisen hyvin. 

 

Mittauksen rakennevaliditeettia tarkasteltaessa on de Vausin (2002, 54) 

mukaan tärkeää, että mittari vastaa sille asetettuja odotuksia ja kattaa 

teoriaosassa esitellyn alueen. Riippuvuussuhdemallinnuksen (BDM) avulla 

tutkittiin muuttujien välisiä riippuvuussuhteita ja niiden välisiä yhteyksiä. 

Bayes-menetelmän on osoitettu soveltuvan hyvin kasvatustieteellisessä 

tutkimuksessa kerätyn aineiston tilastolliseen tulkintaan. (Ruohotie ym. 1999; 

Ruohotie & Nokelainen 2000; Nokelainen 2008; Nokelainen, Miettinen & 

Ruohotie 2009; Nokelainen 2010.) 

 

Perinteisiin luotettavuusarvioihin ei Bayes-analyyseissä kuitenkaan ole 

tarkoituksenmukaista tukeutua.  Bayesilaisen tulkinnan perustuessa 

epävarmuuden huomioimiseen ja todennäköisten riippuvuuksien tarkasteluun 

voidaan epälineaarinen päättely hyväksyä. Bayes-laskennan käyttöä 

kasvatustieteellisessä tutkimuksessa puoltaa myös sen soveltuvuus 
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epävarman ja puutteellisen tiedon käsittelyyn. Lisäksi sitä tukee sen kyky 

analysoida samanaikaisesti mittaustasoltaan erilaisia muuttujia. (Nokelainen 

ym. 2009, 259.)  

 

Bayesilainen mallintaminen on vapaa monille tilastollisille menetelmille 

asetetuista lähtökohdista, kuten aineiston normaalius (ks. Nokelainen & Tirri 

2004, 141–143). Tästä tutkimuksesta voidaan todeta, että tunneälytaitojen ja 

niiden merkityksen suhteeseen opettajan työssä ja esimiestyössä liittyy 

monimutkainen ilmiöjoukko, joka ei ollut normaalijakautunut. Näin ollen 

havaintoihin liittyi epävarmuutta, eikä kaikkia olennaisia tekijöitä pystytty 

havaitsemaan.  

 

Kasvatustieteilijän näkökulmasta Bayes-laskennan tekee Nokelaisen (2010) 

mukaan erityisen kiintoisaksi sen kyky analysoida mielivaltaisen pieniä 

aineistoja. Tämä perustuu siihen, että jokaista aineiston tapausta voidaan 

käyttää vähentämään tutkimusta edeltävää epävarmuutta oikeasta mallista ja 

sen parametrien arvoista. Vaikka Bayes-laskenta mahdollistaa teknisesti 

ottaen hyvinkin pienten aineistojen analyysin, on otoskoon kasvattaminen 

yksinkertaisin keino lisätä tutkimuksen voimaa. Tämä tapahtuu siksi, että 

todistusaineiston määrän lisääminen pienentää saatujen tulosten 

epävarmuutta.  (Nokelainen ym. 2009, 259–260.) Tämän tutkimuksen 

aineiston otoskoon katsotaan kasvattaneen tutkimuksen voimaa ja 

pienentäneen tämän tutkimuksen tulosten epävarmuutta.  

 

Lopuksi on syytä muistaa, että todennäköisyyden eli uskomusten 

varmuusaste riippuu siitä tiedon tasosta, jolla kyseessä olevasta mallista 

kyetään ennustamaan ilmiöitä. Luotettavuuden arvioinnin pääpaino on 

tulosten tulkinnassa. Olennaista sen kannalta on, että tutkijalla on tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä, sillä todennäköisyyksien paremmuutta arvioidaan 

suhteessa taustatietoon. Tämä tarkoittaa sitä, että Bayes-mallien informaatio 

jalostuu tiedoksi vasta täydentäessään tutkijan ajatusrakennelmia.   
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Edellä esitetty näkökohta huomioiden on tutkijan taustalla tutkimuksen 

luotettavuutta parantava vaikutus. Alan peruskoulutus (kasvatustieteen 

maisteri, luokanopettajakoulutus) ja syventävät opinnot (sivuainelaudatur 

psykologiasta, jatko-opinnot ammattikasvatuksessa) sekä monipuolinen 

työkokemus (mm. yhdysluokka, kielikylpyluokka) ja työtehtävät (mm. 

johtotiimityöskentely, työskentely koulutusalan hankkeissa ulkomailla) ovat 

auttaneet hahmottamaan tutkittavaa ilmiötä kokonaisvaltaisesti. Tutkijan 

kokeneisuus ja monipuolinen aiheeseen perehtyneisyys lienee ollut etuna 

tutkimustulosten tulkinnassa ja niistä tehdyissä johtopäätöksissä.  Nokelainen 

(2010) painottaa, että BDM:n antama tieto jalostuu tieteellisesti arvokkaaksi 

vasta täydentäessään tutkijan tutkimusongelman ratkaisemiseen valitsemaa 

strategiaa, jossa teoreettinen malli ja mittausmalli liittyvät kiinteästi toisiinsa. 

Se, miten tutkija on tässä onnistunut, jää lukijan arvioitavaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 

 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET          

 

5.1 Opettajien tunneälytaidot 

 

EKK-kyselylomakkeen ensimmäisessä osassa (osa A) vastaajia pyydettiin 

arvioimaan omia tunneälytaitojaan. Lomake sisälsi yhteensä 62 väittämää, 

joihin vastattiin viisiportaisen Likert-asteikon avulla (1= erittäin heikko, 2= 

keskitasoa heikompi, 3= keskitasoa, 4= keskitasoa parempi; 5= erittäin 

hyvä).     

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin keski- ja hajontalukujen 

avulla opettajien arvioita omasta emotionaalisesta kompetenssistaan. 

Taulukossa 11 on esitetty keskiarvot (M), keskiluvut eli mediaanit (MD) ja 

keskihajonnat (SD) 18 tunneälytaidon ominaispiirteelle. Tutkimuksen 

kohteena olleet opettajat (N=551) arvioivat omat tunneälytaitonsa olevan 

keskitasoa (M=3.2–3.9). Kaikkia 18 tunneälytaitoa koskevien vastausten 

keskiarvo oli 3.5 (SD=0.61).  
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Taulukko11. Tunneälytaidot vastaajien itsensä arvioimina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vahvimmaksi tunneälytaidoksi opettajat arvioivat empaattisuuden (M=3.9, 

SD=0.59). Lisäksi emotionaalinen itsetietoisuus (M=3.7, SD=0.48), 

luotettavuus (M=3.7, SD=0.57) ja kyky kehittää toisia (M=3.7, SD=0.55) 

arvioitiin hyviksi. Huonoimmaksi tunneälytaidoksi arvioitiin suorituskyky 

(M=3.2, SD=0.52). Heikkoutta tunnettiin myös itseluottamuksessa (M=3.3, 

SD=0.68), kannustavuudessa (M=3.3, SD=0.59), vaikutusvallassa 

(M=3.3,SD=0.66) sekä kyvyssä käynnistää muutoksia (M=3.3, SD=0.65). 

  N=551 

  M MD SD 

I ITSETIETOISUUS  
 

 

01 Emotionaalinen itsetietoisuus  3.7 3.6 0.48 

02 Itsetuntemus  3.6 3.6 0.53 

03 Itseluottamus  3.3 3.3 0.68 

II ITSEHALLINTA    

04 Itsekontrolli 3.5 3.7 0.67 

05 Luotettavuus  3.7 3.7 0.57 

06 Sopeutumiskyky  3.4 3.3 0.62 

07 Suorituskyky  3.2 3.2 0.52 

08 Aloitteellisuus  3.5 3.4 0.59 

09 Optimismi 3.6 3.8 0.56 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS  
 

 

10 Empaattisuus  3.9 4.0 0.59 

11 Organisaatiotuntemus  3.6 3.5 0.75 

12 Palvelualttius  
 

3.5 3.3 0.71 

IV HENKILÖSUHTEIDEN HALLINTA  
 

 

13 Kannustavuus  3.3 3.3 0.57 

14 Vaikutusvalta  3.3 3.3 0.66 

15 Kyky kehittää toisia  3.7 3.7 0.55 

16 Kyky käynnistää muutoksia  3.3 3.3 0.65 

17 Taito hallita konflikteja  3.6 3.5 0.67 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 3.6 3.8 0.58 
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Tässä yhteydessä tulee huomioida, että myös heikoiksi luokitellut 

tunneälytaidot ylsivät hieman keskitason yläpuolelle. 

 

Tässä tutkimuksessa 18 tunneälytaitoon liittyi yhteensä 62 väittämää (ks. 

Liite 1). Yksittäisistä väittämistä parhaimmiksi koettiin empaattisuuteen 

kuuluva kyky aistia ja tunnistaa muiden tunnetiloja (M=4.1, SD=0.81) sekä 

optimismin osalta myönteinen suhtautuminen muihin ihmisiin (M=4.0, 

SD=0.78), jotka koettiin keksitasoa paremmiksi (ks. Liite 10). Selvästi 

keskitasoa heikommaksi opettajat arvioivat vaikutusvaltaan liittyvän kyvyn 

luoda tukiverkostoja omien aloitteiden tukemiselle (M=2.9, SD=0.82) sekä 

suorituskyvyn ominaispiirteeseen lukeutuvan väittämän korkeiden 

vaatimusten asettaminen muille (M=2.8, SD=0.74). 

5.1.1 Opettajien ja opiskelijoiden väliset erot 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin opettajien (n=275) ja opiskelijoiden (n=276) välisiä 

eroja omien tunneälytaitojen arvioinnissa. Analyysimenetelminä käytettiin 

epäparametrista Mann–Whitneyn U-testiä.  

 

Opettajien ja opiskelijoiden välillä ilmeni tilastollisesti merkitseviä eroja, joita 

havaittiin kaikkiaan 11 tunneälytaidossa. Taulukosta 12 käy ilmi, että 

emotionaalisen itsetietoisuuden, luotettavuuden ja palvelualttiuden osalta 

erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Sopeutumiskyvyssä ja 

aloitteellisuudessa erot olivat tilastollisesti merkitseviä. Erot 

itseluottamuksessa, itsekontrollissa, organisaatiotuntemuksessa, 

vaikutusvallassa, taidossa hallita konflikteja sekä ryhmä- ja yhteistyötaidossa 

olivat opettajien ja opiskelijoiden välillä melkein merkitseviä.  

 

Taulukosta 12 voidaan myös havaita, että kaikissa tilastollisesti merkitsevästi 

toisistaan eroavissa tunneälytaidoissa opettajat arvioivat omat valmiutensa 
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hieman korkeammalle kuin opiskelijat. Kaikkia 18 tunneälytaitoa koskevien 

vastausten keskiarvon perusteella havaittiin opettajilla (M=3.6, SD=0.62) 

paremmat tunneälytaidot kuin opiskelijoilla (M=3.5, SD=0.59).  

 

Tunneälytaitojen keskiarvojen lähempi tarkastelu osoittaa, että 

empaattisuuden (M=3.9, SD=0.60) ohella opettajat tunsivat olevansa vahvoja 

emotionaalisessa itsetietoisuudessa (M=3.8, SD=0.46). Opiskelijat kokivat 

olevansa opettajien lailla vahvoja empaattisuudessa (M=3.9, SD=0.58) ja 

tämän lisäksi kyky kehittää toisia (M=3.7, SD=0.52) oli hyvä. 

 

Sekä opettajat että opiskelijat arvioivat olevansa suorituskyvyn (M=3.2, 

SD=0.55, M=3.2, SD=0.49) ohella heikosti vaikutusvaltaisia (M=3.3, SD= 

0.66; M=3.2, SD=0.66). Lisäksi opettajat arvioivat itsensä huonoiksi 

kannustavuudessa (M=3.3, SD=0.58) ja kyvyssä käynnistää muutoksia 

(M=3.3, SD=0.68), kun taas opiskelijat kokivat olevansa huonoja 

itseluottamuksessa (M=3.23, SD=0.66). 
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Taulukko12. Opettajien ja opiskelijoiden väliset erot tunneälytaitojen arvioinnissa 

 

 

 

Tarkasteltaessa opettajien ja opiskelijoiden tunneälytaitoja 62 väittämän 

osalta (ks. Liite 10) voidaan huomata, että opettajat (n=275) arvioivat 

korkealle empaattisuuteen kuuluvan kyvyn aistia ja tunnistaa muiden 

tunnetiloja (M=4.1, SD=0.78) sekä optimistisuuteen kuuluvan väittämän 

myönteisestä suhtautumista toisiin ihmisiin (M=4.1, SD=0.80). Vahvuudeksi 

koettiin myös emotionaaliseen itsetietoisuuteen kuuluvat väittämät 

herkkyydestä omille sisäisille viesteille (M=4.0, SD=0,67) sekä kouluyhteisön 

yhteisten arvojen kunnioittamisen (M=4.0, SD=0.81).  Opettajien tavoin myös 

opiskelijat arvioivat selkeimmäksi vahvuudekseen kyvyn aistia ja tunnistaa 

       n=275    n=276  

               M       MD       SD        M        MD        SD            p 

I ITSETIETOISUUS        

01 Emotionaalinen itsetietoisuus  3.8 3.8 0.46 3.6 3,6 0.46 <.001 

02 Itsetuntemus  3.6 3.6 0.55 3.6 3,6 0.51 .683 

03 Itseluottamus  3.4 3.3 0.69 3.2 3.3 0.66 .020 

II ITSEHALLINTA        

04 Itsekontrolli 3.6 3.7 0.65 3.5 3.3 0.69 .024 

05 Luotettavuus  3.7 3.7 0.57 3.6 3.7 0.56 <.001 

06 Sopeutumiskyky  3.5 3.3 0.66 3.3 3.3 0.58 .006 

07 Suorituskyky  3.2 3.2 0.55 3.2 3.2 0.49 .823 

08 Aloitteellisuus  3.5 3.6 0.63 3.4 3.4 0.54 .008 

09 Optimismi 3.6 3.8 0.58 3.6 3.5 0.54 .139 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS        

10 Empaattisuus  3.9 4.0 0.60 3.9 4.0 0.58 .823 

11 Organisaatiotuntemus  3.6 3.5 0.74 3.5 3.5 0.76 .027 

12 Palvelualttius  3.7 3.7 0.72 3.3 3.0 0.64 <.001 

IV HENKILÖSUHTEIDEN HALLINTA        

13 Kannustavuus  3.3 3.3 0.58 3.3 3.3 0.57 .675 

14 Vaikutusvalta  3.3 3.3 0.66 3.2 3.0 0.66 .040 

15 Kyky kehittää toisia  3.7 3.7 0.57 3.7 3.7 0.52 .666 

16 Kyky käynnistää muutoksia  3.3 3.3 0.68 3.3 3.3 0.62 .234 

17 Taito hallita konflikteja  3.7 4.0 0.67 3.6 3.5 0.66 .015 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 3.7 3.8 0.62 3.6 3.5 0.54 .027 
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muiden tunnetiloja (M=4.1, SD=0.83). Lisäksi opiskelijat kokivat itsensä 

vahvoiksi aloitteellisuuteen lukeutuvassa väittämässä, jossa he uskoivat 

siihen, että voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun (M=4.0, SD=0.83) ja olivat 

aidosti kiinnostuneita muiden auttamisesta (M=4.0,SD=0.75), joka lukeutuu 

kykyyn kehittää toisia. 

 

Heikkoutta opettajat kokivat selkeästi eniten suorituskykyyn lukeutuvassa 

väittämässä korkeiden vaatimusten asettaminen muille (M=2.8, SD=0.76). 

Vaikutusvaltaan kuuluvassa kyvyssä luoda tukiverkostoja omien aloitteiden 

tukemiselle (M=2.9, SD=0.84) he arvioivat itsensä keskitason alapuolelle. 

Opettajat eivät myöskään tunteneet olevansa vahvoilla 

muutoksenkäynnistyskykyyn lukeutuvassa väittämässä tukea vahvasti 

muutoksia, vaikka kohtaisi vastustusta (M=3.1, SD=0.88).   

 

Opiskelijoiden heikkous oli opettajien tavoin korkeiden vaatimusten 

asettamisessa muille (M=2.8, SD=0.72) sekä samaiseen tunneälytaitoon 

lukeutuvassa väittämässä haasteellisten mutta saavutettavissa olevien 

tavoitteiden asettaminen muille (M=3.1, SD=0.63). Opiskelijat olivat myös 

epävarmoja kyvyssään tukea vahvasti muutoksia vastustuksesta huolimatta 

(M=3.1, SD=0.85) sekä itseluottamukseen kuuluvassa kyvyssä nousta esiin 

ryhmässä itsevarmuutensa avulla (M=3.1, SD=1.02). Viimeisen väittämän 

osalta tulee huomioida kuitenkin vastaajien suuri hajonta, joka osoittaa 

etteivät he olleet vastauksissaan yksimielisiä. 

5.1.2 Taustamuuttujien yhteys 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin taustamuuttujien yhteyttä omia tunneälytaitoja 

koskeviin arviointeihin. Tarkasteltavina taustamuuttujina olivat vastaajien 

sukupuoli, ikä, työkokemus ja opinnot. Analyysimenetelmänä käytettiin 
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sukupuolen osalta Mann–Whitneyn U-testiä ja muiden taustamuuttujien 

osalta Kruskal–Wallisin H-testiä (ks. tarkemmin luku 4.4.1) 

 

 

Sukupuoli  

 

Kyselyyn vastanneista (N=551) miehiä oli 89 (16 %) ja naisia 462 (84 %). 

Sukupuoli vaikutti omien tunneälytaitojen arviointiin. Taulukossa 13 

tilastollisesti merkitseviä eroja havaittiin seitsemässä tunneälytaidossa.  

Tilastollisesti erittäin merkitsevä ero naisten ja miesten välillä oli 

palvelualttiudessa. Tilastollisesti merkitseviä eroja sukupuolten välillä oli 

puolestaan sopeutumiskyvyssä, empaattisuudessa, kyvyssä kehittää toisia 

sekä ryhmä- ja yhteistyötaidossa. Melkein merkitseviä löytyi suorituskyvyssä 

ja optimistisuudessa. 

 

Taulukon 13 lähempi tarkastelu osoittaa, että tilastollisesti erittäin merkitsevä 

ero löytyy palvelualttiudessa, joka naisilla ylsi 3.5:een (SD=0.69), kun 

miehillä se jäi vain hieman yli keskitason (M=3.2, SD=0.71). Tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan eroavissa tunneälytaidoissa niin miehet kuin naiset 

kokivat olevansa empaattisuudessa vahvimmillaan, vaikka naiset arvioivat 

olevansa keskiarvollisesti empaattisempia (M=4.0, SD=0.56) kuin miehet 

(M=3.7, SD=0.67). Naiset olivat miehiä vahvempia myös kyvyssään kehittää 

toisia, sillä naisten keskiarvo oli 3.7 (SD=0.52) ja miehillä 3.5 (SD=0.64). 

Sama havaittiin sopeutumiskyvyssä, jossa naisten keskiarvo oli 3.4 

(SD=0.60), kun miehillä se jäi 3.2:een (SD=0.70). Melkein merkitseviä eroja 

havaittiin suorituskyvyssä ja optimismissa, joissa naiset arvioivat 

toistamiseen olevansa kyvykkäämpiä (M=3.2, M=3.6) kuin miehet (M=3.1, 

M=3.5). Voidaan havaita, että kaikkien tilastollisesti merkitsevien 

tunneälytaitojen osalta naiset kokivat olevansa tunneälytaidoiltaan parempia 

kuin miehet.  
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Taulukko13. Sukupuolen yhteys tunneälytaitojen arviointiin 

 

 

Yllä olevan Taulukosta 13 havaitaan, että naisia vahvempia miehet kokivat 

olevansa ainoastaan itseluottamuksessa (M=3.4), itsekontrollissa (M=3.6) ja 

vaikutusvallassa (M=3.3) sekä kyvyssä käynnistää muutoksia (M=3.4). 

Näiden osa-alueiden osalta erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti 

merkitseviä naisiin nähden. Kaikkia 18 tunneälytaitoa koskevien vastausten 

keskiarvo nousi naisilla arvoon 3.5 (SD=0.60), kun se miehillä jäi arvoon 3.4 

(SD=0.64). 

 

 n=462 n=89  

  M SD M SD p 

I ITSETIETOISUUS      

01 Emotionaalinen itsetietoisuus  3.7 0.47 3.6 0.49 .084 

02 Itsetuntemus  3.6 0.52 3.5 0.55 .164 

03 Itseluottamus  3.3 0.68 3.4 0.70 .153 

II ITSEHALLINTA      
04 Itsekontrolli 3.5 0.69 3.6 0.60 .052 

05 Luotettavuus  3.7 0.58 3.6 0.53 .242 

06 Sopeutumiskyky  3.4 0.60 3.2 0.70 .007 

07 Suorituskyky  3.2 0.52 3.1 0.55 .037 

08 Aloitteellisuus  3.5 0.59 3.4 0.59 .261 

09 Optimismi 3.6 0.56 3.5 0.53 .033 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS      

10 Empaattisuus  4.0 0.56 3.7 0.70 .001 

11 Organisaatiotuntemus  3.6 0.71 3.5 0.93 .672 

12 Palvelualttius  3.5 0.69 3.2 0.71 <.001 

IV HENKILÖSUHTEIDEN 
HALLINTA 

  
   

13 Kannustavuus  3.3 0.57 3.2 0.60 .186 

14 Vaikutusvalta  3.3 0.66 3.3 0.65 .695 

15 Kyky kehittää toisia  3.7 0.52 3.5 0.64 .002 

16 Kyky käynnistää muutoksia  3.3 0.65 3.4 0.66 .223 

17 Taito hallita konflikteja  3.6 0.65 3.6 0.76 .907 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 3.7 0.56 3.5 0.68 .007 
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Ikä 

 

Iän vaikutusta opettajien (N=551) omien tunneälytaitojen arviointiin 

tarkasteltiin viiden ikäryhmän kautta: alle 20-vuotiaat (n=12); 20–30-vuotiaat 

(n=247), 31–40-vuotiaat (n=115), 41–50-vuotiaat (n=113), 51–60-vuotiaat (n= 

57) ja yli 60-vuotiaat (n=7) opettajat.  

 

Iän suhteesta omien tunneälytaitojen arviointiin voidaan Taulukosta 14 

huomata tilastollisesti merkitseviä eroja kaikkiaan kahdeksan tunneälyn 

ominaispiirteen osalta. Erittäin merkitsevä ero oli emotionaalisessa 

itsetietoisuudessa ja palvelualttiudessa. Merkitseväksi ero suhteessa ikään 

muodostui itsekontrollissa ja luotettavuudessa.  Itseluottamuksessa, 

aloitteellisuudessa, vaikutusvallassa sekä konfliktihallintataidossa erot olivat 

melkein merkitseviä.  

 

Lähempi tarkastelu (ks. Liite 11) osoittaa, että erittäin merkitsevästi toisistaan 

eroavien tunneälytaitojen osalta vahvimmillaan olivat 41–50-vuotiaat ja 

heikoimmillaan alle 30-vuotiaat. Emotionaalisessa itsetietoisuudessa 41–50  

ikäryhmän keskiarvo oli 3.9 (SD=0.45), kun se alle 30-vuotiailla vaihteli välillä 

3.5–3.6 (SD=0.39–0.47). Vastaava tilanne havaittiin myös palvelualttiudessa, 

jossa vanhempaan ikäryhmään kuuluvien keskiarvo oli 3.8 (SD= 0.69), kun 

nuorempien opettajien keskiarvo jäi 3.0–3.2 välille (SD= 0.60–0.67). 

 

Merkitsevästi toisistaan erosivat itsekontrolli ja luotettavuus. Ne näyttivät 

olevan tunneälytaitoja, joiden keskiarvot kasvoivat iän myötä. Huipussaan ne 

olivat yli 60-vuotiailla (M=3.8, SD=0.85; M=3.9 SD=0.68) ja alimmillaan alle 

20-vuotiailla (M=3.0, SD=0.59; M=3.5, SD=0.44).  
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Taulukko14. Iän yhteys tunneälytaitojen arviointiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melkein merkitsevien tunneälytaitojen osalta 41–50-vuotiaat kokivat olevansa 

muita vahvempia aloitteellisuudessa (M=3.6, SD=0.63), vaikutusvallassa 

(M=3.4, SD=0.61) ja konfliktihallintataidossa (M=3.8, 0.64). Alle 20-vuotiaat 

arvioivat itsensä heikoimmaksi itseluottamuksessa (M=2.9, SD=0.71) ja 

vaikutusvallassa (M=2.9, SD=0.47) ja 20–30-vuotiaat taas aloitteellisuudessa 

(M=3.4, SD=0.53) suhteessa muihin ikäluokkiin. Itseluottamus osoittautui yli 

60-vuotiaiden vahvuudeksi (M=3.7, SD=1.19), mutta konfliktien hallinta 

(M=3.2, SD=1.25) puolestaan muita ikäluokkia heikommaksi. Tässä kohtaa 

tulee kuitenkin huomioida, että yli 60-vuotiaisiin lukeutui vain seitsemän 

 N= 551 

  p 

I ITSETIETOISUUS  

01 Emotionaalinen itsetietoisuus 
<.000 

02 Itsetuntemus 
.086 

03 Itseluottamus 
.019 

II ITSEHALLINTA  

04 Itsekontrolli 
.004 

05 Luotettavuus 
.006 

06 Sopeutumiskyky 
.102 

07 Suorituskyky 
.669 

08 Aloitteellisuus 
.016 

09 Optimismi 
.308 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS  

10 Empaattisuus 
.322 

11 Organisaatiotuntemus 
.326 

12 Palvelualttius 
<.000 

IV HENKILÖSUHTEIDEN HALLINTA  

13 Kannustavuus 
.556 

14 Vaikutusvalta 
.010 

15 Kyky kehittää toisia 
.394 

16 Kyky käynnistää muutoksia 
.166 

17 Taito hallita konflikteja 
.024 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 
.142 
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vastaajaa. Sen lisäksi vastausten hajonta oli suuri, joka merkitsee, että 

vastaajat eivät olleet vastauksissaan yksimielisiä. 

 

 

Työkokemus  

 

Seuraavaksi tarkasteltiin työkokemuksen yhteyttä vastaajien 

tunneälytaitoihin. Se jakaantui viiteen vastauskategoriaan: ei lainkaan (n=47), 

yhteensä alle vuoden (n=129), 1–9 vuotta (n=156), 10–19 vuotta (n=111), 

20–29 vuotta (n=70), 30–39 vuotta (n=37) ja 40 vuotta tai yli (n=1).  Viimeksi 

mainittu luokka jätettiin pois, koska siihen lukeutui vain yksi vastaaja.  

 

Alla olevasta Taulukosta 15 huomataan, että vastaajien (N=551) arvioissa 

työkokemuksen suhteen ilmeni tilastollisesti merkitseviä eroja kaikkiaan 11 

tunneälytaidossa. Tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja havaittiin neljässä 

tunneälytaidossa eli emotionaalisessa itsetietoisuudessa, luotettavuudessa, 

palvelualttiudessa ja vaikutusvallassa. Tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi 

puolestaan kuudessa tunneälytaidossa: itseluottamuksessa, itsekontrollissa, 

sopeutumiskyvyssä, aloitteellisuudessa, taidossa hallita konflikteja sekä 

ryhmä- ja yhteistyötaidoissa. Lisäksi havaittiin melkein merkitsevä ero 

itsetuntemuksessa. 
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Taulukko15. Työkokemuksen yhteys tunneälytaitojen arviointiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aineiston lähempi tarkastelu (Liite 12) osoitti tilastollisesti erittäin 

merkitsevien tunneälytaitojen osalta, että enemmän työkokemusta omaavilla 

opettajilla (20–39 vuotta) oli keskiarvollisesti selkeästi paremmat 

tunneälytaidot kuin vähemmän työkokemusta omaavilla kollegoilla (ei 

lainkaan–yhteensä alle vuoden).  20–29 vuoden työkokemuksella 

tärkeimmiksi tunneälytaidoiksi nousivat emotionaalinen itsetietoisuus (M=3.9, 

SD=0.45) ja palvelualttius (M=3.8, SD=0.69), kun taas 30–39 vuoden 

työkokemuksella luotettavuus (M=3.9, SD=0.54). Vaikutusvalta korostui 1-19 

 N= 551 

  p 

I ITSETIETOISUUS  

01 Emotionaalinen itsetietoisuus 
<.001 

02 Itsetuntemus 
.039 

03 Itseluottamus 
.001 

II ITSEHALLINTA  

04 Itsekontrolli 
.006 

05 Luotettavuus 
<.001 

06 Sopeutumiskyky 
.006 

07 Suorituskyky 
.313 

08 Aloitteellisuus 
.002 

09 Optimismi 
.073 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS  

10 Empaattisuus 
.106 

11 Organisaatiotuntemus 
.100 

12 Palvelualttius 
<.001 

IV HENKILÖSUHTEIDEN HALLINTA  

13 Kannustavuus 
.071 

14 Vaikutusvalta 
<.001 

15 Kyky kehittää toisia 
.225 

16 Kyky käynnistää muutoksia 
.052 

17 Taito hallita konflikteja 
.007 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 
.003 
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vuotta (M=3.4) ja 20–29 vuotta työkokemusta (M=3.3) omaavilla opettajilla, 

keskihajontojen vaihdellessa välillä 0.63–0.68. 

 

Merkitsevästi toisistaan eroavien tunneälytaitojen osalta voitiin havaita, että 

sopeutumiskyky (M=3.5, SD=0.69), konfliktinhallintataidot (M=3.8, SD=0.72) 

sekä ryhmä- ja yhteistyötaidot (M=3.8, SD=0.57) olivat korkeimmillaan 20–29 

vuoden työkokemuksen omaavilla opettajilla. Pitkä työkokemus (20–39 

vuotta) vaikutti myös hyvään itsekontrolliin (M=3.7, SD=0.60–0.70). 

Aloitteellisuudessa vahvimmillaan olivat 10–29 vuoden työkokemuksen 

omaavat opettajat (M=3.6, SD=0.63–0.66). Heikko itseluottamus (M=3.1, 

SD=0.63–0.65) havaittiin vain vähän työkokemusta omaavilla opettajilla (ei 

lainkaan–yhteensä alle vuoden), sillä työkokemuksen karttuessa (1–39 

vuotta), myös itseluottamus koheni (M=3.4, SD=0.62–0.77)  

 

Tilastollisesti melkein merkitsevä ero oli itsetuntemuksessa. Se oli 

korkeimmillaan työkokemusta 20–29 vuotta (M=3.7, SD=0.50) ja 1–9 vuotta 

(M=3.7, SD=0.53) omanneilla opettajilla, muiden ikäryhmien liikkuessa 

alhaisemmalla tasolla (M=3.5–3.6, SD=0.46–0.74).  

 

 

Opinnot  

 

Opintojen yhteyttä tunneälytaitojen arviointiin tarkasteltiin opettajien ja 

opiskelijoiden osalta erikseen, ja heille oli kyselylomakkeessa eri 

vastauskategoriat. Opettajien (n=275) vastaukset jakaantuivat kuuteen 

kategoriaan: 1) vanha tutkintojärjestelmä (n=57), 2) KM 

luokanopettajakoulutus (n=179), 3) KM pääaineena kasvatustiede (n=18), 4) 

FM aineenopettaja (n=13), 5) muita kasvatustieteen opintoja (n=7), 6) ei 

kasvatustieteen opintoja (n=1). Viimeksi mainittu kategoria jätettiin kuitenkin 

tarkastelun ulkopuolelle, sillä siihen lukeutui vain yksi vastaaja. Opiskelijat 

(n=276) vastasivat puolestaan viiden vastauskategorian kautta: 1) 1. 



 

139 

 

vuosikurssi (n=40), 2) 2.vuosikurssi (n=39), 3) 3.vuosikurssi (n=61), 4) 4. 

vuosikurssi tai enemmän (n=126), 5) valmistunut (n=10).  

 

Opintojen ja tunneälytaitojen arvioinnin välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä 

eroja.  

 

5.2 Tunneälytaitojen tärkeys opettajan työssä ja 
esimiestyössä 

    

EKK-kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan omien tunneälytaitojen lisäksi 

myös niiden tärkeyttä opettajan työssä (osa B) ja esimiestyössä (osa C). 

Vastaajat (N=551) arvioivat tunneälytaitojen tärkeyttä viisiportaisen Likert-

asteikon avulla (1= ei lainkaan tärkeä, 2= ei kovin tärkeä, 3= melko tärkeä, 

4= tärkeä, 5= erittäin tärkeä).   

5.2.1 Tunneälytaitojen tärkeys opettajan työssä 

 

Toisen tutkimuskysymyksen osalta tarkasteltiin ensin opettajien arvioita 

tunneälytaitojen tärkeydestä opettajan työssä. Taulukossa 16 on esitetty 

koko aineiston (N=551) vastausten keskiarvot (M), keskiluvut eli mediaanit 

(MD) ja keskihajonnat (SD).  

 

Tutkimuksen kohteena olevat opettajat (N=551) arvioivat tunneälytaidot 

opettajan työn kannalta keskeisiksi. Kaikkien kahdeksaatoista tunneälytaitoa 

koskevien vastausten keskiarvo oli 4.0 (SD=0.59). Tärkeimpinä 

tunneälytaitoina opettajan työn kannalta pidettiin empaattisuutta (M=4.5, 

SD=0.55), taitoa hallita konflikteja (M=4.4, SD=0.63), itsekontrollia (M=4.4, 

SD=0.51) sekä ryhmä- ja yhteistyötaitoa (M=4.3, SD=0.59). Vähiten tärkeiksi 
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tunneälyvalmiuksiksi vastaajat arvioivat puolestaan suorituskyvyn (M=3.3, 

SD=0.58), itseluottamuksen (M=3.4, SD=0.62), organisaatiotuntemuksen 

(M=3.5, SD=0.82) ja vaikutusvallan (M=3.5,SD=0.65). 

 

Taulukko 16. Tunneälytaitojen tärkeys opettajan työssä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksittäisistä väittämistä (Liite 13) opettajan työn kannalta tärkeimmäksi 

kohosi optimistisuuteen kuuluva myönteinen suhtautuminen muihin ihmisiin, 

jonka keskiarvo oli 4.5 (SD=0.66).  Lisäksi vastaajat painottivat 

palvelualttiuteen kuuluvaa kykyä huolehtia kodin ja koulun välisestä 

    N=551 

  M MD SD 

I ITSETIETOISUUS    

01 Emotionaalinen itsetietoisuus  
4.1 4.2 0.45 

02 Itsetuntemus  
4.2 4.2 0.48 

03 Itseluottamus  
3.4 3.3 0.62 

II ITSEHALLINTA  
 

 

04 Itsekontrolli 
4.4 4.3 0.51 

05 Luotettavuus  
3.9 4.0 0.56 

06 Sopeutumiskyky  
4.0 4.0 0.61 

07 Suorituskyky  
3.3 3.4 0.58 

08 Aloitteellisuus  
3.7 3.6 0.59 

09 Optimismi 
4.0 4.0 0.52 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS  
 

 

10 Empaattisuus  
4.5 4.7 0.55 

11 Organisaatiotuntemus  
3.5 3.5 0.82 

12 Palvelualttius  
4.2 4.3 0.61 

IV HENKILÖSUHTEIDEN HALLINTA  
 

 

13 Kannustavuus  
3.7 3.7 0.67 

14 Vaikutusvalta  
3.5 3.7 0.65 

15 Kyky kehittää toisia  
4.3 4.3 0.62 

16 Kyky käynnistää muutoksia  
3.6 3.7 0.62 

17 Taito hallita konflikteja  
4.4 4.5 0.63 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 
4.3 4.5 0.59 
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yhteistyöstä (M=4.5, SD=0.66) sekä itsekontrolliin kuuluvaa kykyä pysyä 

rauhallisena ja hallita ajatuksensa stressi- ja kriisitilanteissa (M=4.5, 

SD=0.61). 

 

Kyselyyn vastanneet pitivät vähiten tärkeänä opettajan työn kannalta 

suorituskykyyn kuuluvia väittämiä korkeiden vaatimusten asettamisesta 

itselle (M=2.3, SD=0.81) ja muille (M=2.7, SD=0.84).  

5.2.1.1 Opettajien ja opiskelijoiden väliset erot 

Opettajien (n=275) ja opiskelijoiden (n=276) välisiä eroja tunneälytaitojen 

tärkeydestä opettajan työssä analysoitiin epäparametrisella Mann–Whitneyn 

U-testillä. Taulukosta 17 havaitaan, että opettajilla (n=275) ja opiskelijoilla 

(n=276) on selkeästi erilaiset näkemykset. Tilastollisesti erittäin merkitseviä 

eroja oli jopa 11 tunneälytaidossa (hyvä itsetuntemus, itsekontrolli, 

sopeutumiskyky, aloitteellisuus, optimismi, empaattisuus, 

organisaatiotuntemus, palvelualttius, kannustavuus, vaikutusvalta, taito 

hallita konflikteja, ryhmä- ja yhteystyötaito). Tilastollisesti merkitsevä ero 

havaittiin kyvyssä käynnistää muutoksia ja melkein merkitsevä ero 

suorituskyvyssä ja vaikutusvallassa. 

 

Alla olevasta Taulukosta 17 voidaan nähdä, että kaikissa tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan eroavissa tunneälytaidoissa opiskelijat arvioivat omat 

tunneälytaidot tärkeämmäksi opettajan työssä kuin mitä työssä toimivat 

opettajat arvioivat. 
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Taulukko 17. Opettajien ja opiskelijoiden väliset erot tunneälytaitojen tärkeydessä 

opettajan työssä  

 

 

Kaikkien 18 tunneälytaitoa koskevien vastausten keskiarvojen vertaaminen 

vahvisti havaintoa. Se osoitti, että opettajat pitivät tunneälytaitoja vähemmän 

tärkeänä opettajan työn kannalta keskiarvon jäädessä arvoon 3.8 (SD=0.60), 

kun se opiskelijoilla oli 4.1 (SD=0.56).  

 

Keskiarvojen lähempi tarkastelu osoitti myös, että niin opettajien kuin 

opiskelijoidenkin mielestä empaattisuus on tärkeintä opettajan työssä. 

Mielenkiintoiseksi tämän havainnon tekee se, että empaattisuuden osalta 

  n=275  n=276  

  M MD SD M MD SD p 

I ITSETIETOISUUS        
01 Emotionaalinen itsetietoisuus  4.1 4.2 0.47 4.1 4.2 0.44 .862 

02 Itsetuntemus  4.1 4.0 0.47 4.3 4.4 0.47 <.001 

03 Itseluottamus  3.4 3.3 0.62 3.4 3.3 0.61 .879 

II ITSEHALLINTA        

04 Itsekontrolli 4.3 4.3 0.53 4.4 4.3 0.48 <.001 

05 Luotettavuus  3.9 4.0 0.56 4.0 4.0 0.55 .123 

06 Sopeutumiskyky  3.9 4.0 0.62 4.2 4.3 0.56 <.001 

07 Suorituskyky  3.2 3.2 0.59 3.3 3.4 0.56 .036 

08 Aloitteellisuus  3.5 3.6 0.57 3.8 3.8 0.59 <.001 

09 Optimismi 3.9 4.0 0.52 4.1 4.0 0.50 <.001 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS        

10 Empaattisuus  4.3 4.3 0.58 4.6 4.7 0.47 <.001 

11 Organisaatiotuntemus  3.4 3.5 0.79 3.7 3.5 0.82 <.001 

12 Palvelualttius  4.1 4.3 0.63 4.4 4.3 0.57 <.001 

IV HENKILÖSUHTEIDEN 
HALLINTA 

       

13 Kannustavuus  3.6 3.7 0.66 3.9 4.0 0.65 <.001 

14 Vaikutusvalta  3.5 3.3 0.66 3.6 3.7 0.63 .027 

15 Kyky kehittää toisia  4.1 4.0 0.64 4.5 4.7 0.53 <.001 

16 Kyky käynnistää muutoksia  3.5 3.3 0.62 3.7 3.7 0.61 .001 

17 Taito hallita konflikteja  4.2 4.0 0.66 4.5 4.5 0.57 <.001 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 4.2 4.o 0.60 4.5 4.8 0.55 <.001 
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opettajilla ja opiskelijoilla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ero. Tämä 

selittyy sillä, että vaikka opettajat arvioivat empaattisuuden keskiarvollisesti 

korkealle (M=4.3, SD=0.58) niin opiskelijoilla tämän tunneälyn 

ominaispiirteen keskiarvo nousi vielä korkeammalle (M=4.6, SD=0.47). Myös 

hajonta oli opiskelijoiden osalta melko pieni eli he olivat arvioissaan varsin 

yksimielisiä. 

 

Samansuuntainen havainto nähtiin myös toiseksi tärkeimmäksi luokitellun 

tunneälyn ominaispiirteen osalta, joka niin opettajilla kuin opiskelijoilla oli 

konfliktihallintataito. Jälleen opiskelijoiden (M=4.5, SD=0.57) havaittiin 

pitävän tätä ominaispiirrettä (M=4.2, SD=0.66) tärkeämmässä asemassa 

opettajan työssä kuin mitä opettajat pitivät, sillä ero oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevä.  

 

Vähiten tärkeänä tunneälytaidon ominaispiirteenä niin opettajat (M=3.2, 

SD=0.59) kuin opiskelijatkin (M=3.3, SD=0.56) pitivät suorituskykyä, vaikka 

ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä. Opettajat eivät pitäneet työn kannalta 

tärkeänä organisaatiotuntemusta (M=3.4, SD=0.79) ja opiskelijat taas 

itseluottamusta (M=3.4, SD=0.61). Huomioitavaa on, että keskiarvo 

itseluottamuksen osalta oli opettajilla kuitenkin sama (M=3.4, SD=0.62) kuin 

opiskelijoilla, vaikka suorituskyky (M=3.2) ja organisaatiotuntemus (M=3.4) 

olivat opettajien osalta keskiarvollisesti vielä alhaisempia. 

 

Yksittäisten väittämien (ks. Liite 13) osalta, optimismiin kuuluva myönteinen 

suhtautuminen muihin ihmisiin, nousi niin opettajien kuin opiskelijoiden 

mielestä tärkeimmäksi tunneälytaidoksi, vaikka keskiarvojen perusteella 

voidaan huomata opiskelijoiden arvioineen sen tärkeyden opettajia 

korkeammalle. Opiskelijat arvioivat myös palvelualttiuteen kuuluvan kyvyn 

huolehtia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä korkealle (M=4.6, SD=0.57).  

Opettajat ja opiskelijat olivat samaa mieltä siitä, että suorituskykyyn kuuluvia 

väittämiä korkeiden vaatimusten asettaminen itselle ja muille ei pidetty 
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kovinkaan tärkeinä opettajan työssä keskiarvojen liikkuessa välillä 2.7–3.0 

(SD=0.79–0.85). 

 

5.2.1.2 Taustamuuttujien yhteys  

Seuraavaksi tarkasteltiin taustamuuttujien yhteyttä tunneälytaitojen tärkeyttä 

koskeviin arviointeihin suhteessa opettajan työhön. Tarkasteltavina 

taustamuuttujina olivat vastaajien sukupuoli, ikä, työkokemus ja opinnot. 

Analyysimenetelmänä käytettiin sukupuolen osalta Mann–Whitneyn U-testiä 

ja muiden taustamuuttujien osalta Kruskal–Wallisin H-testiä.  

 

Sukupuoli 
 

Paljon tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi sukupuolen yhteydestä 

tunneälytaitojen tärkeyteen opettajan työssä, sillä niitä löytyi kaiken kaikkiaan 

11 tunneälytaidossa. Taulukko 18 osoittaa, että tilastollisesti erittäin 

merkitseviä eroja oli yhdeksässä tunneälytaidossa (emotionaalinen 

itsetietoisuus, hyvä itsetuntemus, itsekontrolli, sopeutumiskyky, palvelualttius, 

kyky kehittää toisia, konfliktihallintataito, ryhmä- ja yhteistyötaito). 

Tilastollisesti merkitseviä eroja oli optimistisuudessa ja kannustavuudessa. 

 

Alla olevan Taulukon 18 lähempi tarkastelu osoittaa, että kaikkien 

tilastollisesti merkitsevien tunneälytaitojen osalta naiset kokivat ne 

tärkeämmäksi opettajan työn kannalta kuin miehet.  
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Taulukko18. Sukupuolen yhteys tunneälytaitojen tärkeyteen opettajan työssä  

 

 

Kaikkien 18 tunneälytaitoa koskevien vastausten keskiarvojen vertailu 

osoittaa myös sen, että naiset pitävät tunneälytaitojen tärkeyttä opettajan 

työssä merkittävämpänä mitä vastakkainen sukupuoli. Naisilla se ylsi arvoon 

4.0 (SD=0.57) kun se miehillä oli 3.8 (SD=0.65). 

 

Ikä 

 

Iän vaikutusta opettajien (N=551) tunneälytaitojen tärkeyden arviointiin 

opettajan työssä arviointiin tarkasteltiin kuuden ikäryhmän kautta: 1) alle 20-

 n=462 n= 89  

  M SD M SD p 

I ITSETIETOISUUS      
01 Emotionaalinen itsetietoisuus  4.2 0.42 3.9 0.53 <.001 

02 Itsetuntemus  4.2 0.46 4.0 0.51 <.001 

03 Itseluottamus  3.4 0.62 3.3 0.61 .185 

II ITSEHALLINTA      
04 Itsekontrolli 4.4 0.49 4.1 0.57 <.001 

05 Luotettavuus  4.0 0.55 3.8 0.63 .144 

06 Sopeutumiskyky  4.1 0.57 3.7 0.69 <.001 

07 Suorituskyky  3.3 0.58 3.2 0.62 .623 

08 Aloitteellisuus  3.7 0.58 3.5 0.63 .053 

09 Optimismi 4.0 0.50 3.8 0.55 .003 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS      
10 Empaattisuus  4.5 0.50 4.2 0.68 <.001 

11 Organisaatiotuntemus  3.6 0.81 3.4 0.85 .070 

12 Palvelualttius  4.3 0.57 3.9 0.70 <.001 

IV HENKILÖSUHTEIDEN 
HALLINTA 

     

13 Kannustavuus  3.8 0.66 3.5 0.73 .004 

14 Vaikutusvalta  3.6 0.65 3.5 0.62 .497 

15 Kyky kehittää toisia  4.3 0.58 4.0 0.72 <.001 

16 Kyky käynnistää muutoksia  3.6 0.62 3.5 0.65 .123 

17 Taito hallita konflikteja  4.4 0.60 4.1 0.75 <.001 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 4.4 0.55 4.1 0.70 <.001 
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vuotiaat (n=12), 2) 20–30-vuotiaat (n=247), 3) 31–40-vuotiaat (n=115), 4) 

41–50-vuotiaat (n=113), 5) 51–60-vuotiaat (n=57) ja 6) 60 tai sitä 

iäkkäämmät (n=7) opettajat. 

 

Taulukko 19. Iän yhteys tunneälytaitojen tärkeyteen opettajan työssä  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikä aiheutti sukupuolen ohella paljon tilastollisesti merkitseviä eroja, joita oli 

löydettävissä kaikkiaan 13 tunneälytaidossa. Taulukko 19 osoittaa, että 

tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja löytyi kaikkiaan kuudessa 

tunneälytaidossa (sopeutumiskyky, aloitteellisuus, empaattisuus, 

kannustavuus, kyky kehittää toisia sekä ryhmä- ja yhteistyötaito). 

 N= 551 

  p 

I ITSETIETOISUUS  
01 Emotionaalinen itsetietoisuus .512 

02 Itsetuntemus .001 

03 Itseluottamus .049 

II ITSEHALLINTA  
04 Itsekontrolli .010 

05 Luotettavuus .189 

06 Sopeutumiskyky <.001 

07 Suorituskyky .019 

08 Aloitteellisuus <.001 

09 Optimismi .014 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS  
10 Empaattisuus <.001 

11 Organisaatiotuntemus .003 

12 Palvelualttius .001 

IV HENKILÖSUHTEIDEN HALLINTA  
13 Kannustavuus <.001 

14 Vaikutusvalta .527 

15 Kyky kehittää toisia <.001 

16 Kyky käynnistää muutoksia .289 

17 Taito hallita konflikteja .001 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito <.000 
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Tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi neljässä (hyvä itsetuntemus, 

organisaatiotuntemus, palvelualttius ja taito hallita konflikteja) ja melkein 

merkitseviä kolmessa tunneälytaidossa (itseluottamus, itsekontrolli ja 

suorituskyky). 

 

Tilastollisesi erittäin merkitsevästi eroavien tunneälytaitojen osalta havaittiin, 

että tunneälytaitoja opettajan työssä pitivät tärkeimpänä nuorimmat (alle 20-

vuotiaat) vastaajat (M=4.0–4.5; SD=0.32–0.53). Iän lisääntyessä väheni 

empaattisuuden, toisten kehittämiskyvyn sekä ryhmä- ja yhteistyötaidon 

tärkeys tasaisesti. Trendi sopeutumiskyvyssä, aloitteellisuudessa ja 

kannustavuudessa oli vastaavanlainen lukuun ottamatta lievää nousua 60- 

vuotiaiden ja sitä iäkkäämpien opettajien ikäryhmässä. (ks. Liite 14).     

 

Merkitsevästi eroavien tunneälytaitojen osalta havaittiin, että etenkin alle 20-

vuotiaiden opettajien ikäryhmä piti tunneälytaitoja opettajan työssä kaikkein 

tärkeimpänä. Yleinen trendi oli merkitsevien tunneälytaitojen osalta laskeva, 

sillä iän myötä näiden tunneälytaitojen tärkeys väheni. Ainoastaan 41–50-

vuotiaiden ikäryhmän osalta hyvän itsetuntemuksen merkitys nousi hieman.    

 

Melkein merkitsevästi eroavissa tunneälytaidoissa itseluottamuksen (M=4.1, 

SD=0.73) tärkeys korostui yli 60-vuotiailla, kun taas alle 20-vuotiaat opettajat 

kokivat itsekontrollin (M=4.7, SD=0.25), suorituskyvyn (M=3.5, SD= 0.55) ja 

optimistisuuden (M=4.2, SD=0.38) tärkeiksi opettajan työssä.  

 

 

Työkokemus 

 

Työkokemus jakaantui seitsemään vastauskategoriaan: 1) ei lainkaan 

(n=47), 2) yhteensä alle vuoden (n=129), 3) 1–9 vuotta (n=156), 4) 10–19 

vuotta (n=111), 5) 20–29 vuotta (n=70), 6) 30–39 vuotta (n=37) ja 7) 40 

vuotta tai sitä iäkkäämmät (n=1).  Viimeiseen kategoriaan kuului vain yksi 

vastaajista ja siksi se jätettiin vertailujen ulkopuolelle.  
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Alla olevasta Taulukosta 20 voidaan havaita, että työkokemus vaikuttaa 

tilastollisesti merkitsevästi koettuun tärkeyteen opettajan työssä, sillä eroja 

havaittiin kaikkiaan 11 tunneälytaidossa. 

 

Taulukko 20. Työkokemuksen yhteys tunneälytaitojen tärkeyteen opettajan työssä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja löytyi kaikkien vastaajien (N=551) 

osalta kuudessa tunneälytaidossa (sopeutumiskyky, empaattisuus, 

kannustavuus, kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja sekä ryhmä- ja 

yhteistyötaidot). Tilastollisesti merkitseviä eroja oli itsetuntemuksessa, 

 N= 551 

  p 

I ITSETIETOISUUS  

01 Emotionaalinen itsetietoisuus 
.786 

02 Itsetuntemus 
.008 

03 Itseluottamus 
.665 

II ITSEHALLINTA  

04 Itsekontrolli 
.120 

05 Luotettavuus 
.683 

06 Sopeutumiskyky 
<.001 

07 Suorituskyky 
.282 

08 Aloitteellisuus 
.004 

09 Optimismi 
.013 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS  

10 Empaattisuus 
<.001 

11 Organisaatiotuntemus 
.001 

12 Palvelualttius 
.002 

IV HENKILÖSUHTEIDEN HALLINTA  

13 Kannustavuus 
<.001 

14 Vaikutusvalta 
.154 

15 Kyky kehittää toisia 
<.001 

16 Kyky käynnistää muutoksia 
.181 

17 Taito hallita konflikteja 
<.001 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 
<.001 
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aloitteellisuudessa, organisaatiotuntemuksessa ja palvelualttiudessa. 

Tilastollisesti melkein merkitsevä ero oli optimismissa. 

 

Tarkasteltaessa lähemmin (ks. Liite 15) tilastollisesti erittäin merkitsevästi 

toisistaan eroavien ryhmien keskiarvoja ja keskihajontoja havaittiin, että 

lisääntyvä työkokemus vähensi tasaisesti näiden tunneälyjen koettua 

tärkeyttä opettajan työssä. Sama ilmiö havaittiin myös tilastollisesti 

merkitsevien tunneälytaitojen osalta. Yleisesti laskevassa trendissä oli pieni 

poikkeus 20–29 vuoden työkokemuksen omaavilla vastaajilla 

itsetuntemuksessa, organisaatiotuntemuksessa ja palvelualttiudessa, joiden 

tärkeys tässä ikäryhmässä hieman kohosi. Muiden tunneälytaitojen tavoin 

optimismissa havaittiin tilastollisesti melkein merkitsevä ero, ja sen tärkeys 

laski työkokemuksen karttuessa. 

 

 

Opinnot 

 

Opintojen yhteyttä tunneälytaitojen tärkeyden arviointiin tarkasteltiin 

opettajien ja opiskelijoiden osalta erikseen, ja heille oli kyselylomakkeissa eri 

vastauskategoriat. Opettajien (n=275) vastaukset jakaantuivat kuuteen 

vastauskategoriaan: 1) vanha tutkintojärjestelmä (n=57), 2) KM 

luokanopettajakoulutus (n=179), 3) KM pääaineena kasvatustiede (n=18), 4) 

FM aineenopettaja (n=13), 5) muita kasvatustieteen opintoja (n=7), 6) ei 

kasvatustieteen opintoja (n=1). Viimeksi mainittu kategoria jätettiin 

tarkastelun ulkopuolelle, sillä siihen lukeutui vain yksi vastaaja. Opiskelijat 

(n=276) vastasivat puolestaan viiden vastauskategorian kautta: 1) 1. 

vuosikurssi (n=40), 2) 2.vuosikurssi (n=39), 3) 3.vuosikurssi (n=61), 4) 4. 

vuosikurssi tai enemmän (n=126), 5) valmistunut (n=10).  

 

Opintojen osalta tunneälytaitojen koettuun tärkeyteen ei löytynyt tilastollisesti 

merkitseviä eroja. 
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5.2.2 Tunneälytaitojen tärkeys esimiestyössä 

 

Toisen tutkimuskysymyksen jälkimmäisessä osassa tarkasteltiin opettajien 

arvioita tunneälytaitojen tärkeydestä esimiestyössä. Taulukossa 21 on 

esitetty koko aineiston (N=551) vastausten keskiarvot (M), keskiluvut eli 

mediaanit (MD) ja keskihajonnat (SD).  

 

Taulukko 21. Tunneälytaitojen tärkeys esimiestyössä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikkien 18 tunneälytaidon tärkeyttä esimiestyössä koskevien vastausten 

keskiarvo oli 4.3 (SD=0.54). Tärkeimmäksi tunneälytaidoksi esimiestyön 

    N=551 

  M MD SD 

I ITSETIETOISUUS    

01 Emotionaalinen itsetietoisuus  
4.3 4.2 0.41 

02 Itsetuntemus  
4.3 4.4 0.48 

03 Itseluottamus  
3.8 4.0 0.65 

II ITSEHALLINTA    

04 Itsekontrolli 
4.6 4.7 0.43 

05 Luotettavuus  
4.1 4.0 0.55 

06 Sopeutumiskyky  
4.4 4.3 0.54 

07 Suorituskyky  
3.6 3.6 0.61 

08 Aloitteellisuus  
4.0 4.0 0.54 

09 Optimismi 
4.2 4.3 0.49 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS    

10 Empaattisuus  
4.6 4.7 0.48 

11 Organisaatiotuntemus  
4.4 4.5 0.64 

12 Palvelualttius  
4.3 4.3 0.59 

IV HENKILÖSUHTEIDEN HALLINTA  
 

 

13 Kannustavuus  
4.4 4.3 0.58 

14 Vaikutusvalta  
4.1 4.0 0.64 

15 Kyky kehittää toisia  
4.4 4.7 0.54 

16 Kyky käynnistää muutoksia  
4.2 4.3 0.60 

17 Taito hallita konflikteja  
4.7 5.0 0.47 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 
4.6 4.8 0.48 
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kannalta nousi taito hallita konflikteja, jonka keskiarvo oli 4.7. Tämän 

ominaispiirteen osalta keskihajonta oli vain 0.47, mikä osoittaa vastaajien 

olleen asiasta varsin yksimielisiä. Keskiarvollisesti korkealle kohosi myös 

itsekontrolli (M=4.6, SD=0.43), empaattisuus (M=4.6, SD=0.48) sekä ryhmä- 

ja yhteistyötaidot (M=4.6, SD=0.48).  

 

Vähiten tärkeäksi esimiestyön kannalta arvioitiin suorituskyky (M=3.6, 

SD=0.61) ja itseluottamus (M=3.8, SD=0.65). Yllä olevasta Taulukosta 21 

voidaan myös havaita, että edellä mainittuja tunneälytaitoja lukuun ottamatta 

kaikki muut taidot arvioitiin esimiestyön kannalta tärkeiksi keskiarvojen 

vaihdellessa väillä 4.0–4.7. 

 

Yksittäisistä väittämistä (ks. Liite 16) tärkeimpänä esimiestyön kannalta 

koettiin itsekontrolliin kuuluva väittämä pysyä rauhallisena ja hallita 

ajatuksensa stressi- ja kriisitilanteissa (M=4.8, SD=0.45). Lisäksi tärkeää oli 

konfliktihallintataitoon kuuluva kyky kuunnella ja ymmärtää ristiriitatilanteessa 

kaikkien osapuolten näkökulmia (M=4.7, SD=0.51) sekä kyky ratkaista 

ihmisten välisiä ristiriitoja (M=4.7, SD=0.57). Myös aloitteellisuuteen 

lukeutuva kyky ottaa vastuuta koulun toiminnan kehittämisestä (M=4.7, 

SD=0.60) sekä empaattisuuteen kuuluva taito kuunnella muita 

tarkkaavaisesti ja ymmärtää heidän näkökulmiaan (M=4.7, SD=0.52) 

kuuluivat rehtorin keskeisiin taitoihin. 

 

Yksittäisistä väittämistä keskiarvollisesti vähiten tärkeiksi esimiestyössä 

arvioitiin suorituskykyyn kuuluvat väittämät korkeiden vaatimusten 

asettaminen itselle (M=3.4, SD= 0.88) ja muille (M=3.1, SD=0.90). Hajontaa 

oli havaittavissa ja se osoittaa, etteivät vastaajat olleet väittämien tärkeydestä 

esimiestyön kannalta aivan yksimielisiä. 
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5.2.2.1 Opettajien ja opiskelijoiden erot  

 

Opettajien (n=275) ja opiskelijoiden (n=276) näkemykset tunneälytaitojen 

tärkeydestä esimiestyössä erosivat jonkin verran. Taulukko 22 osoittaa 

tilastollisesti merkitsevän eron löytyvän aloitteellisuudessa ja melkein 

merkitseviä eroja oli optimismissa, empaattisuudessa ja kyvyssä käynnistää 

muutoksia.  

 

Tilastollisesti merkitsevien tunneälytaitojen osalta opiskelijat pitivät niiden 

merkitystä esimiestyössä tärkeämpänä kuin mitä opettajat. Kaikkien 18 

tunneälytaitoa koskevien vastausten keskiarvojen vertaaminen taas osoitti, 

että niiden arvot olivat opiskelijoilla ja opettajilla samat (M=4.3, SD=0.54).  

 

Näkemysten yhteneväisyys näkyi myös tarkasteltaessa 18 tunneälytaitoa 

koskevia vastauksia lähemmin. Niin opettajien (M=4.7, SD=0.44) kuin 

opiskelijoidenkin (M=4.7, SD=0.49) mielestä taito hallita konflikteja on 

tärkeintä esimiestyön kannalta. Keskiarvot olivat molemmilla ryhmillä tämän 

ominaispiirteen osalta korkeat ja hajonnat pieniä, joka osoittaa vastaajien 

olleen yksimielisiä. Lisäksi sekä opettajat että opiskelijat korostivat 

itsekontrollia (M=4.6, SD=0.43–0.44), empaattisuutta (M=4.6, SD=0.47–0.49) 

sekä ryhmä- ja yhteistyötaitoja (M=4.6, SD=0.48) esimiestyössä.  

 

Vähiten keskeisenä esimiestyön kannalta niin opettajat kuin opiskelijatkin 

pitivät suorituskykyä (M=3.6, SD=0.61) ja itseluottamusta (M=3.8–3.9, 

SD=0.64–0.65). 
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Taulukko 22. Opettajien ja opiskelijoiden väliset erot tunneälytaitojen tärkeydestä 

esimiestyössä 

 

 

Yksittäisten väittämien osalta (ks. Liite 16) oltiin varsin yksimielisiä. Niin 

opettajat kuin opiskelijat kokivat esimiestyön kannalta tärkeimmäksi 

itsekontrolliin kuuluvan taidon pysyä rauhallisena ja hallita ajatuksensa 

stressi- ja kriisitilanteissa (M=4.8, SD=0.45–0.45). Lisäksi empaattisuuteen 

kuuluvaa kykyä kuunnella muita tarkkaavaisesti ja ymmärtää heidän 

näkökulmiaan (M=4.7, SD=0.53; M=4.8, SD=0.50) sekä konfliktihallinta-

taitoon kuuluvaa kykyä kuunnella ja ymmärtää ristiriitatilanteissa kaikkien 

osapuolten näkökulmia (M=4.7, SD=0.50–0.52) pidettiin keskeisinä. 

  n=275  n=276  

  M MD SD M MD SD p 

I ITSETIETOISUUS        
01 Emotionaalinen itsetietoisuus  4.3 4.4 0.42 4.3 4.2 0.41 .399 

02 Itsetuntemus  4.3 4.2 0.48 4.3 4.4 0.48 .091 

03 Itseluottamus  3.8 4.0 0.64 3.9 4.0 0.65 .314 

II ITSEHALLINTA        

04 Itsekontrolli 4.6 4.7 0.43 4.6 4.7 0.44 .575 

05 Luotettavuus  4.1 4.0 0.56 4.1 4.3 0.54 .682 

06 Sopeutumiskyky  4.3 4.3 0.56 4.4 4.3 0.52 .151 

07 Suorituskyky  3.6 3.6 0.61 3.6 3.6 0.61 .597 

08 Aloitteellisuus  4.0 4.0 0.53 4.1 4.2 0.55 .001 

09 Optimismi 4.2 4.3 0.48 4.3 4.3 0.50 .022 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS        
10 Empaattisuus  4.5   4.7 0.47 4.6 4.7 0.49 .015 

11 Organisaatiotuntemus  4.4 4.5 0.66 4.5 4.5 0.62 .234 

12 Palvelualttius  4.2 4.3 0.58 4.3 4.3 0.59 .507 

IV HENKILÖSUHTEIDEN 
HALLINTA 

       

13 Kannustavuus  4.3 4.3 0.58 4.4 4.3 0.57 .232 

14 Vaikutusvalta  4.1 4.0 0.68 4.1 4.0 0.61 .624 

15 Kyky kehittää toisia  4.5 4.7 0.53 4.4 4.7 0.55 .976 

16 Kyky käynnistää muutoksia  4.1 4.0 0.63 4.3 4.3 0.56 .014 

17 Taito hallita konflikteja  4.7 5.0 0.44 4.8 5.0 0.49 .385 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 4.6 4.8 0.48 4.6 4.8 0.48 .298 
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Vastaavasti suorituskykyyn kuuluvia väittämiä korkeiden vaatimusten 

asettaminen itselle (M=3.4, SD=0.87) ja muille (M=3.1, SD=0.89–0.91) niin 

opettajat kuin opiskelijat pitivät vähiten tärkeinä opettajan työn kannalta. 

Suhteellisen korkeat hajontaluvut viittaavat siihen, että eriäviä näkemyksiä 

näiden väittämien tärkeydestä esimiestyössä niin opettajien kuin 

opiskelijoidenkin keskuudessa esiintyi. 

 

 

5.2.2.2 Taustamuuttujien yhteys  

 

Seuraavaksi tarkasteltiin taustamuuttujien yhteyttä tunneälytaitojen tärkeyttä 

koskeviin arviointeihin esimiestyössä. Tarkasteltavina taustamuuttujina olivat 

vastaajien sukupuoli, ikä, työkokemus ja opinnot. Analyysimenetelmänä 

käytettiin sukupuolen osalta Mann–Whitneyn U-testiä ja muiden 

taustamuuttujien osalta Kruskal–Wallisin H-testiä (ks. tarkemmin luku 4.4.2) 

 

Sukupuoli  

 

Koko aineistoa (N=551) tarkasteltaessa havaittiin sukupuolella olevan 

tilastollisesti merkitseviä eroja suhteessa esimiestyöhön. Niitä löytyi kaikkiaan 

10 ominaispiirteen osalta. Tilastollisesti erittäin merkitsevä ero oli 

palvelualttiudessa. Merkitseviä tilastollisia eroja löytyi emotionaalisessa 

itsetietoisuudessa, sopeutumiskyvyssä, empaattisuudessa, kyvyssä kehittää 

toisia ja konfliktihallintataidossa.  Melkein merkitseviä eroja havaittiin 

itsetuntemuksessa, itsekontrollissa, organisaatiotuntemuksessa sekä ryhmä- 

ja yhteistyötaidoissa. 

 

Alla olevasta Taulukosta 23 voidaan havaita, että kaikkien tilastollisesti 

toisistaan merkitsevästi eroavien tunneälytaitojen osalta naiset (n=462) 

pitivät niitä tärkeämpinä esimiestyön kannalta kuin mitä miehet (n=89).  
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Taulukko 23. Sukupuolen yhteys tunneälytaitojen tärkeyteen esimiestyössä 

 

 

 

Keskeisimmäksi taidoksi esimiestyössä niin naiset (M=4.8) kuin miehet 

(M=4.5) arvioivat esimiehen konfliktihallintataidon, vaikka ero sukupuolten 

välillä olikin tilastollisesti merkitsevä. Naisten keskihajonta (SD=0.47) osoittaa 

heidän olleen näkemyksissään miehiä yksimielisempiä (SD=0.64).  

 

Keskiarvojen perusteella tarkasteltuna molempien sukupuolten mielestä 

rehtorin itsekontrolli oli keskeinen. Sen suhteen keskihajonta jäi melko 

      n=462       n=89  

  M SD M SD p 

I ITSETIETOISUUS      
01 Emotionaalinen itsetietoisuus  4.3 0.39 4.1 0.48 .008 

02 Itsetuntemus  4.3 0.47 4.2 0.49 .027 

03 Itseluottamus  3.8 0.63 3.7 0.70 .180 

II ITSEHALLINTA      

04 Itsekontrolli 4.6 0.43 4.5 0.43 .031 

05 Luotettavuus  4.1 0.53 4.0 0.62 .113 

06 Sopeutumiskyky  4.4 0.53 4.2 0.58 .002 

07 Suorituskyky  3.6 0.60 3.7 0.64 .649 

08 Aloitteellisuus  4.0 0.54 3.9 0.56 .129 

09 Optimismi 4.2 0.48 4.1 0.54 .072 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS      
10 Empaattisuus  4.6 0.45 4.4 0.57 .002 

11 Organisaatiotuntemus  4.5 0.64 4.3 0.67 .042 

12 Palvelualttius  4.3 0.58 4.0 0.60 <.001 

IV HENKILÖSUHTEIDEN 
HALLINTA 

     

13 Kannustavuus  4.3 0.57 4.3 0.63 .090 

14 Vaikutusvalta  4.1 0.65 4.1 0.61 .533 

15 Kyky kehittää toisia  4.5 0.53 4.3 0.57 .005 

16 Kyky käynnistää muutoksia  4.2 0.59 4.2 0.68 .895 

17 Taito hallita konflikteja  4.8 0.42 4.5 0.64 .001 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 4.6 0.47 4.5 0.54 .012 
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alhaiseksi, joka osoittaa molempien sukupuolten olleen arvioissaan melko 

yksimielisiä (SD=0.43). Miesten keskiarvo esimiehen itsekontrollin tärkeyden 

osalta oli 4.5 ja naisilla 4.6. Keskiarvollisesti samoihin lukemiin itsekontrollin 

kanssa nousi naisilla myös esimiehen ryhmä- ja yhteistyötaidon (M=4.6) 

tärkeys, kun miehillä se jäi hieman alemmaksi (M=4.5) 

 

Ikä 

 

Iän vaikutusta opettajien (N=551) tunneälytaitojen tärkeyden arviointiin 

esimiestyössä tarkasteltiin viiden ikäryhmän kautta: alle 20-vuotiaat (n=12), 

20–30-vuotiaat (n=247), 31–40-vuotiaat (n=115), 41–50-vuotiaat (n=113), 

51–60-vuotiaat (n=57) ja yli 60vuotiaat tai yli (n=7). 

 

Mielenkiintoinen havainto oli, että iän merkitys suhteesta vastaajien 

kokemaan tunneälytaitojen tärkeyteen esimiestyössä oli hyvin vähäinen 

verrattuna sen tärkeyteen opettajan työssä. Kun tilastollisesti merkitseviä 

eroja löydettiin suhteessa opettajan työhön 13 ominaispiirteen osalta, niin 

suhteessa esimiestyöhön niitä löytyi vain kahden ominaispiirteen osalta. 

Itseluottamus ja sopeutumiskyky osoittautuivat tilastollisesti melkein 

merkitseviksi.  
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Taulukko 24. Iän yhteys tunneälytaitojen tärkeyteen esimiestyössä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteestä 17 voidaan havaita, että itseluottamusta esimiestyössä pitivät 

tärkeänä iäkkäimmät (yli 60 vuotta) vastaajat (M=4.2, SD=0.77) ja vähiten 

tärkeänä 51–60-vuotiaiden ikäryhmä (M=3.7, SD=0.68).  Sama ilmiö 

havaittiin myös sopeutumiskyvyssä, jossa keskiarvo nousi jopa 4.5:een 

(SD=0.63) yli 60-vuotiailla, kun taas51–60-vuotiailla (M=4.2, SD=0.64) se jäi 

alhaisemmaksi. 

 

 

 N=551 

  p 

 
I ITSETIETOISUUS 

 

01 Emotionaalinen itsetietoisuus .639 

02 Itsetuntemus .286 

03 Itseluottamus .027 

II ITSEHALLINTA  

04 Itsekontrolli .736 

05 Luotettavuus .299 

06 Sopeutumiskyky .042 

07 Suorituskyky .093 

08 Aloitteellisuus .112 

09 Optimismi .862 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS  

10 Empaattisuus .360 

11 Organisaatiotuntemus .547 

12 Palvelualttius .489 

IV HENKILÖSUHTEIDEN HALLINTA  

13 Kannustavuus .758 

14 Vaikutusvalta .361 

15 Kyky kehittää toisia .345 

16 Kyky käynnistää muutoksia .184 

17 Taito hallita konflikteja .407 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito .663 
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Työkokemus 

 

Työkokemus jakaantui seitsemään vastauskategoriaan: 1) ei lainkaan 

(n=47), 2) yhteensä alle vuoden (n=129), 3) 1–9 vuotta (n=156), 4) 10–19 

vuotta (n=111), 5) 20–29 vuotta (n=70), 6) 30–39 vuotta (n=37) ja 7) 40 

vuotta tai yli (n=1). Viimeinen kategoria jätettiin tarkastelun ulkopuolelle, sillä 

siihen lukeutui vain yksi vastaaja.  

 

Kun tunneälytaitojen tärkeydestä opetustyössä havaittiin tilastollisesti 

merkitseviä eroja kaikkiaan 11 ominaispiirteen osalta, niin suhteessa niiden 

tärkeyteen esimiestyössä ei löytynyt lainkaan tilastollisesti merkitseviä eroja. 

 

Opinnot 

 

Opintojen yhteyttä tunneälytaitojen tärkeyden arviointiin esimiestyössä 

tarkasteltiin opettajien ja opiskelijoiden osalta erikseen ja heille oli 

kyselylomakkeessa eri vastauskategoriat. Opettajien (n=275) vastaukset 

jakaantuivat kuuteen vastauskategoriaan: 1) vanha tutkintojärjestelmä 

(n=57), 2) KM luokanopettajakoulutus (n=179), 3) KM pääaineena 

kasvatustiede (n=18), 4) FM aineenopettaja (n=13), 5) muita kasvatustieteen 

opintoja (n=7), 6) ei kasvatustieteen opintoja (n=1). Viimeksi mainittu 

kategoria jätettiin tarkastelun ulkopuolelle, sillä siihen lukeutui vain yksi 

vastaaja. Opiskelijat (n=276) vastasivat puolestaan viiden vastauskategorian 

kautta: 1) 1. vuosikurssi (n=40), 2) 2.vuosikurssi (n=39), 3) 3.vuosikurssi 

(n=61), 4) 4. vuosikurssi tai enemmän (n=126), 5) valmistunut (n=10).  

 

Taustamuuttujista opinnoilla havaittiin suhteessa opetustyön tärkeyteen yksi 

melkein merkitsevä ero, mutta suhteessa esimiestyön tärkeyteen 

tilastollisesti merkitseviä eroja ei löytynyt lainkaan.  
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5.2.3 Tunneälytaitojen tärkeys opettajan työssä suhteessa 

esimiestyöhön 

 

 

Toisen tutkimuskysymyksen viimeisessä analyysissä tarkasteltiin, kuinka 

tunneälytaitojen tärkeys opettajan työssä (osa B) ja esimiestyössä (osa C) 

ovat tilastollisesti yhteydessä toisiinsa. Tarkastelu suoritettiin kahden 

muuttujan välisen korrelaation (Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin r) 

avulla.  Tässä analyysivaiheessa oltiin kiinnostuneita B-osan tunneälytaidon 

ominaispiirteen korreloimisesta C-osan tunneälytaidon ominaispiirteen 

kanssa. Tarkastelu osoitti, että kaikki 18 B-osan muuttujaa korreloi kaikkien 

18 C-osan muuttujan kanssa tilastollisesti erittäin merkitsevästi.  

 

Korrelaatioanalyysin tulokset on esitetty Liitteessä 18. Kun lähdetään 

tarkastelemaan korrelaatioiden suuruutta, voidaan sitä Metsämuurosen 

(2006, 364) mukaan tulkita seuraavasti:  

 

0.80–1.00= erittäin korkea korrelaatio 

0.60–0.80= korkea korrelaatio 

0.40–0.60= kohtuullinen korrelaatio 

 

Tässä tutkimuksessa erittäin korkeasti muuttujista korreloivat luotettavuus 

(.83), aloitteellisuus (.83), ja optimismi (.80). Korkeasti korreloivat (.61–.80) 

tunneälytaidoista 12 (emotionaalinen itsetietoisuus, itsetuntemus, 

itseluottamus, itsekontrolli, sopeutumiskyky, suorituskyky, empaattisuus, 

palvelualttius, vaikutusvalta, kyky kehittää toisia, kyky käynnistää muutoksia 

sekä ryhmä- ja yhteistyötaito). Kohtuullinen korrelaatio (.55–.58) havaittiin 

organisaatiotuntemuksessa, kannustavuudessa ja taidossa hallita konflikteja.  

 

Korrelaatiokertoimen hyvyyden arvioimiseksi käytetään myös selitysosuutta 

eli korrelaatiokertoimen neliötä. Se kertoo, kuinka suuri osa muuttujan 
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varianssista on selitettävissä toisen muuttujan avulla. Toisin sanoen 

selitysosuus kuvaa sitä, kuinka paljon muuttujilla on yhteistä. 

(Metsämuuronen 2006, 364) Kaikkien kahdeksantoista muuttujan 

korrelaation keskiarvo oli .70  ja yhteinen varianssi vaihteli .30–.69 välillä. 

Kun nyt tarkastelemme lähemmin korkeimmin korreloivien tunneälytaitojen 

varianssien neliötä (r2), ovat ne luotettavuudessa .69, aloitteellisuudessa .68 

ja optimismissa .64. Näin ollen selitysaste vaihteli 64–69 prosentin välillä, 

jolloin muuttujien välisistä yhteyksistä jäi selittämättä 31–36 prosenttia. 

 

5.3 Tunneälytaitojen ja niiden koetun tärkeyden välinen 
yhteys 

 

Kolmannen tutkimuskysymyksen ensimmäisessä analyysissä tarkasteltiin, 

kuinka vastaajien arviot omista tunneälytaidoista ja niiden koettu tärkeys 

opettajan työssä ja esimiestyössä ovat tilastollisesti yhteydessä toisiinsa. 

Tarkastelu suoritettiin kahden muuttujan välisen korrelaation (Pearson rp) 

avulla.   

 

Analyysin seuraavassa vaiheessa verrattiin vastauskeskiarvoja toisiinsa 

kuiluanalyysin avulla.  Se havainnollistaa opettajien tunneälytaitojen tasoa 

suhteessa tunneälytaitojen koettuun tärkeyteen opettajan työssä ja 

esimiestyössä. Wilcoxonin merkkitesti ottaa lisäksi huomioon myös 

vastausten jakaantumisen ja kertoo onko vastauskeskiarvojen välisillä eroilla 

tilastollista merkitsevyyttä. 
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5.3.1 Tunneälytaidot suhteessa koettuun tärkeyteen opettajan 
työssä 

 

Analyysi aloitettiin tarkastelemalla, kuinka opettajien omat tunneälytaidot ja 

niiden tärkeys opettajan työssä olivat tilastollisesti yhteydessä toisiinsa. 

Korrelaatiotarkastelut tehtiin sekä Pearsonin tulomomentti-

korrelaatiokertoimella (rp) että Spearmanin järjestyskorrelaatiolla (rs). 

Tulosten ollessa vastaavia, raportoidaan tässä yhteydessä vain Pearsonin 

tulomomenttikorrelaatiokertoimet. 

 

Tässä analyysin vaiheessa oltiin kiinnostuneita 18 tunneälytaitoa (osa A) 

koskevien vastausten korreloimisesta niiden koettuun tärkeyteen opettajan 

työssä (osa B). Korrelaatioanalyysin tulokset on esitetty Liitteessä 19.  Ne 

osoittavat, että kaikki 18 A-osan muuttujaa korreloi kaikkien B-osan 

muuttujien kanssa tilastollisesti erittäin merkitsevästi merkitsevyystason 

olleessa p<.001. Huomattavaa kuitenkin on, että korrelaatiokertoimet olivat 

melko matalia, niiden vaihdellessa .21–.49 välillä.  

 

Kaikkien 18 muuttujan korrelaatioiden keskiarvo oli .41. Positiivisimmin 

korreloivat suorituskyky (.49), aloitteellisuus (.48), ja luotettavuus (.47).  

Tarkasteltaessa korkeimmin korreloivien tunneälyn varianssin neliöitä (r2), 

havaittiin varianssin vaihtelevan 22–24 prosentin välillä.  Tällöin näiden 

muuttujien välisistä yhteyksistä jäi selittämättä jopa 76–78 prosenttia. 

 

Analyysin seuraavassa vaiheessa tarkasteltiin Wilcoxonin merkkitestin avulla 

vastausten jakaantumista ja vastauskeskiarvojen välisten erojen tilastollista 

merkitsevyyttä. Tämän analyysin tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat niitä 

tunneälytaitoja, joissa vastaajien arvioiden perusteella oli suurin ero 

verrattuna tunneälytaitojen tärkeyteen opettajan työssä. 
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Alla olevassa Taulukossa 25 on vertailtu vastaajien (N=551) arvioita omista 

tunneälytaidoista (osa A) ja niiden koettua tärkeyttä opettajan työssä (osa B). 

Keskiarvojen tarkastelu osoittaa, että vastaajat ovat organisaatiotuntemusta 

lukuun ottamatta arvioineet kaikki 17 tunneälytaitoaan alhaisemmiksi kuin 

niiden koetun tärkeyden opettajan työssä. Nämä erot olivat tilastollisesti 

merkitseviä. 

 

Wilcoxonin merkkitestin Z-arvojen perusteella voidaan niiden perusteella 

päätellä, mitkä ovat niitä tunneälytaitoja, joissa A-osan ja B-osan vastaukset 

eroavat toisistaan eniten. Suurimmat erot havaittiin itsekontrollissa             

(Z=-17.699, p=<.001), itsetuntemuksessa (Z=-17.618, p=<.001) sekä ryhmä- 

ja yhteistyötaidossa (Z=-17.411, p=<.001).  Selkeä ero oli myös 

palvelualttiudessa (Z=-16.972, p=<.001), taidossa hallita konflikteja           

(Z=-16.786, p=<.001) sekä kyvyssä kehittää toisia (Z=-16.509, p=<.001). 

Organisaatiotuntemuksessa (Z=-.581, p=.070) eroa ei muodostunut. 
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Taulukko 25. Vastaajien tunneälytaidot (osa A) suhteessa niiden tärkeyteen 

opettajan työssä (osa B) 

 

 A B  

N=551 N=551 

  M SD M SD Z p 

I ITSETIETOISUUS       

01 Emotionaalinen itsetietoisuus  3.7 0.48 4.1 0.45 -15.785
a
 <.001 

02 Itsetuntemus  3.6 0.53 4.2 0.48 -17.618
a
 <.001 

03 Itseluottamus  3.3 0.68 3.4 0.62 -3.802
a
 <.001 

II ITSEHALLINTA       

04 Itsekontrolli 3.5 0.67 4.4 0.51 -17.699
a
 <.001 

05 Luotettavuus  3.7 0.57 3.9 0.56 -10.390
a
 <.001 

06 Sopeutumiskyky  3.4 0.62 4.0 0.61 -16.398
a
 <.001 

07 Suorituskyky  3.2 0.52 3.3 0.58 -3.746
a
 <.001 

08 Aloitteellisuus  3.5 0.59 3.7 0.59 -6.792
a
 <.001 

09 Optimismi 3.6 0.56 4.0 0.52 -13.278
a
 <.001 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS       

10 Empaattisuus  3.9 0.59 4.5 0.55 -15.816
a
 <.001 

11 Organisaatiotuntemus  3.6 0.75 3.5 0.82 -.518
b
 .605 

12 Palvelualttius  
 

3.5 0.71 4.2 0.61 -16.972
a
 <.001 

IV HENKILÖSUHTEIDEN 
HALLINTA 

      

13 Kannustavuus  3.3 0.57 3.7 0.67 -13.745
a
 <.001 

14 Vaikutusvalta  3.3 0.66 3.5 0.65 -8.859
a
 <.001 

15 Kyky kehittää toisia  3.7 0.55 4.3 0.62 -16.509
a
 <.001 

16 Kyky käynnistää muutoksia  3.3 0.65 3.6 0.62 -9.174
a
 <.001 

17 Taito hallita konflikteja  3.6 0.67 4.4 0.63 -16.786
a
 <.001 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 3.6 0.58 4.3 0.59 -17.411
a
 <.001 

 

a Based on negative ranks 

b Based on positive ranks 

 

Kuiluanalyysissä verrattiin A- ja B-osan vastauskeskiarvoja toisiinsa, ja niiden 

erotusta kutsutaan kuiluksi. (vrt. Manninen 2004, 62). Toisin sanoen  

 

kuilu= omat tunneälytaidot - tunneälytaitojen tärkeys opettajan työssä. 
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Alla olevaan Kuvioon 8 on kuilumuuttujan lisäksi sijoitettu tunneälytaitojen 

tärkeys.  Palkit on myös lajiteltu tärkeyden mukaiseen järjestykseen ja ne 

ovat kuviossa ylempänä. Oikealta löytyvät keskiarvoja kuvaavat palkit ja 

vasemmalta kuilut. 

 

 

 

 

Kuvio 8. Kuilukuvio tunneälytaitojen arvioidusta tärkeydestä opettajan työssä ja ero 

omiin tunneälytaitoihin 

 

Kuiluanalyysi tuotti samansuuntaiset tulokset kuin Wilcoxonin merkkitesti. 

Suurin kuilu havaittiin itsekontrollissa (-0.9) ja taidossa hallita konflikteja        

(-0.8). Lisäksi palvelualttiuden sekä ryhmä- ja yhteistyötaidon ero oli -0.7 ja 

organisaatiotuntemuksessa kuilua ei muodostunut (0.1) lainkaan. 
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5.3.1.1 Opettajien tunneälytaidot suhteessa koettuun tärkeyteen opettajan 

työssä  

 

Seuraavaksi tarkasteltiin, kuinka opettajien (n=275) arviot omista 

tunneälytaidoista ja niiden koetusta tärkeydestä opettajan työssä olivat 

tilastollisesti yhteydessä toisiinsa. Korrelaatioanalyysin tulokset on esitetty 

Liitteessä 20.  Ne osoittavat, että kaikki 18 A-osan muuttujaa korreloi kaikkien 

18 B-osan muuttujan kanssa tilastollisesti erittäin merkitsevästi. 

Korrelaatiokertoimet olivat kuitenkin melko matalia niiden vaihdellessa .29–

.56 välillä. Kaikkien 18 muuttujan korrelaation keskiarvo oli .49. Kohtuullinen 

korrelaatio havaittiin 12 ominaispiirteen osalta. Positiivisimmin korreloivat 

suorituskyky (.56), aloitteellisuus (.55), ja vaikutusvalta (.53).  Korkeimmin 

korreloivien tunneälytaitojen varianssien neliötä (r2) tarkasteltaessa havaittiin 

varianssin vaihtelevan 28–31 prosentin välillä.  

 

Alla olevassa Taulukossa 26 on vertailtu opettajien (n=275) arvioita omista 

tunneälytaidoista (osa A) ja niiden koettua tärkeyttä opettajan työssä (osa B). 

Taulukko osoittaa, että opettajat ovat organisaatiotuntemusta ja 

aloitteellisuutta lukuun ottamatta arvioineet keskiarvollisesti kaikki 

tunneälytaitonsa alhaisemmaksi kuin niiden tärkeyden opettajan työssä. Erot 

olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä 15 tunneälytaidossa. 

 

Tarkasteltaessa Wilcoxonin merkkitestin Z-arvoja, voidaan niiden perusteella 

päätellä, mitkä olivat opettajilla niitä tunneälytaitoja, joissa A-osan ja B-osan 

vastaukset eroavat toisistaan eniten. Sen perusteella suurin ero havaittiin 

itsetuntemuksessa (Z=-11.863, p=<.001), itsekontrollissa (Z=-11.81, 

p=<.001), taidossa hallita konflikteja (Z=-10.459, p=<.001) sekä ryhmä- ja 

yhteistyötaidossa (Z=-10.860, p=<.001). 
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Taulukko 26. Opettajien tunneälytaidot (osa A) suhteessa niiden tärkeyteen 

opettajan työssä (osa B) 

 

 A B  

n=275 n=275 

  M SD M SD Z p 

I ITSETIETOISUUS       

01 Emotionaalinen itsetietoisuus  3.8 0.46 4.1 0.47 -9.703
a 

<.001 

02 Itsetuntemus  3.6 0.55 4.1 0.47 -11.863
a 

<.001 

03 Itseluottamus  3.4 0.69 3.4 0.62 -1.295
a 

.195 

II ITSEHALLINTA       

04 Itsekontrolli 3.6 0.65 4.3 0.53 -11.811
a 

<.001 

05 Luotettavuus  3.7 0.57 3.9 0.56 -4.528
a 

<.001 

06 Sopeutumiskyky  3.5 0.66 3.9 0.62 -9.411
a 

<.001 

07 Suorituskyky  3.2 0.55 3.2 0.59 -.987
a 

.324 

08 Aloitteellisuus  3.5 0.63 3.5 0.57 -.282
b 

.778 

09 Optimismi 3.6 0.58 3.9 0.52 -7.303
a 

<.001 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS       

10 Empaattisuus  3.9 0.60 4.3 0.58 -9.416
a 

<.001 

11 Organisaatiotuntemus  3.6 0.74 3.4 0.79 -4.660
b 

<.001 

12 Palvelualttius  3.7 0.72 4.1 0.63 -9.779
a 

<.001 

IV HENKILÖSUHTEIDEN 
HALLINTA 

     
 

13 Kannustavuus  3.3 0.58 3.6 0.66 -7.261
a 

<.001 

14 Vaikutusvalta  3.3 0.66 3.5 0.66 -4.620
a 

<.001 

15 Kyky kehittää toisia  3.7 0.57 4.1 0.64 -9.514
a 

<.001 

16 Kyky käynnistää muutoksia  3.3 0.68 3.5 0.62 -3.802
a 

<.001 

17 Taito hallita konflikteja  3.7 0.67 4.2 0.66 -10.459
a 

<.001 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 3.7 0.62 4.2 0.60 -10.860
a 

<.001 

 

a Based on negative ranks 

b Based on positive ranks 

 

Kuiluanalyysi tuotti samansuuntaiset tulokset kuin Wilcoxonin merkkitesti. 

Suurin kuilu havaittiin itsekontrollissa (-0.7). Itseluottamuksessa, 

suorituskyvyssä ja aloitteellisuudessa ei muodostunut kuilua lainkaan. Oman 

organisaatiotuntemuksensa opettajat arvioivat hieman korkeammalle kuin 

sen tärkeyden (0.2) opettajan työssä. 
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5.3.1.2 Opiskelijoiden tunneälytaidot suhteessa koettuun tärkeyteen 

opettajan työssä  

 

Lopuksi tarkasteltiin, kuinka opiskelijoiden (n=276) arviot omista 

tunneälytaidoista ja niiden koetusta tärkeydestä opettajan työssä olivat 

tilastollisesti yhteydessä toisiinsa. Korrelaatioanalyysin tulokset on esitetty 

Liitteessä 21.  Ne osoittavat, että kaikki muut 18 A-osan muuttujaa korreloi 

kaikkien 18 B-osan muuttujan kanssa tilastollisesti erittäin merkitsevästi 

(p<.001) lukuun ottamatta itsekontrollia, joka korreloi merkitsevästi (p<.01).  

Korrelaatiokertoimet olivat kuitenkin melko matalia niiden vaihdellessa .16–

.47 välillä. Kaikkien 18 muuttujan korrelaatioiden keskiarvo oli .36. 

Kohtuullinen korrelaatio oli kahdeksassa ominaispiirteessä. Positiivisimmin 

korreloivat aloitteellisuus (.47), luotettavuus (.45) ja kannustavuus (.45).  

Korkeimmin korreloivien tunneälytaitojen varianssien neliötä (r2) 

tarkasteltaessa havaittiin varianssin vaihtelevan 20–22 prosentin välillä. 

 

Alla olevassa Taulukossa 27 on vertailtu opiskelijoiden (n=276) arvioita 

omista tunneälytaidoista (osa A) ja niiden koettua tärkeyttä opettajan työssä 

(osa B). Taulukko osoittaa, että opiskelijat ovat arvioineet keskiarvollisesti 

kaikki 18 tunneälytaitoa alhaisemmaksi kuin niiden koettu tärkeys opettajan 

työssä, ja erot olivat myös tilastollisesti erittäin merkitseviä kaikissa 

tunneälytaidossa. 

 

Tarkasteltaessa Wilcoxonin merkkitestin Z-arvoja, voidaan niiden perusteella 

päätellä, mitkä olivat opettajilla niitä tunneälytaitoja, joissa A-osan ja B-osan 

vastaukset eroavat toisistaan eniten. Sen perusteella suurimmat erot 

havaittiin palvelualttiudessa (Z=-13.463, p=<.001) ja kyvyssä kehittää toisia 

(Z=-13.323, p=<.001), ryhmä- ja yhteistyötaidossa (Z=-13.348, p=<.001), 

sopeutumiskyvyssä (Z=-13.180, p=<.001), itsekontrollissa (Z=-13.110, 

p=<.001) sekä taidossa hallita konflikteja (Z=-13.010, p=<.001). 
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Taulukko 27. Opiskelijoiden tunneälytaidot (osa A) suhteessa niiden tärkeyteen 

opettajan työssä (osa B) 

 

 A B  

n=276 n=276 

  M SD M SD Z p 

I ITSETIETOISUUS       

01 Emotionaalinen itsetietoisuus  3.6 0.46 4.1 0.44 -12.246
a 

 <.001 

02 Itsetuntemus  3.6 0.51 4.3 0.47 -12.933
a 

<.001 

03 Itseluottamus  3.2 0.66 3.4 0.61 -3.994
a 

<.001 

II ITSEHALLINTA       

04 Itsekontrolli 3.5 0.69 4.4 0.48 -13.110
a   

 <.001 

05 Luotettavuus  3.6 0.56 4.0 0.55 -9.720
a 

<.001 

06 Sopeutumiskyky  3.3 0.58 4.2 0.56 -13.180
a 

<.001 

07 Suorituskyky  3.2 0.49 3.3 0.56 -4.259
a 

<.001 

08 Aloitteellisuus  3.4 0.54 3.8 0.59 -9.159
a 

<.001 

09 Optimismi 3.6 0.54 4.1 0.50 -11.207
a 

<.001 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS       

10 Empaattisuus  3.9 0.58 4.6 0.47 -12.702
a 

<.001 

11 Organisaatiotuntemus  3.5 0.76 3.7 0.82 -3.552
a 

<.001 

12 Palvelualttius  
 

3.3 0.64 4.4 0.57 -13.463
a 

<.001 

IV HENKILÖSUHTEIDEN 
HALLINTA 

  
    

13 Kannustavuus  3.3 0.57 3.9 0.65 -11.659
a 

<.001 

14 Vaikutusvalta  3.2 0.66 3.6 0.63 -7.614
a 

<.001 

15 Kyky kehittää toisia  3.7 0.52 4.5 0.53 -13.323
a 

<.001 

16 Kyky käynnistää muutoksia  3.3 0.62 3.7 0.61 -8.954
a 

<.001 

17 Taito hallita konflikteja  3.6 0.66 4.5 0.57 -13.010
a 

<.001 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 3.6 0.54 4.5 0.55 -13.348
a 

<.001 

 

a Based on negative ranks 

b Based on positive ranks 

 

Kuiluanalyysi tuotti samansuuntaiset tulokset kuin Wilcoxonin merkkitesti. 

Suurin kuilu oli palvelualttiudessa (-1.1) ja itsekontrollissa (-1).  
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5.3.2 Tunneälytaidot suhteessa koettuun tärkeyteen 
esimiestyössä 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin, kuinka opettajien omat tunneälytaidot (osa A) ja 

niiden tärkeys esimiestyössä (osa C) olivat tilastollisesti yhteydessä toisiinsa. 

Tarkastelu suoritettiin kahden muuttujan välisen korrelaation (Pearsonin 

tulomomenttikorrelaatiokertoimen r) avulla. Tässä analyysivaiheessa oltiin 

kiinnostuneita 18 A-osan tunneälytaidon ominaispiirteen korreloimisesta 18 

C-osan tunneälytaidon ominaispiirteen kanssa.  

 

Analyysi aloitettiin tarkastelemalla, kuinka opettajien omat tunneälytaidot ja 

niiden tärkeys esimiestyössä olivat tilastollisesti yhteydessä toisiinsa 

Korrelaatioanalyysin tulokset on esitetty Liitteessä 22.  Tulokset osoittavat, 

että kaikki 18 A-osan muuttujaa korreloi kaikkien 18 C-osan muuttujan 

kanssa tilastollisesti erittäin merkitsevästi merkitsevyysarvon olleessa p<.001. 

Huomattavaa kuitenkin on, että korrelaatiokertoimet olivat melko matalia ja 

ne vaihtelivat .16-.43 välillä.  

 

Kaikkien 18 muuttujan korrelaation keskiarvo jäi .33:een. Kohtuullinen 

korrelaatio (ks. Metsämuuronen 2006, 364) havaittiin vain neljän 

tunneälytaidon osalta. Positiivisimmin korreloivat itsetuntemus (.43), 

optimismi (.42), ja aloitteellisuus (.42).  Korkeimmin korreloivien 

tunneälytaitojen varianssien neliötä (r2) tarkasteltaessa havaittiin varianssin 

vaihtelevan 17–18 prosentin välillä.   

 

Analyysin seuraavassa vaiheessa tarkasteltiin Wilcoxonin merkkitestin avulla 

vastausten jakaantumista ja tarkasteltiin vastauskeskiarvojen välisten erojen 

tilastollista merkitsevyyttä. Tämän analyysin tarkoituksena oli selvittää, mitkä 

ovat niitä tunneälytaitoja, joissa vastaajien arvioiden perusteella oli suurin ero 

suhteessa sen tärkeyteen esimiestyössä. 
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 Alla olevassa Taulukossa 28 on vertailtu vastaajien (N=551) arvioita omista 

tunneälytaidoista (osa A) ja niiden koettua tärkeyttä esimiestyössä (osa C). 

Taulukko osoittaa, että vastaajat ovat arvioineet keskiarvollisesti kaikki 18 

tunneälytaitoa alhaisemmaksi kuin niiden koettu tärkeys esimiestyössä. 

Nämä erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. 

 

Tarkasteltaessa lähemmin Wilcoxonin merkkitestin Z-arvoja, voidaan niiden 

perusteella päätellä mitkä ovat niitä tunneälytaitoja, joissa A-osan ja C-osan 

vastaukset eroavat toisistaan eniten. Sen perusteella suurin ero löytyi ryhmä- 

ja yhteistyötaidossa (Z=-19.468, p=<.001) ja kannustavuudessa (Z=-19.231, 

p=<.001), kuten myös itsetuntemuksessa (Z=-18.387, p=<.001), 

sopeutumiskyvyssä (Z=-18.387, p=<.001), kyvyssä käynnistää muutoksia 

(Z=-18.138, p=<.001) sekä kyvyssä kehittää toisia (Z=-18.031, p=<.001). 
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Taulukko 28. Vastaajien tunneälytaidosta (osa A) suhteessa niiden tärkeyteen 

esimiestyössä (osa C) 

 

 A C  

N=551 N=551 

  M SD M SD Z p 

I ITSETIETOISUUS       

01 Emotionaalinen itsetietoisuus  3.7 0.48 4.3 0.41 -17.775
a 

 <.001 

02 Itsetuntemus  3.6 0.53 4.3 0.48 -18.387
a 

<.001 

03 Itseluottamus  3.3 0.68 3.8 0.65 -12.990
a 

<.001 

II ITSEHALLINTA       

04 Itsekontrolli 3.5 0.67 4.6 0.43 -19.231
a 

<.001 

05 Luotettavuus  3.7 0.57 4.1 0.55 -13.915
a 

<.001 

06 Sopeutumiskyky  3.4 0.62 4.4 0.54 -18.387
a 

<.001 

07 Suorituskyky  3.2 0.52 3.6 0.61 -13.738
a 

<.001 

08 Aloitteellisuus  3.5 0.59 4.0 0.54 -16.335
a 

<.001 

09 Optimismi 3.6 0.56 4.2 0.49 -17.311
a 

<.001 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS       

10 Empaattisuus  3.9 0.59 4.6 0.48 -17.051
a 

<.001 

11 Organisaatiotuntemus  3.6 0.75 4.4 0.64 -17.167
a 

<.001 

12 Palvelualttius  
 

3.5 0.71 4.3 0.59 -16.971
a 

<.001 

IV HENKILÖSUHTEIDEN 
HALLINTA 

      

13 Kannustavuus  3.3 0.57 4.4 0.58 -19.441
a 

<.001 

14 Vaikutusvalta  3.3 0.66 4.1 0.64 -17.606
a 

<.001 

15 Kyky kehittää toisia  3.7 0.55 4.4 0.54 -18.031
a 

<.001 

16 Kyky käynnistää muutoksia  3.3 0.65 4.2 0.60 -18.138
a 

<.001 

17 Taito hallita konflikteja  3.6 0.67 4.7 0.47 -19.321
a 

<.001 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 3.6 0.58 4.6 0.48 -19.468
a 

<.001 

 

a Based on negative ranks 

b Based on positive ranks 

 

Kuiluanalyysissä (ks. Kuvio 9) verrattiin A- ja C-osan vastauskeskiarvoja 

toisiinsa, ja niiden erotusta kutsutaan kuiluksi. Suurin kuilu oli itsekontrollissa 

(-1.1), kannustavuudessa (-1.1), taidossa hallita konflikteja (-1.1), 

sopeutumiskyvyssä (-1.0) sekä ryhmä- ja yhteistyötaidossa (-1.0). 
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Kuvio 9. Kuilukuvio tunneälytaitojen arvioidusta tärkeydestä esimiestyössä ja ero 

omiin tunneälytaitoihin 

 

 

5.3.2.1 Opettajien tunneälytaidot suhteessa koettuun tärkeyteen 

esimiestyössä 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin, kuinka opettajien (n=275) arviot omista 

tunneälytaidoista ja niiden koetusta tärkeydestä esimiestyössä olivat 

tilastollisessa yhteydessä toisiinsa. Korrelaatioanalyysin tulokset on esitetty 

Liitteessä 23.  Ne osoittavat, että kaikki 18 A-osan muuttujaa korreloi kaikkien 

18 C-osan muuttujan kanssa tilastollisesti erittäin merkitsevästi lukuun 

ottamatta itsekontrollia, joka korreloi merkitsevästi. Korrelaatiokertoimet olivat 

kuitenkin melko matalia, sillä ne vaihtelivat .19–.49 välillä.  

 

Kaikkien kahdeksantoista muuttujan korrelaation keskiarvo oli .38. 

Korrelaatio oli kohtuullinen kahdeksassa tunneälytaidossa. Positiivisimmin 

korreloivat optimistisuus (.49), itsetuntemus (.49), ja aloitteellisuus (.48).  
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Korkeimmin korreloivien tunneälytaitojen varianssien neliötä (r2) 

tarkasteltaessa havaittiin varianssin vaihtelevan 22–23 prosentin välillä.  

 

Seuraavassa vaiheessa vertailtiin opettajien (n=275) arvioita omista 

tunneälytaidoista (osa A) ja niiden koettua tärkeyttä esimiestyössä (osa C). 

Taulukko 29 osoittaa, että opettajat arvioivat keskiarvollisesti kaikki 18 omaa 

tunneälytaitoaan alhaisemmaksi kuin niiden tärkeyden esimiestyössä. Erot 

olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. 

 

Tarkasteltaessa Wilcoxonin merkkitestin Z–arvoja voidaan niiden perusteella 

päätellä, mitkä olivat opettajilla niitä tunneälytaitoja, joissa A-osan ja C-osan 

vastaukset eroavat toisistaan eniten. Sen perusteella suurin ero oli 

kannustavuudessa (Z=-13.775), ryhmä- ja yhteistyötaidossa (Z=-13.689, 

p=<.001), itsekontrollissa (Z=-13.598, p=<.001), taidossa hallita konflikteja 

(Z=-13.563, p=<.001), kyvyssä kehittää toisia (Z=-13.055, p=<.001) ja 

sopeutumiskyvyssä (Z=-13.057, p=<.001). 
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Taulukko 29. Opettajien tunneälytaidot (osa A) suhteessa niiden tärkeyteen 

esimiestyössä (osa C) 

 

 A C  

n=275 n=275 

  M SD M SD Z p 

I ITSETIETOISUUS       

01 Emotionaalinen itsetietoisuus  3.8 0.46 4.3 0.42 -11.849
a 

 <.001 

02 Itsetuntemus  3.6 0.55 4.3 0.48 -12.917
a 

<.001 

03 Itseluottamus  3.4 0.69 3.8 0.64 -8.048
a 

<.001 

II ITSEHALLINTA       

04 Itsekontrolli 3.6 0.65 4.6 0.43 -13.598
a 

<.001 

05 Luotettavuus  3.7 0.57 4.1 0.56 -8.349
a 

<.001 

06 Sopeutumiskyky  3.5 0.66 4.3 0.56 -13.057
a 

<.001 

07 Suorituskyky  3.2 0.55 3.6 0.61 -9.829
a 

<.001 

08 Aloitteellisuus  3.5 0.63 4.0 0.53 -10.175
a 

<.001 

09 Optimismi 3.6 0.58 4.2 0.48 -11.622
a 

<.001 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS       

10 Empaattisuus  3.9 0.60 4.5 0.47 -11.755
a 

<.001 

11 Organisaatiotuntemus  3.6 0.74 4.4 0.66 -11.779
a 

<.001 

12 Palvelualttius  
 

3.7 0.72 4.2 0.58 -10.798
a 

<.001 

IV HENKILÖSUHTEIDEN 
HALLINTA 

      

13 Kannustavuus  3.3 0.58 4.3 0.58 -13.775
a 

<.001 

14 Vaikutusvalta  3.3 0.66 4.1 0.68 -12.565
a 

<.001 

15 Kyky kehittää toisia  3.7 0.57 4.5 0.53 -13.055
a 

<.001 

16 Kyky käynnistää muutoksia  3.3 0.68 4.1 0.63 -12.250
a 

<.001 

17 Taito hallita konflikteja  3.7 0.67 4.7 0.44 -13.563
a 

<.001 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito 3.7 0.62 4.6 0.48 -13.689
a 

<.001 

 

a Based on negative ranks 

b Based on positive ranks 

 

Kuiluanalyysi tuotti samansuuntaiset tulokset kuin Wilcoxonin merkkitesti. 

Kuilu oli suurin itsekontrollissa (-1), kannustavuudessa (-1) ja taidossa hallita 

konflikteja (-1). 
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5.3.2.2 Opiskelijoiden tunneälytaidot suhteessa koettuun tärkeyteen 

esimiestyössä  

 

Lopuksi tarkasteltiin, kuinka opiskelijoiden (n=276) arviot omista 

tunneälytaidoista ja niiden koetusta tärkeydestä esimiestyössä olivat 

tilastollisesti yhteydessä toisiinsa. Korrelaatioanalyysin tulokset on esitetty 

Liitteessä 24.  Ne osoittavat, että kaikki 18 A-osan muuttujaa korreloi kaikkien 

18 C-osan muuttujan kanssa joko tilastollisesti erittäin merkitsevästi, 

merkitsevästi tai melkein merkitsevästi. Korrelaatiokertoimet olivat kuitenkin 

matalia ja ne vaihtelivat .13–.40  välillä. Kaikkien kahdeksantoista muuttujan 

korrelaation keskiarvo jäi .28:een ja vain aloitteellisuus ylsi kohtuullisen 

korrelaation tasolle (vrt. 0.40–0.60).  

 

Viimeisessä vaiheessa vertailtiin opiskelijoiden (n=276) arvioita omista 

tunneälytaidoista (osa A) ja niiden koettua tärkeyttä esimiestyössä (osa C). 

Taulukko 30 osoittaa, että opettajat arvioivat keskiarvollisesti kaikki 18 omaa 

tunneälytaitoaan alhaisemmaksi kuin niiden tärkeyden esimiestyössä. Erot 

olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. 

 

Tarkasteltaessa Wilcoxonin merkkitestin Z-arvoja, voidaan niiden perusteella 

päätellä, mitkä olivat opiskelijoilla niitä tunneälytaitoja, joissa A-osan ja C-

osan vastaukset eroavat toisistaan eniten. Sen perusteella suurin ero 

havaittiin ryhmä- ja yhteistyötaidossa (Z=-13.876, p=<.001), taidossa hallita 

konflikteja (Z=-13.783, p=<.001), kannustavuudessa (Z=-13.734, p=<.001), 

sopeutumiskyvyssä (Z=-13.711, p=<.001), itsekontrollissa (Z=-13.627, 

p=<.001), kyvyssä käynnistää muutoksia (Z=-13.353, p=<.001), 

emotionaalisessa itsetietoisuudessa (Z=-13.215, p=<.001) ja 

itsetuntemuksessa (Z=-13.094, p=<.001). 

 

Kuiluanalyysin mukaan suurin ero oli palvelualttiuden (-1.1) ja itsekontrollin  (-

1) välillä. 

 



 

176 

 

Taulukko 30. Opiskelijoiden tunneälytaidot (osa A) suhteessa niiden tärkeyteen 

esimiestyössä (osa C) 

 

 A C  

n=276 n=276 

  M SD M SD Z p 

I ITSETIETOISUUS       

01 Emotionaalinen itsetietoisuus  3.6 0.46 4.3 0.41 -13.215
a 

<.001 

02 Itsetuntemus  3.6 0.51 4.3 0.48 -13.094
a 

<.001 

03 Itseluottamus  3.2 0.66 3.9 0.65 -10.190
a 

<.001 

II ITSEHALLINTA       

04 Itsekontrolli 3.5 0.69 4.6 0.44 -13.627
a 

<.001 

05 Luotettavuus  3.6 0.56 4.1 0.54 -11.146
a 

<.001 

06 Sopeutumiskyky  3.3 0.58 4.4 0.52 -13.711
a 

<.001 

07 Suorituskyky  3.2 0.49 3.6 0.61 -9.628
a 

<.001 

08 Aloitteellisuus  3.4 0.54 4.1 0.55 -12.611
a 

<.001 

09 Optimismi 3.6 0.54 4.2 0.50 -12.786
a 

<.001 

III SOSIAALINEN TIETOISUUS       

10 Empaattisuus  3.9 0.58 4.6 0.49 -12.365
a 

<.001 

11 Organisaatiotuntemus  3.5 0.76 4.5 0.62 -12.472
a 

<.001 

12 Palvelualttius  
 

3.3 0.64 4.3 0.59 -12.926
a 

<.001 

IV HENKILÖSUHTEIDEN 
HALLINTA 

      

13 Kannustavuus  3.3 0.57 4.4 0.57 -13.734
a 

<.001 

14 Vaikutusvalta  3.2 0.66 4.1 0.61 -12.359
a 

<.001 

15 Kyky kehittää toisia  3.7 0.52 4.4 0.55 -12.475
a 

<.001 

16 Kyky käynnistää muutoksia  3.3 0.62 4.3 0.56 -13.353
a 

<.001 

17 Taito hallita konflikteja  3.6 0.66 4.7 0.49 -13.783
a 

<.001 

18 Ryhmä- ja yhteistyötaito  3.6 0.54 4.6 0.48 -13.876
a 

<.001 

a Based on negative ranks 

b Based on positive ranks 
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5.4 Tunneälytaitojen riippuvuussuhteiden mallintaminen 

 

Neljännessä tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin, miten vastaajien 

tunneälytaidot ovat yhteydessä keskenään. Ensimmäisen mallinnuksen 

tarkoituksena oli selvittää, tuottaako empiirinen aineisto tunneälytaitojen 

teoreettista viitekehystä vastaavan mallin. Toisen mallinnuksen päämääränä 

oli puolestaan tutkia, vastaavatko tunneälyn opetus- ja esimiestyön kannalta 

koettua tärkeyttä kuvaavat mallit toisiaan. 

 

Tutkimusaineiston muuttujien rakennetta tarkasteltiin Bayesilaisella 

riippuvuussuhdemallinnuksella (Bayesian Dependency Modeling, BDM, ks. 

Myllymäki ym. 2002; Nokelainen 2008). Aineiston louhintaan (data mining) 

perustuva analyysi tuottaa havaintoaineiston perusteella todennäköisimmän 

Bayes-verkon (Bayesian Network, BN; ks. Heckerman, Geiger & Chickering 

1995). Bayes-verkko sopii hyvin datan louhintaan, jos muuttujia on paljon, 

sillä se löytää aineistosta muilla menetelmillä vaikeasti havaittavia 

riippuvuuksia. Menetelmällä on hyvä virheensieto, mikä tarkoittaa, että 

aineisto voi olla jakaumaltaan vino tai siinä voi olla jonkin verran myös 

puuttuvia tietoja. (Myllymäki & Tirri 1998.) 

 

Bayes-verkossa olevat ellipsit kuvaavat havaittuja muuttujia ja niitä 

mahdollisesti yhdistävät kaaret niiden välisiä riippuvuussuhteita. Jos kahden 

muuttujan välille ei ole piirretty kaarta, aineiston perusteella niiden välillä ei 

voida olettaa olevan yhteyttä. BDM mahdollistaa sekä lineaaristen että 

epälineaaristen havaittujen muuttujien välisten yhteyksien tarkastelun 

(Nokelainen ym. 2007.)  

 

Analyysit suoritettiin B-Course -sovelluksella (Myllymäki ym. 2002) siten, että 

jokaisessa yksittäisessä analyysissa käytiin läpi vähintään miljoona verkkoa 

ennen lopullisen ratkaisun hyväksymistä. Visuaalisen informaation lisäksi 

ohjelma antoi numeerisen tiedon siitä, kuinka paljon aineiston perusteella 
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todennäköisimmän Bayes-verkon todennäköisyys heikkenee, jos siinä 

kuvattuja riippuvuussuhteita poistetaan. Tuloksia raportoidessa on lisätty 

muuttujien yhteyteen voimakkaimpien riippuvuussuhteiden tärkeyttä kuvaava 

suhdeluku. (ks. Nokelainen, Miettinen & Ruohotie 2009.) Sen perusteella 

mallissa olevat tilastolliset riippuvuussuhteet voidaan luokitella joko vahvoihin 

tai heikkoihin.  

 

Muuttujien väliset yhteydet voivat olla joko positiivisesti tai negatiivisesti 

lineaarisia (x:n arvojen kasvaessa y:n arvot kasvavat tai vähenevät). 

Epälineaariset yhteydet mainitaan erikseen ja oletusarvona on lineaarinen 

yhteys. Lisäksi tulee huomioida, että koska kyseessä ei ole 

tutkimusasetelmaltaan aito kausaalimalli, (ts. väliin tulevia kolmansia tekijöitä 

z ei asetelmassa ole kontrolloitu) nuolten vaikutussuuntaa ei seuraavaksi 

esiteltävien tulosten yhteydessä tulkita. (vrt. Nokelainen, Miettinen & 

Ruohotie 2009, 264.) 

 

Nokelaisen ja kollegoiden (2009) mukaan Bayes-verkon esittämien 

tilastollisten riippuvuuksien tulkitseminen kausaalisiksi tai tieteellisesti 

merkittäviksi on tehtävä yhtä varoen kuin traditionaalisessa frekventistisessä 

tilastotieteessäkin. Koska käsillä oleva poikittaistutkimus perustuu 

korrelatiiviseen asetelmaan, Bayes-verkoissa esiintyviä havaittujen 

muuttujien välisiä riippuvuussuhteita tarkastellaan tilastollisina 

riippuvuuksina. Vaikka seuraavaksi tarkasteltavissa malleissa esiintyy nuolia, 

niiden vaikutussuuntia ei tulkita. Korrelatiivisen asetelman vuoksi nämä 

Bayes-verkot ovat tyyppiä ”naïve” (ks. Nokelainen 2008), jolloin niiden avulla 

ei ole mahdollista ottaa kantaa muuttujien välisiin yhteyksiin mahdollisesti 

vaikuttaviin kolmansiin tekijöihin.  

Koko aineistolla (N=551) tarkasteltiin sekä yksittäisten väittämien että 

summamuuttujien rakennetta. Opettajien (n=275) ja opiskelijoiden (n= 276) 

aineistoilla tarkasteltiin vain summamuuttujien rakennetta, koska yksittäisten 

väittämien osalta otoskoko oli liian pieni suhteessa analysoitavien muuttujien 
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lukumäärään. Yksittäiset viisiportaisella asteikolla mitatut 62 väittämää 

analysoitiin niiden alkuperäisen diskreetin luonteen vuoksi sellaisenaan. 

Väittämien keskiarvoista muodostuneet summamuuttujat diskretisoitiin 

vastaamaan alkuperäistä viisiportaista asteikkoa. Näin ollen matalan 

mittaustason kvalitatiivisten muuttujien informaatiota hävitetään vähemmän 

(järjestysasteikko) kuin korkean mittaustason kvantitatiivisten (suhde- ja 

välimatka-asteikot) muuttujien informaatiota (Nokelainen ym. 2009). Tämä 

johtaa tutkimuksen voiman (power, ks. Murphy & Myors 1998) 

heikkenemiseen, eli tutkijan mahdollisuuteen hylätä nollahypoteesi silloin, 

kun se ei oikeasti pidä paikkaansa. Käsillä olevassa tutkimuksessa voimaa 

on lisätty otoskokoa kasvattamalla, joten tulosten voidaan olettaa antavan 

kohtuullisen luotettavan kuvan tutkittavasta ilmiöstä. 

 

 

5.4.1 Empiirinen aineisto suhteessa teoreettiseen viitekehykseen 

 

Tarkastelu tehtiin ensin yksittäisten väittämien osalta koko aineistolla 

(N=551). Bayes-riippuvuussuhdemallinnus tuotti Liitteessä 25 esiintyvän 

mallin, kun analysoitavina muuttujina toimivat 62 väittämää, jotka koskevat 

tunneälyn 18 ominaispiirrettä (vrt. Liite 1; EKK_01_01 – EKK_18_62).  

 

Bayes-verkossa havaittiin 61 muuttujien välistä riippuvuussuhdetta. Näistä 55 

oli mallin todennäköisyyden kannalta erittäin tärkeitä (1 : 1 000 000 000 tai 1 : 

1 000 000) ja ne näkyvät mallissa tummina kaarina (ks.  Liite 25).  Kuusi 

riippuvuussuhdetta (EKK_14_50 EKK_09_35; EKK_17_57 EKK_05_19; 

EKK_08_32 EKK_01_03; EKK_17_58 EKK_02_09; EKK_02_09

EKK_02_07; EKK_05_19 EKK_05_17) osoittautui vähemmän tärkeiksi. 

Toisaalta niiden merkitys mallin kannalta on melko suuri (1 : 265563, 

1 : 58310, 1 : 4824, 1 : 4086, 1 : 2651, 1 : 2569). Tämä tulkitaan niin, että 

Liitteessä 25 esitetty malli on 2569 kertaa todennäköisempi kuin malli, jossa 

muuttujien EKK_05_19 ja EKK_05_17 välistä yhteyttä ei ole.  
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Seuraavaksi selviteltiin ryhmittäytyvätkö 62 väittämää Goleman ym. (2002) 

mallin mukaiseen neljään osa-alueeseen. Liitteessä 25 olevan Bayes-verkon 

visuaalinen tarkastelu osoitti, että malli on yksiulotteinen ja kaikki tunneälyn 

neljä osa-aluetta kytkeytyvät toisiinsa. Ensimmäinen osa-alue on 

itsetietoisuus (I), joka on sidoksissa sosiaaliseen tietoisuuteen (III).  Kolmas 

klusteri oli puolestaan sidoksissa henkilösuhteiden hallintaan (IV) ja tämä 

itsehallintaan (II). 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin koko aineistolla (N=551) 18 tunneälytaidon 

ominaispiirteiden summamuuttujien välisiä riippuvuussuhteita. BDM tuotti 

Kuviossa 10 esiintyvän mallin, kun analysoitavina muuttujina toimivat 

emotionaalinen itsetietoisuus (EKK_01), itsetuntemus (EKK_02), 

itseluottamus (EKK_03), itsekontrolli (EKK_04), luotettavuus (EKK_05), 

sopeutumiskyky (EKK_06), suorituskyky (EKK_07), aloitteellisuus (EKK_08), 

optimistisuus (EKK_09), empaattisuus (EKK_10), organisaatiotuntemus 

(EKK_11), palvelualttius (EKK_12), kannustavuus (EKK_13), vaikutusvalta 

(EKK_14), kyky kehittää toisia (EKK_15), kyky käynnistää muutoksia 

(EKK_16), taito hallita konflikteja (EKK_17) sekä ryhmä- ja yhteistyötaito 

(EKK_18). 

 

Bayesilaisen riippuvuussuhdemallinnuksen (BDM) tulos osoitti, että kaikki 

tunneälyn 18 ominaispiirrettä tulivat valituksi todennäköisempään malliin. 

Lisäksi havaittiin, että kaikki muuttujat olivat mallin todennäköisyyden 

kannalta erittäin tärkeitä (1:1 000 000 000 tai 1:1 000 000). Muuttujien 

välinen riippuvuussuhde tulkitaan niin, että Kuviossa 10 esitetty malli on 

1 000 000 000 tai 1 000 000 kertaa todennäköisempi kuin malli, joissa näitä 

muuttujien välisiä yhteyksiä ei ole. Nämä voimakkaat tilastolliset yhteydet 

osoittavat muuttujien samanarvoista panosta mallin muodostumisessa.  

 

Myös kahden muuttujan välisen korrelaation (Pearsonin tulomomentti-

korrelaatiokertoimen r) tarkastelu vahvisti tulosta, muuttujien korreloidessa 
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tilastollisesti erittäin merkitsevästi p<.001. Muuttujien korrelaatiot vaihtelivat 

.41 ja .64 välillä.   

 

Bayes-verkon visuaalinen tarkastelu ositti, että BDM tuotti vastaajien 

arvioimista tunneälytaidoista yhtenäisen yksiulotteisen mallin. Siinä olivat 

mukana kaikki 18 arvioinnin kohteena ollutta tunneälyn ominaispiirrettä. 

Tunneälytaidot ryhmittyivät sosiaalisen tietoisuuden (III) ja henkilösuhteiden 

hallinnan (IV) klusteriin (vihreä viiva), sisältäen organisaatiotuntemusta 

lukuun ottamatta kaikki tunneälyn ominaispiirteet. Itsetietoisuuden (I) ja 

itsehallinnan (II) osa-alue jakaantui puolestaan kahteen klusteriin (oranssi 

viiva), jotka sisälsivät itseluottamusta lukuun ottamatta kaikki tunneälyn 

ominaispiirteet. 
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Kuvio 10. Vastaajien (N= 551) tunneälytaitojen (osa A) riippuvuussuhteita kuvaava Bayes-verkko 

Bayes-verkko Muuttujien välinen 

yhteys 

Muutos mallin toden-

näköisyydessä 

 

rp 

 EKK_16 EKK_14 

EKK_18 EKK_13 

EKK_08 EKK_06 

EKK_18 EKK_15 

EKK_16 EKK_08 

EKK_15 EKK_17 

EKK_16 EKK_03 

EKK_15 EKK_10 

EKK_02 EKK_01 

EKK_18 EKK_12 

EKK_08 EKK_09 

EKK_13 EKK_16 

EKK_08 EKK_07 

EKK_01 EKK_11 

EKK_18 EKK_02 

EKK_01   EKK_05 

EKK_09   EKK_04 

1 : 1 000 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : 1 000 000 

.551*** 

.624*** 

.635*** 

.588*** 

.592*** 

.547*** 

.558*** 

.562*** 

.573*** 

.523*** 

.528*** 

.551*** 

.516*** 

.413*** 

.464*** 

.507*** 

.418*** 
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5.4.1.1 Opettajien empiirinen aineisto suhteessa teoreettiseen 

viitekehykseen 

 

Seuraavassa vaiheessa tarkasteltiin opettajien empiiristä aineistoa 

suhteessa teoreettiseen viitekehykseen. Opettajien (n=275) aineistoilla 

tarkasteltiin vain summamuuttujien rakennetta, koska yksittäisten väittämien 

osalta otoskoko oli liian pieni suhteessa analysoitavien muuttujien 

lukumäärään. Bayesilainen riippuvuussuhdemallinnus tuotti opettajien 

empiirisestä aineistosta (n=275) Kuviossa 11 esiintyvän mallin, kun 

analysoitavina muuttujina toimivat samat summamuuttujat (EKK_01 –

EKK_18) kuin koko aineistossa (vrt. 5.4.1). 

 

Bayes-verkossa (Kuvio 11) havaittiin 17 muuttujien välistä 

riippuvuussuhdetta. Näistä 16 oli mallin todennäköisyyden kannalta erittäin 

tärkeitä (1:1 000 000 000 tai 1:1 000 000) ja yksi vähemmän tärkeä 

(1:1086). Toisaalta senkin merkitys mallin kannalta on melko suuri, koska 

Kuviossa 11 esitetty malli on 1086 kertaa todennäköisempi kuin malli, jossa 

tätä muuttujien EKK_01 ja EKK_05 välistä yhteyttä ei ole.  

 

Bayes-verkon visuaalinen tarkastelu ositti, että BDM tuotti opettajien 

arvioimista tunneälytaidoista yhtenäisen yksiulotteisen mallin. Siinä olivat 

mukana kaikki 18 arvioinnin kohteena ollutta tunneälyn kompetenssia (Kuvio 

11). Tunneälytaidot ryhmittyivät sosiaalisen tietoisuuden (III) ja 

henkilösuhteiden hallinnan (IV) klusteriin (vihreä viiva), ja malli sisälsi 

organisaatiotuntemusta lukuun ottamatta kaikki tunneälyn ominaispiirteet. 

Itsetietoisuuden (I) ja itsehallinnan (II) osa-alue jakaantui puolestaan 

kahteen klusteriin (oranssi viiva), jotka sisälsivät itseluottamusta lukuun 

ottamatta kaikki tunneälyn ominaispiirteet. 
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Kuvio 11. Opettajien (n= 275) tunneälytaitojen riippuvuussuhteita kuvaava Bayes-verkko 

Bayes-verkko Muuttujien välinen 

yhteys 

Muutos mallin toden-

näköisyydessä 

 

rp 

 EKK_14 EKK_16 

EKK_18 EKK_13 

EKK_13 EKK_14 

EKK_16 EKK_03 

EKK_15 EKK_17 

EKK_18 EKK_15 

EKK_08 EKK_06 

EKK_18 EKK_02 

EKK_02 EKK_01 

EKK_18 EKK_09 

EKK_16 EKK_08 

EKK_08 EKK_07 

EKK_18 EKK_12 

EKK_15   EKK_10 

EKK_01 EKK_11 

EKK_09   EKK_04 

EKK_01   EKK_05 

1 : 1 000 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : 1 000 000 

 

1 : 1086 

.712*** 

.687*** 

.640*** 

.595*** 

.582*** 

.659*** 

.651*** 

.512*** 

.616*** 

.564*** 

.608*** 

.595*** 

.512*** 

.465*** 

.427*** 

.498*** 

.520*** 
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5.4.1.2 Opiskelijoiden empiirinen aineisto suhteessa teoreettiseen 

viitekehykseen 

 

Lopuksi tarkasteltiin vielä opiskelijoiden empiiristä aineistoa suhteessa 

teoreettiseen viitekehykseen. Kuten edellä, myös opiskelijoiden (n=276) 

aineistolla tarkasteltiin vain summamuuttujien rakennetta. Yksittäisten 

väittämien osalta otoskoko olisi ollut liian pieni suhteessa analysoitavien 

muuttujien lukumäärään. Bayesilainen riippuvuussuhdemallinnus tuotti 

opiskelijoiden empiirisestä aineistosta (n=276) Kuviossa 12 esiintyvän 

mallin, kun analysoitavina muuttujina toimivat samat summamuuttujat 

(EKK_01 – EKK_18) kuin koko aineistossa (ks. 5.4.1). 

 

Bayes-verkossa (Kuvio 12) havaittiin 17 muuttujien välistä 

riippuvuussuhdetta. Näistä 11 oli mallin todennäköisyyden kannalta erittäin 

tärkeitä (1:1 000 000 000 tai 1:1 000 000). Lisäksi löytyi viisi mallin kannalta 

vähemmän tärkeää riippuvuussuhdetta, vaikka niidenkin merkitys mallin 

kannalta on melko suuri.  Mallista löytyi myös yksi riippuvuussuhde (EKK_02 

 EKK_04), jonka merkitys mallin kannalta jäi vähäiseksi. Kuviossa 12 

esitetty malli on vain neljä kertaa todennäköisempi kuin malli, jossa tätä 

muuttujien EKK_02 ja EKK_04 välistä yhteyttä ei ole.  

 

Bayes-verkon visuaalinen tarkastelu osoitti, että BDM tuotti opiskelijoiden 

arvioimista tunneälytaidoista yhtenäisen yksiulotteisen mallin. Siinä olivat 

mukana kaikki 18 arvioinnin kohteena ollutta tunneälyn kompetenssia (Kuvio 

12). Tunneälytaidot ryhmittyivät kahteen sosiaalisen tietoisuuden (III) ja 

henkilösuhteiden hallinnan (IV) klusteriin (vihreä viiva). Ne sisälsivät 

organisaatiotuntemusta ja palvelualttiutta lukuun ottamatta kaikki tunneälyn 

ominaispiirteet. Itsetietoisuuden (I) ja itsehallinnan (II) osa-alue jakaantui 

myös kahteen klusteriin (oranssi viiva). Ne sisälsivät itseluottamusta ja 

suorituskykyä lukuun ottamatta kaikki tunneälyn ominaispiirteet.  
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Bayes-verkko Muuttujien välinen 

yhteys 

Muutos mallin toden-

näköisyydessä 

 

rp 

 EKK_16 EKK_14 

EKK_08 EKK_06 

EKK_18 EKK_13 

EKK_18 EKK_15 

EKK_15   EKK_10 

EKK_15 EKK_17 

EKK_08 EKK_16 

EKK_01 EKK_02 

EKK_18 EKK_08 

EKK_16 EKK_03 

EKK_06   EKK_12 

EKK_08 EKK_09  

EKK_01 EKK_05  

EKK_01 EKK_11  

EKK_01 EKK_18  

EKK_14   EKK_07 

EKK_02   EKK_04 

1 : 1 000 000 000 

 

 

 

1 : 1 000 000 

 

 

 

 

 

 

1 : 667152 

1 : 67477 

1 : 31270 

1 : 13152 

1 : 3963 

1 : 4.09 

.670*** 

.605*** 

.556*** 

.502*** 

.569*** 

.512*** 

.570*** 

.554*** 

.435*** 

.512*** 

.467*** 

.529*** 

.460*** 

.381*** 

.398*** 

.347*** 

.444*** 

 

Kuvio 12. Opiskelijoiden (n= 276) tunneälytaitojen riippuvuussuhteita kuvaava Bayes-verkko
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5.4.2 Tunneälymallien vastaavuus 
 

 

Neljännen tutkimuskysymyksen jälkimmäisessä osassa oltiin kiinnostuneita 

siitä, vastaavatko tunneälyn opetus- ja esimiestyön kannalta koettua 

tärkeyttä kuvaavat mallit toisiaan. 

 

Ensin tarkasteltiin koko aineistolla (N=551) yksittäisten väittämien 

rakennetta, jotka koskivat tunneälyn tärkeyttä opettajan työssä (osa B). 

Bayesilainen riippuvuussuhdemallinnus tuotti Liitteessä 26 esiintyvän mallin, 

kun analysoitavina muuttujina toimivat 62 Liitteessä 1 olevaa väittämää 

(EKK_01_01–EKK_18_62). B-osan (tärkeys opettajan työssä) Bayes-

verkossa havaittiin 61 muuttujien välistä riippuvuussuhdetta, joista 59 oli 

mallin todennäköisyyden kannalta erittäin tärkeitä (1:1 000 000 000 tai 

1:1 000 000). Näistä kaksi osoittautuivat vähemmän tärkeiksi, vaikka niiden 

merkitys mallin kannalta onkin melko suuri. (1:149432, 1:33317) 

 

Lisäksi selvitettiin, ryhmittäytyvätkö opettajan työn tärkeyttä koskevat 62 

väittämää Goleman ym. (2002) mallin mukaiseen neljään osa-alueeseen. 

Liitteessä 26 olevan Bayes-verkon visuaalinen tarkastelu osoitti, että malli 

on yksiulotteinen ja kaikki tunneälyn neljä osa-aluetta kytkeytyvät toisiinsa. 

Ensimmäinen osa-alue oli itsetietoisuus (I), joka oli sidoksissa itsehallintaan 

(II). Klusteri kaksi oli puolestaan sidoksissa henkilösuhteiden hallintaan (IV). 

Neljäs klusteri oli sidoksissa toiseen henkilösuhteiden hallinnan (IV) 

klusteriin ja kahteen itsehallinnan (II) klusteriin.  

 

Seuraavassa vaiheessa ryhdyttiin tarkastelemaan koko aineistolla (N=551) 

yksittäisten väittämien rakennetta, jotka koskivat tunneälytaitojen tärkeyttä 

esimiestyössä (osa C). Bayesilainen riippuvuussuhdemallinnus tuotti 

Liitteessä 27 esiintyvän mallin, kun analysoitavina muuttujina toimivat 62 

Liitteessä 1 olevaa väittämää (EKK_01_01–EKK_18_62). C-osan 

(esimiestyön tärkeys) Bayes-verkossa havaittiin muuttujien välistä 
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riippuvuussuhdetta. Näistä 56 oli mallin todennäköisyyden kannalta erittäin 

tärkeitä (1:1 000 000 000 tai 1:1 000 000). Niistä neljä osoittautui vähemmän 

tärkeiksi (1:384783, 1:93795, 1:2408, 1:1385), vaikka niiden merkitys mallin 

kannalta onkin melko suuri. Mallista löytyi lisäksi kaksi       

riippuvuussuhdetta, joiden välinen yhteys oli heikko (1:35, 

1:4.01).  

 

Lisäksi selviteltiin ryhmittäytyvätkö esimiestyön tärkeyttä koskevat 62 

väittämää Goleman ym. (2002) mallin mukaiseen neljään osa-alueeseen. 

Liitteessä 27 olevan Bayes-verkon visuaalinen tarkastelu osoitti mallin 

olevan yksiulotteinen. Kaikki tunneälyn neljä osa-aluetta kytkeytyvät 

toisiinsa. Ensimmäinen osa-alue on itsetietoisuus (I), joka oli sidoksissa 

yhtäältä itsehallinnan (II) ja toisaalta henkilösuhteiden hallintaan (IV) 

klusteriin. Neljäs osa-alue oli puolestaan sidoksissa sosiaalisen tietoisuuden 

(III) ja itsehallinnan (II) klusteriin. 

 

Kun tarkastelu väittämien pohjalta oli tehty, ryhdyttiin tutkimaan 

summamuuttujien välisiä riippuvuussuhteita. Ensin tarkasteltiin koko 

aineistolla (N=551) B-osan (tärkeys opetustyössä) summamuuttujien välisiä 

riippuvuussuhteita. BDM tuotti Kuviossa 13 esiintyvän mallin, kun 

analysoitavina muuttujina toimivat emotionaalinen itsetietoisuus (EKK_01b), 

itsetuntemus (EKK_02b), itseluottamus (EKK_03b), itsekontrolli (EKK_04)b, 

luotettavuus (EKK_05b), sopeutumiskyky (EKK_06b), suorituskyky 

(EKK_07b), aloitteellisuus (EKK_08b), optimistisuus (EKK_09b), 

empaattisuus (EKK_10b), organisaatiotuntemus (EKK_11b), palvelualttius 

(EKK_12b), kannustavuus (EKK_13b), vaikutusvalta (EKK_14b), kyky 

kehittää toisia (EKK_15b), kyky käynnistää muutoksia (EKK_16b), taito 

hallita konflikteja (EKK_17b) sekä ryhmä- ja yhteistyötaito (EKK_18b). 

 

Riippuvuussuhteista 17 oli mallin todennäköisyyden kannalta erittäin tärkeitä 

(1:1 000 000 000 tai 1:1 000 000) ja niistä kaksi (EKK_10b EKK_08b, 

EKK_16b EKK_17b) osoittautui melko tärkeiksi (1:9377; 1:1929). Mallista 
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löytyi lisäksi kolme riippuvuussuhdetta, joiden välinen yhteys oli heikko (ks. 

Kuvio 13) 

 

Summamuuttujista koostuvan Bayes-verkon visuaalinen tarkastelu osoitti, 

että BDM tuotti vastaajien arvioimista tunneälytaidoista yhtenäisen 

yksiulotteisen mallin. Siinä olivat mukana kaikki 18 arvioinnin kohteena 

ollutta tunneälyn kompetenssia (Kuvio 13). Tunneälytaidot ryhmittyivät 

kahteen sosiaalisen tietoisuuden (III) ja henkilösuhteiden hallinnan (IV) 

klusteriin (vihreä viiva). Ne sisälsivät kaikki tunneälyn ominaispiirteet. 

Itsetietoisuuden (I) ja itsehallinnan (II) osa-alue muodosti puolestaan yhden 

klusterin (oranssi viiva), joka sisälsi itsekontrollia ja optimistisuutta lukuun 

ottamatta kaikki tunneälyn ominaispiirteet. 
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Kuvio 13. Vastaajien (N= 551) tunneälytaitojen tärkeyttä opetustyössä (osa B) riippuvuussuhteita kuvaava Bayes-verkko 

Bayes-verkko Muuttujien välinen 

yhteys 

Muutos mallin  

todennäköisyydessä 

rp 

 EKK_18b EKK_10b 

EKK_16b EKK_14b 

EKK_08b EKK_16b 

EKK_12b EKK_18b 

EKK_08b EKK_07b 

EKK_02b EKK_01b 

EKK_08b EKK_06b 

EKK_15b EKK_13b 

EKK_08b EKK_02b 

EKK_16b EKK_11b 

EKK_08b EKK_03b 

EKK_18b EKK_17b 

EKK_12b EKK_04b 

EKK_13b EKK_08b 

EKK_18b EKK_15b 

EKK_01b EKK_05b 

EKK_18b EKK_09b 

EKK_10b EKK_08b  

EKK_16b EKK_17b 

EKK_10b EKK_15b  

EKK_16b EKK_09b  

EKK_10b EKK_05b 

1 : 1 000 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : 1 000 000 

 

 

1 : 9377 

1 : 1929 

1 : 110 

1 : 2.49 

1 : 1.24 

.665*** 

.665*** 

.601*** 

.636*** 

.631*** 

.570*** 

.587*** 

.588*** 

.604*** 

.519*** 

.535*** 

.676*** 

.464*** 

.584*** 

.655*** 

.538*** 

.609*** 

.499*** 

.499*** 

.634*** 

.561*** 

.464*** 
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Sama summamuuttujien tarkastelu tehtiin myös C-osan (tärkeys 

esimiestyössä) summamuuttujien välisten riippuvuussuhteiden 

tarkastelussa. BDM tuotti Kuviossa 14 esiintyvän mallin, kun analysoitavina 

toimivat samat muuttujat. Riippuvuussuhteista 16 oli mallin 

todennäköisyyden kannalta erittäin tärkeitä (1:1 000 000 000 tai 1: 

1 000 000). Kaksi riippuvuussuhdetta (EKK_17c EKK_13c, EKK_15c 

EKK_10c) osoittautui melko tärkeiksi (1:506256; 1:97825) ja mallista löytyi 

lisäksi neljä riippuvuussuhdetta, joiden välinen yhteys ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä. 

 

Summamuuttujista koostuvan Bayes-verkon (Kuvio 14) visuaalinen 

tarkastelu osoitti, että BDM tuotti vastaajien arvioimista tunneälytaidoista 

yhtenäisen yksiulotteisen mallin. Siinä olivat mukana kaikki 18 arvioinnin 

kohteena ollutta tunneälyn kompetenssia. Tunneälytaidot ryhmittyivät 

kahteen sosiaalisen tietoisuuden (III) ja henkilösuhteiden hallinnan (IV) 

klusteriin (vihreä viiva), jotka sisälsivät kaikki tunneälyn ominaispiirteet. 

Itsetietoisuuden (I) ja itsehallinnan (I) osa-alue muodosti yhden klusteriin 

(oranssi viiva), joka sisälsi itsekontrollia lukuun ottamatta kaikki tunneälyn 

ominaispiirteet. 
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Kuvio 14. Vastaajien (N= 551) tunneälytaitojen tärkeyttä esimiestyössä (osa C) riippuvuussuhteita kuvaava Bayes-verkko 

Bayes-verkko Muuttujien välinen yhteys Muutos mallin  

todennäköisyydessä 

 

rp 

 EKK_08c EKK_07c 

EKK_16c EKK_14c 

EKK_15c EKK_12c 

EKK_08c EKK_15c 

EKK_08c EKK_16c 

EKK_18c EKK_17c 

EKK_09c EKK_02c 

EKK_15c EKK_18c 

EKK_18c EKK_11c 

EKK_08c EKK_06c 

EKK_15c EKK_04c 

EKK_02c EKK_03c 

EKK_08c EKK_01c 

EKK_08c EKK_09c 

EKK_08c EKK_13c 

EKK_02c EKK_05c 

EKK_17c EKK_13c  

EKK_15c EKK_10c 

EKK_18c EKK_09c  

EKK_18c EKK_10c  

EKK_06c EKK_18c  

EKK_18c EKK_05c 

1 : 1 000 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : 1 000 000 

1 : 506256 

1 : 97825 

1 : 25 

1 : 3.05 

1 : 2.71 

1 : 1.07 

.520*** 

.579*** 

.540*** 

.516*** 

.530*** 

.549*** 

.530*** 

.608*** 

.461*** 

.520*** 

.479*** 

.419*** 

.426*** 

.614*** 

.513*** 

.529*** 

.441*** 

.621*** 

.535*** 

.600*** 

.486*** 

.460*** 
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5.4.2.1 Tunneälytaitojen tärkeyttä kuvaavien mallien vastaavuus opettajista 

koostuvassa empiirisessä aineistossa 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin lähemmin opettajista koostuvalla aineistolla 

(n=275) B-osan (tärkeys opetustyössä) ja C-osan summamuuttujien välisiä 

riippuvuussuhteita. BDM tuotti Kuviossa 15 esiintyvät mallit, kun 

analysoitavina muuttujina toimivat emotionaalinen itsetietoisuus 

(EKK_01b,c), itsetuntemus (EKK_02b,c), itseluottamus (EKK_03b,c), 

itsekontrolli (EKK_04b,c), luotettavuus (EKK_05b,c), sopeutumiskyky 

(EKK_06b,c), suorituskyky (EKK_07b,c), aloitteellisuus (EKK_08b,c), 

optimistisuus (EKK_09b,c), empaattisuus (EKK_10b,c), 

organisaatiotuntemus (EKK_11b,c), palvelualttius (EKK_12b,c), 

kannustavuus (EKK_13b,c), vaikutusvalta (EKK_14b), kyky kehittää toisia 

(EKK_15b,c), kyky käynnistää muutoksia (EKK_16b,c), taito hallita 

konflikteja (EKK_17b,c) sekä ryhmä- ja yhteistyötaito (EKK_18b,c). 

 

B-osassa kaikki riippuvuussuhteet olivat mallin todennäköisyyden kannalta 

erittäin tärkeitä (1:1 000 000 000) kun taas C-osassa riippuvuussuhteista 17 

oli mallin todennäköisyyden kannalta erittäin tärkeitä (1:1 000 000 000 tai 

1:1 000 000) ja yksi riippuvuussuhde (EKK_01c EKK_02c) osoittautui 

melko tärkeiksi (1: 3024).  

 

Summamuuttujista koostuvien Bayes-verkkojen visuaalinen tarkastelu 

osoitti, että BDM tuotti vastaajien arvioimista tunneälytaidoista kaksi 

yhtenäistä mallia. Niissä olivat mukana kaikki 18 arvioinnin kohteena ollutta 

tunneälyn kompetenssia (Kuvio 15). Tunneälytaidot ryhmittyivät B-osassa 

yhteen sosiaalisen tietoisuuden (III) ja henkilösuhteiden hallinnan (IV) 

klusteriin (vihreä viiva) ja kahteen itsetietoisuuden (I) ja itsehallinnan (II) 

klusteriin (oranssi viiva). C-osassa molempia klustereita oli yksi ja B-osassa 

klustereiden ulkopuolelle jäivät itsekontrolli ja suorituskyky kun taas C-

osassa palvelualttius ja sopeutumiskyky. 
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Bayes-verkko B-osan summamuuttujien perusteella Bayes-verkko C-osan summamuuttujien perusteella 

  

 

Kuvio 15. Opettajien (n=275) opetustyön (osa B) ja esimiestyön (osa C) kannalta koettua tunneälyn tärkeyttä kuvaavat Bayes-verkot
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5.4.2.2 Tunneälytaitojen tärkeyttä kuvaavien mallien vastaavuus 

opiskelijoista koostuvassa empiirisessä aineistossa 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin lähemmin opiskelijoista (n=276) koostuvasta 

aineistosta (n=276) B-osan (tärkeys opetustyössä) ja C-osan (tärkeys 

esimiestyössä) summamuuttujien välisiä riippuvuussuhteita. BDM tuotti 

Kuviossa 16 esiintyvät mallit, kun analysoitavina muuttujina toimivat kaikki 

18 tunneälytaitoa (EKK_01b,c – EKK_18b,c). 

 

B-osassa riippuvuussuhteista 16 oli mallin todennäköisyyden kannalta 

erittäin tärkeitä (1:1 000 000 000 tai 1:1 000 000) ja yksi riippuvuussuhde 

osoittautui melko tärkeiksi (1:29742). C-osassa riippuvuussuhteista 14 olivat 

mallin todennäköisyyden kannalta erittäin tärkeitä (1:1 000 000 000 tai 

1:1 000 000) ja kaksi riippuvuussuhdetta (EKK_10c EKK_17c, EKK_18c 

EKK_16c) osoittautui melko tärkeiksi (1: 979865, 1: 27153). Mallista 

löytyi lisäksi kaksi riippuvuussuhdetta (EKK_06c EKK_03c, EKK_06c 

EKK_17c), joiden välinen yhteys ei ollut merkittävä (1:280, 1:6.88). 

 

Summamuuttujista koostuvien Bayes-verkkojen visuaalinen tarkastelu 

osoitti, että BDM tuotti vastaajien arvioimista tunneälytaidoista kaksi 

yhtenäistä mallia. Niissä olivat mukana kaikki 18 arvioinnin kohteena ollutta 

tunneälyn kompetenssia (Kuvio 16). Tunneälytaidot ryhmittyivät niin B- kuin 

C-osassa yhteen sosiaalisen tietoisuuden (III) ja henkilösuhteiden hallinnan 

(IV) klusteriin (vihreä viiva) sekä yhteen itsetietoisuuden (I) ja itsehallinnan 

(II) klusteriin (oranssi viiva). B-osassa ulkopuolelle jäi organisaatiotuntemus. 
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Kuvio 16. Opiskelijoiden (n=276) opetustyön (osa B) ja esimiestyön (osa C) kannalta koettua tunneälyn tärkeyttä kuvaavat Bayes-verkot 

Bayes-verkko B-osan summamuuttujien perusteella Bayes-verkko C-osan summamuuttujien perusteella 
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6 YHTEENVETO JA POHDINTAA  

 

 

 

 

 

Suomalainen peruskoulun luokanopettaja kohtaa nykykoulun moninaiset 

haasteet. Kompleksinen työtodellisuus on asettanut opettajat uudenlaisten 

kysymysten ääreen. Jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa ja haasteellisissa 

olosuhteissa opettaja tarvitsee laaja-alaista ammattitaitoa. Opettajan 

ammatillinen kompetenssi on koetuksella. Selvitäkseen työn 

emotionaalisista vaatimuksista, tulee opettajan tiedostaa emotionaaliset 

valmiutensa. Siksi emotionaalinen kompetenssi kuuluu kiinteästi opettajan 

ammatilliseen osaamiseen.  

 

Opettajan työn emotionaalista ulottuvuutta tarkasteltiin tässä tutkimuksessa 

emotionaalisen älykkyyden eli tunneälyn kautta. Lisääntynyt kiinnostus 

tunneälyn tutkimiseen kasvatustieteessä on kartuttanut tietoisuutta sen 

merkityksestä opettajan työssä. Tunneäly tarkoittaa kykyä tunnistaa omia ja 

toisten tunteita sekä hallita niitä itsessään ja ihmissuhteissa. Tämä 

määritelmä perustuu kompetenssiperustaiseen tunneälymalliin (Goleman, 

Boyatzis & McKee 2002), jonka varaan tämän tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys rakentuu.  

 

Tutkimuksen teoriavalintaa voidaan aiheellisesti kritisoida. Lähtökohtaisesti 

johtajuuden tunneälyyn pohjautuvaa tunneälymallin relevanttiutta voidaan 

kyseenalaistaa työntekijöiden tunneälytaitojen tutkimisessa. Valintaa puoltaa 
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ensisijaisesti tutkimuksen viitekehys, joka pohjautuu kompetenssi-

perustaiseen lähestymiseen. Opettajilta vaadittavissa monipuolisissa 

valmiuksissa korostuu myös työn edellyttämä emotionaalinen osaaminen. 

Tällöin keskeiseksi nousee kysymys siitä, miten opettaja osaa hyödyntää 

tunteisiin liittyviä tietojaan ja taitojaan omassa työssään. Näkökulma 

pohjautuu tällöin tunneälytaitojen vaikutukseen työhön ja sen tuloksiin.  Näin 

kompetenssiperustainen lähestyminen soveltuu kolmesta vallalla olevasta 

tunneälymallista kompetenssiperustaisuutensa vuoksi tähän tutkimukseen 

parhaiten.  

 

Lisäksi tutkijaa kiinnosti, soveltuuko johtajuuden tunneälymalli myös 

työntekijöistä koostuvan aineiston tunneälytaitojen tutkimiseen. Tätä 

lähestymistä tuki opettajan mielenkiintoinen asema kouluyhteisössä. 

Opettajan työ on samanaikaisesti itsenäistä ja alisteista. Yhtäältä opettaja on 

oman työnsä johtaja ja toimii johtajuusasemassa oppilaisiinsa sekä joskus 

myös kollegoihinsa nähden (esim. johtotiimityöskentely). Toisaalta 

kouluorganisaatiossa opettaja toimii selkeästi esimiehensä eli koulun 

rehtorin tai koulunjohtajan alaisuudessa.  

 

Rehtorin asemaa ei tässä tutkimuksessa pyritä kyseenalaistamaan, sillä se 

on suomalaisessa peruskoulussa kiistatta keskeinen. Esimiestyön 

onnistuminen ei ole ainoastaan riippuvainen esimiestaidoista, vaan siinä 

korostuvat myös alaistaidot. Emotionaalisesti kompetentin opettajan tulee 

oppia tunnistamaan ja hallitsemaan sekä omia että muiden tunteita 

kouluyhteisössä. Aikaisemmat tutkimukset ovat painottuneet tunneälyn 

tarkasteluun johtajuuden näkökulmasta. Esimiesten tunneälyä on tosin 

kartoitettu myös alaisten arvioimana. Kokonaisuuden täydennykseksi 

haluttiin selvittää työntekijän eli peruskoulussa toimivan luokanopettajan 

tunneälytaitoja. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kompetenssipohjaiseen tunneälyyn 

perustuvia tunneälytaitoja. Tutkimuksen kohteena olevat suomalaiset 
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peruskoulun luokanopettajat arvioivat niitä itse. Kyselylomake muodostettiin 

ammattikasvatukseen kehitellyn ja testatun mittarin pohjalle ja sitä 

muokattiin tutkimuskohteelle sopivammaksi. 

 

Itsearviointia voidaan pitää opettajille varsin luontevana, sillä oman työn 

reflektointia harjoitellaan opettajankoulutuksesta alkaen. Lisäksi sen kautta 

saadaan esiin myös työkokemuksen kautta kertynyttä hiljaista tietoa, joka on 

ammatillisessa kompetenssissa keskeistä. Itsearviointiin pohjautuvia 

tutkimusmenetelmiä kritisoidaan kuitenkin yleisesti ja perinteisesti 

turvaudutaan mieluummin älykkyysmittareihin. Ihminen toimii pitkälti 

minäkäsityksen mukaisella tavalla, ja siksi suuri osa psykologisista 

mittareista perustuu itsearviointeihin.  Lisäksi se on todettu tehokkaaksi 

tavaksi arvioida kompetensseja. (vrt. Kaslow 2004, 778). Näin ollen on 

perusteltua käyttää itsearviointiin perustuvaa tutkimusmenetelmää opettajien 

emotionaalisen kompetenssin kartoittamiseen. 

 

Kyselytutkimus toteutettiin kvantitatiivisena survey-tutkimuksena 

internetissä. Kyselylomakkeen avulla kartoitettiin suomalaisten 

luokanopettajien (N=551) käsityksiä omista tunneälytaidoistaan ja niiden 

tärkeydestä opettajan työssä ja esimiestyössä. Tutkimustulosten perusteella 

saatiin kuva luokanopettajien (n=275) ja luokanopettajaksi opiskelevien 

(n=276) tunneälytaitojen vahvuuksista ja heikkouksista. 

Tarkastelunäkökulmaa laajennettiin tässä tutkimuksessa tunneälyn 

arvioinnin lisäksi kartoittamaan myös sen koettua tärkeyttä opettajan työssä 

sekä esimiestyössä. Tunneälyjen tärkeyden tutkiminen on tähän saakka ollut 

vähäistä (mm. Simström 2009), mutta sen merkitys on tuotu esiin 

aikaisemmissa ammattikasvatuksen tutkimuksissa (Nokelainen & Ruohotie 

2006; Nokelainen & Tirri 2007). Tutkijat tähdentävät koetun tärkeyden 

mittaamisen kasvattavan myös tulosten luotettavuuden 

arviointimahdollisuuksia ja tuovan arvokasta tietoa mittarin jatkokehittelyyn.  
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Tutkimukseen reliabiliteettiin ja validiteettiin liittyy sekä vahvuuksia että 

heikkouksia. Tutkimuksen sisäistä luotettavuutta voidaan pitää hyvänä, joka 

nähdään mm. tutkimuskohdetta varten modifioidun mittarin 

reliabiliteettikertoimista. Pohdittaessa tutkimuksen tieteellisen tiedon 

yleistettävyyttä jäivät vastausprosentit heikoiksi. Tutkimuksen edustavuuden 

arvioinnissa havaittiin tutkimukseen osallistuneiden edustavan 

läpileikkaavaa otosta suomalaisista peruskoulun luokanopettajista niin 

sukupuolen, asuinalueen, iän, opintojen kuin koulutusrakenteen osalta.  

 

Tuloksiin on syytä suhtautua tietyllä varauksella, sillä otos ei ollut 

numerukseltaan kovin suuri. Sen katsotaan kuitenkin olevan riittävä tämän 

tutkimuksen tarkoitusta ja käytettyjä menetelmiä ajatellen. Tutkimuksen 

tavoitteena oli tunneälytaitojen ja niiden koetun tärkeyden lisäksi selvittää, 

miten ne olivat yhteydessä toisiinsa ja millaisiksi riippuvuussuhteiden 

verkoksi ne mallintuivat.  Mielenkiinnon kohteena oli tarkastella tukevatko 

riippuvuussuhdemallinnuksen tulokset tutkimukseen valittua tunneälyteoriaa. 

 

6.1 Tutkimustulosten koonti 

 

Tutkimustulosten runsauden vuoksi ne päätettiin koota ensin yhteen. Tämän 

toivotaan auttavan lukijaa hahmottamaan kokonaiskuva tutkimuksen 

tuloksista.  

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen (TK1) tavoitteena oli selvittää, millaiseksi 

luokanopettaja arvioi omat tunneälytaitonsa. Siihen liittyen tarkasteltiin 

opettajien ja opiskelijoiden välisiä eroja tunneälytaitojen arvioinnissa (TK1a) 

sekä taustamuuttujien yhteyttä tunneälytaitoihin (TK1b).  
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Tutkimuksen kohteena olleet vastaajat (N=551) arvioivat omat 

tunneälytaitonsa keskitasoiseksi. Vahvimmaksi tunneälytaidoksi kohosi 

empaattisuus. Lisäksi emotionaalinen itsetietoisuus, luotettavuus sekä kyky 

kehittää toisia korostuivat. Heikoimmaksi tunneälytaidoksi vastaajat arvioivat 

suorituskyvyn. Sen ohella heikkoutta koettiin itseluottamuksessa, 

kannustavuudessa, vaikutusvallassa sekä kyvyssä käynnistää muutoksia. 

 

Tarkasteltaessa opettajien (n=275) ja opiskelijoiden (n=276) arvioita omista 

tunneälyvalmiuksistaan, havaittiin ryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä 

eroja kaikkiaan 11 tunneälytaidossa. Opettajat arvioivat omat tunneälytaidot 

opiskelijoita paremmiksi. Erot korostuivat etenkin emotionaalisessa 

itsetietoisuudessa, luotettavuudessa ja palvelualttiudessa.   

 

Taustamuuttujista sukupuoli, ikä ja työkokemus vaikuttivat tilastollisesti 

merkitsevästi tunneälytaitoihin toisin kuin opinnot, joissa ei havaittu 

tilastollisesti merkitseviä eroja. Sukupuoli vaikutti tilastollisesti merkitsevästi 

seitsemään tunneälytaitoon, joissa naiset arvioivat omat kykynsä 

vastakkaista sukupuolta korkeammalle. Vanhemmat opettajat arvioivat 

tunneälytaitonsa korkeammalle kuin nuoremmat kollegansa. Ikä vaikutti 

tilastollisesti merkitsevästi kaikkiaan kahdeksaan tunneälytaitoon. 

Lisääntyvä työkomeus vaikutti tunneälytaitoihin suotuisasti: työkokemuksen 

suhteen havaittiin 11 tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä.  

 

Toinen tutkimuskysymys (TK2) selvitti, millaiseksi luokanopettaja arvioi 

tunneälytaitojen tärkeyden suhteessa työhön. Ensiksi tarkasteltiin opettajan 

arvioita tunneälyvalmiuksien tärkeydestä opettajan työssä (TK2a) ja 

esimiestyössä (TK2b). Lisäksi oltiin kiinnostuneita opettajien ja opiskelijoiden 

välisistä eroista (TK2c). Tämän ohella selvitettiin miten taustamuuttujat ovat 

yhteydessä tunneälytaitojen tärkeyden arviointiin (TK2d). Lopuksi tutkittiin, 

miten tunneälytaitojen tärkeys opettajan työssä ja esimiestyössä ovat 

yhteydessä toisiinsa (TK2e).  
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Tutkimustulosten perusteella vastaajien (N=551) arviot omista 

tunneälytaidoistaan olivat alhaisempia kuin heidän arvionsa niiden 

tärkeydestä.  Tunneälytaidot koettiin tärkeämmäksi esimiestyön kuin 

opettajan työn kannalta. Myös suhteellisen alhaiset hajonnat osoittavat 

vastaajien olleen asiasta melko yksimielisiä. 

 

Opettajat arvioivat tunneälytaidot keskeisiksi opettajan työssä, mutta 

esimiestyössä ne koettiin vielä tärkeimmiksi. Opettajan työssä tärkeimmäksi 

tunneälytaidoksi kohosi empaattisuus ja esimiestyössä taito hallita 

konflikteja. Näiden lisäksi niin opettajan kuin esimiestyön kannalta 

tärkeimpinä tunneälytaitoina pidettiin itsekontrollia sekä ryhmä- ja 

yhteistyötaitoja. Vastaavasti itseluottamus ja suorituskyky koettiin opettajan 

työn ja esimiestyön kannalta vähiten tärkeäksi. Erityisesti suorituskykyyn 

kuuluvaa korkeiden vaatimusten asettamista itselle ja muille vieroksuttiin 

sekä opettajan työssä että esimiestyössä.  

 

Opettajat (n=275) ja opiskelijat (n=276) mielsivät tunneälytaitojen tärkeyden 

opettajan työssä ja esimiestyössä eri tavoin. Opettajan työn kannalta 

tilastollisesti merkitseviä eroja oli kaikkiaan 11 tunneälytaidossa, kun taas 

esimiestyössä niitä havaittiin vain neljässä tunneälytaidossa. Tutkimuksen 

tulokset osoittivat myös, että opiskelijat korostivat tunneälytaitojen tärkeyttä 

korkeammalle kuin luokanopettajat. Esimiestyön osalta näkemyserot 

kaventuivat, sillä opettajat pitivät tunneälyälytaitoja yhtä tärkeänä kuin 

opiskelijat.   

 

Taustamuuttujista sukupuoli, ikä ja työkokemus vaikuttivat tunneälytaitojen 

koettuun tärkeyteen opettajan työssä, kun esimiestyön kannalta vain 

sukupuoli ja ikä. Naiset pitivät tunneälytaitoja tärkeämpänä kuin miehet niin 

opettajan työn kuin esimiestyön kannalta. Taustamuuttujissa sukupuoli 

aiheutti tilastollisesti merkitseviä eroja suhteessa opettajan työhön kaikkiaan 

11 tunneälytaidossa ja suhteessa koettuun tärkeyteen esimiestyössä 10 

tunneälytaidossa. Myös ikä vaikutti tunneälytaitojen koettuun tärkeyteen. 
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Kun suhteessa esimiestyön tärkeyteen tilastollisesti merkitseviä eroja oli 

vain kaksi, löytyi niitä suhteessa opettajan työhön jopa 13 tunneälytaidossa 

kaikilta tunneälyn neljältä osa-alueelta.  Tunneälytaitoja opettajan työssä 

pitivät tärkeimpänä nuorimmat (alle 20-vuotiaat) vastaajat ja iän lisääntyessä 

niiden koettu tärkeys väheni. Samansuuntainen havainto tehtiin myös 

työkokemuksen osalta, jossa tilastollisesti merkitseviä eroja suhteessa 

esimiestyöhön ei löytynyt lainkaan.  Vastaavasti suhteessa opettajan työn 

tärkeyteen niitä löytyi kaikkiaan 11 tunneälytaidossa. Kertynyt työkokemus 

vähensi niiden koettua tärkeyttä opettajan työssä. 

 

Tunneälytaitojen tärkeys opettajan työssä ja esimiestyössä olivat 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi yhteydessä toisiinsa. Kaikki 18 B-osan 

muuttujat korreloivat C-osan muuttujien kanssa. Erittäin korkeasti 

tunneälytaitojen koettu tärkeys opettajan työssä korreloi sen koettuun 

tärkeyteen esimiestyössä luotettavuudessa, aloitteellisuudessa ja 

optimismissa.  

 

Kolmas tutkimuskysymys (TK3) selvitti, miten tunneälytaidot ja niiden koettu 

tärkeys ovat yhteydessä keskenään. Siihen liittyen tarkasteltiin vastaajien 

tunneälytaitoja suhteessa sen koettuun tärkeyteen opettajan työssä (TK3a) 

ja esimiestyössä (TK3c). Lisäksi tarkasteltiin opettajien ja opiskelijoiden 

tunneälytaitoja suhteessa koettuun tärkeyteen opettajan työssä (TK3b) ja 

esimiestyössä (TK3d). 

 

Korrelaatioanalyysin perusteella havaittiin, että kaikki 18 tunneälyn 

ominaispiirrettä (A-osan muuttujat) korreloivat vastaajilla (N=551) 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi niiden koettuun tärkeyteen opetustyössä 

(B-osan muuttujat). Korrelaatiokertoimet olivat kuitenkin melko matalia. 

Positiivisimmin korreloivat suorituskyky, aloitteellisuus ja luotettavuus. Myös 

kolmannen tutkimuskysymyksen jälkimmäinen osa osoitti, että kaikki 

tunneälyn ominaispiirteet (A-osan muuttujat) korreloivat tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi koettuun tärkeyteen esimiestyössä (C-osan muuttujat). 
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Korrelaatiokertoimet olivat kuitenkin edellistä matalampia. Positiivisimmin 

korreloivat itsetuntemus, optimismi ja aloitteellisuus.  

 

Analyysin seuraavassa vaiheessa tarkasteltiin vastausten jakaantumista ja 

vastauskeskiarvojen välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä. 

Tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat niitä tunneälytaitoja, joissa vastaajien 

arvioiden perusteella olivat suurimmat erot niiden tärkeyteen opettajan 

työssä ja esimiestyössä. Verrattaessa vastaajien (N=551) arvioita omista 

tunneälytaidoistaan (osa A) ja niiden koettua tärkeyttä opettajan työssä (osa 

B) havaittiin heidän arvioineen organisaatiotuntemusta lukuun ottamatta 

keskiarvollisesti kaikki 17 tunneälytaitoaan alhaisemmaksi kuin niiden koettu 

tärkeys opettajan työssä. Erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. 

Yhdistettäessä Wilcoxonin ja kuiluanalyysin tulokset olivat erot 

suurimmillaan henkilösuhteiden hallinnan osa-alueella. Lisäksi eroja 

havaittiin itsetuntemuksessa, itsekontrollissa ja palvelualttiudessa. 

Organisaatiotuntemuksessa ei muodostunut kuilua lainkaan. 

 

Tarkasteltaessa opettajia (n=275) ja opiskelijoita (n=276) lähemmin, 

havaittiin opiskelijoiden arvioineen kaikki tunneälytaitonsa alhaisemmaksi 

kuin niiden tärkeys opettajan työssä. Opettajilla suurimmat erot löydettiin 

itsetuntemuksessa, itsekontrollissa sekä henkilösuhteiden hallinnassa. 

Opiskelijoilla suurimmat erot havaittiin taas itsehallinnan ja henkilösuhteiden 

hallinnassa kompetenssialueilla sekä palvelualttiudessa.   

 

Lopuksi selvitettiin opettajien omien tunneälytaitojen (osa A) tilastollista 

yhteyttä niiden tärkeyteen esimiestyössä (osa C). Vastaajat (N=551) 

arvioivat kaikki 18 tunneälytaitoa keskiarvollisesti niiden esimiestyössä 

koettua tärkeyttä alhaisemmaksi. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä. Kun 

Wilcoxonin ja kuiluanalyysin tulokset yhdistettiin, havaittiin suurimpien erojen 

painottuvan henkilösuhteiden hallinnan osa-alueelle. Eroja löytyi myös 

itsehallinnan osa-alueesta sekä itsetuntemuksesta.  
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Opettajat (n=275) ja opiskelijat (n=276) arvioivat kaikki tunneälytaidot 

keskiarvollisesti alhaisemmaksi kuin niiden tärkeys esimiestyössä. 

Opettajilla suurimmat erot havaittiin henkilösuhteiden hallinnan sekä 

itsehallinnan kompetenssialueilla.  Opiskelijoilla puolestaan suurimmat erot 

palvelualttiuden ohella löytyivät itsehallinnan sekä itsetietoisuuden osa-

alueella. Erot painottuivat kuitenkin selkeimmin henkilösuhteiden hallintaan.   

 

Neljännessä tutkimuskysymyksessä (TK4) selvitettiin, miten tunneälytaidot 

olivat mallintamisen perusteella yhteydessä toisiinsa ja tuottaako vastaajien 

empiirinen aineisto teoreettista viitekehystä vastaavan mallin (TK4a). Sama 

tarkastelu tehtiin myös erikseen opettajien ja opiskelijoiden empiirisellä 

aineistolla (TK4b). Lisäksi vertailtiin, vastaavatko opettajan työn ja 

esimiestyön kannalta tärkeäksi koetut tunneälyä kuvaavat mallit toisiaan 

(TK4c). Vastaava tarkastelu suoritettiin myös opettajien ja opiskelijoiden 

empiirisellä aineistolla (TK4d).  

 

Ensimmäisen mallinnuksen tarkoituksena oli selvittää tunneälytaitojen 

tilastollisia yhteyksiä. Tarkastelu tehtiin ensin yksittäisten väittämien osalta 

koko aineistolla (N=551). Analysoitavina muuttujina toimivat 18 tunneälyn 

ominaispiirteisiin liittyvät 62 väittämää. BDM-tulos osoitti mallin olevan 

homogeeninen, sillä kaikki tunneälyn 18 tunneälytaitoa mittaavaa väittämää 

tulivat valituksi malliin. Bayes-verkossa havaittiin lisäksi 61 muuttujien välistä 

riippuvuussuhdetta, joista 55 oli mallin todennäköisyyden kannalta erittäin 

tärkeitä. Tunneälyyn liittyvät väittämät ryhmittäytyivät Goleman ym. (2002) 

mallin mukaisesti neljään osa-alueeseen. Bayes-verkon visuaalinen 

tarkastelu osoitti, että malli on yksiulotteinen ja kaikki tunneälyn neljä osa-

aluetta kytkeytyvät toisiinsa.  

 

Seuraavassa vaiheessa tarkasteltiin koko aineistolla 18 tunneälytaidon 

summamuuttujien välistä riippuvuussuhdetta. Bayesilaisen 

riippuvuussuhdemallinnuksen tulos osoitti, että kaikki tunneälyn 18 

ominaispiirrettä tulivat valituksi todennäköisempään malliin. Lisäksi 



 

206 

 

havaittiin, että kaikki muuttujat olivat mallin todennäköisyyden kannalta 

erittäin tärkeitä. Summamuuttujista koostuvan Bayes-verkon visuaalinen 

tarkastelu osoitti myös, että BDM tuotti vastaajien arvioimista 

tunneälytaidoista yhtenäisen yksiulotteisen mallin, jossa olivat mukana kaikki 

18 arvioinnin kohteena ollutta tunneälyn kompetenssia. Tunneälytaidot 

ryhmittyivät sosiaalisen tietoisuuden ja henkilösuhteiden hallinnan klusteriin, 

johon kuuluivat organisaatiotuntemusta lukuun ottamatta kaikki tunneälyn 

ominaispiirteet. Itsetietoisuuden ja itsehallinnan osa-alue jakaantui kahteen 

klusteriin, jotka pitivät itseluottamusta lukuun ottamatta kaikki tunneälytaidot 

sisällään.  

 

Lopuksi tarkasteltiin vielä erikseen opettajien (n=275) ja opiskelijoiden (n= 

276) empiiristä aineistoa suhteessa teoreettiseen viitekehykseen. Näillä 

aineistoilla tarkasteltiin vain summamuuttujien rakennetta, koska yksittäisten 

väittämien osalta otoskoko oli liian pieni suhteessa analysoitavien muuttujien 

lukumäärään.  Molemmissa Bayes-verkoissa havaittiin 17 muuttujien välistä 

riippuvuussuhdetta. Opettajista koostuvassa aineistossa niistä 16 oli mallin 

todennäköisyyden kannalta erittäin tärkeitä ja opiskelijoiden aineistossa 

vastaavasti 11. Molemmat mallit olivat yksiulotteisia, ja ne sisälsivät kaikki 

18 arvioinnin kohteena ollutta tunneälyn ominaispiirrettä.  

 

Neljännen tutkimuskysymyksen jälkimmäisessä osassa tarkasteltiin, 

vastaavatko tunneälyn koettua tärkeyttä kuvaavat mallit toisiaan opettajan 

työn ja esimiestyön kannalta. Ensin tarkasteltiin koko aineistolla (N=551) 

yksittäisten väittämien rakennetta koskien tunneälyn tärkeyttä opettajan 

työssä (osa B). B-osan Bayes-verkossa havaittiin 61 muuttujien välistä 

riippuvuussuhdetta, joista 59 oli mallin todennäköisyyden kannalta erittäin 

tärkeitä.   C-osassa (tunneälyjen tärkeys esimiestyössä) havaittiin 

puolestaan 62 muuttujien välistä riippuvuussuhdetta, joista 56 oli mallin 

todennäköisyyden kannalta erittäin tärkeitä.  Visuaalinen tarkastelu osoitti 

mallien olevan yksiulotteisia ja ilmensi kaikkien neljän kompetenssialueiden 

kytkeytyvän toisiinsa. Molemmissa malleissa ensimmäinen klusteri oli 
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itsetietoisuus, joka B-osan mallissa oli sidoksissa itsehallintaan ja C-osan 

mallissa yhtäältä itsehallinnan ja toisaalta henkilösuhteiden hallinnan 

klusteriin.  

 

Koko aineistolla tehtiin lisäksi summamuuttujien välisten 

riippuvuussuhteiden tarkastelu sekä B-osalle (tärkeys opettajan työssä) että 

C-osalle (tärkeys esimiestyössä). B-osan mallin todennäköisyyden kannalta 

riippuvuussuhteista 17 ja C-osassa 16 olivat erittäin tärkeitä.  

Summamuuttujista koostuvan Bayes-verkon visuaalinen tarkastelu osoitti, 

että BDM tuotti vastaajien arvioimista tunneälyjen tärkeyksistä (B- ja C-osa) 

yhtenäiset yksiulotteiset mallit. Molemmissa malleissa olivat mukana kaikki 

18 arvioinnin kohteena ollutta tunneälyn kompetenssia. Tunneälytaidot 

ryhmittyivät molemmissa malleissa sosiaalisen tietoisuuden ja 

henkilösuhteiden klusteriin sisältäen kaikki tunneälyn ominaispiirteet.  

Itsetietoisuuden ja itsehallinnan klusterista jäi molemmissa malleissa 

itsekontrolli ja B-osassa myös optimismi ulkopuolelle. 

 

Viimeiseksi tarkasteltiin opettajista koostuvalla aineistolla (n=275) B-osan 

(tärkeys opetustyössä) ja C-osan (tärkeys esimiestyössä) summamuuttujien 

välisiä riippuvuussuhteita. Mallin todennäköisyyden kannalta B-osassa kaikki 

riippuvuussuhteet ja C-osassa riippuvuussuhteista 17 oli erittäin tärkeitä.  

Opiskelijoista koostuvasta aineistosta (n=276) havaittiin B-osassa mallin 

todennäköisyyden kannalta 16 ja C-osassa 14 riippuvuussuhdetta, jotka 

olivat erittäin tärkeitä.  Summamuuttujista koostuvien Bayes-verkkojen 

visuaalinen tarkastelu osoitti, että BDM tuotti sekä opiskelijoiden että 

opettajien arvioimista tunneälytaidoista kaksi yhtenäistä mallia, joissa olivat 

mukana kaikki 18 arvioinnin kohteena ollutta tunneälyn ominaispiirrettä. 
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6.2 Tutkimustulosten pohdintaa 

 

Emotionaalisesti kompetentti luokanopettaja 

 

Opettajan työssään tarvitsemien kompetenssien määrittelyä voidaan pitää 

tulkinnallisena kysymyksenä. Määrittelevistä tahoista riippuen määräytyy 

vaadittava kompetenssi. Opettajan työ on pitkälti ihmissuhdetyötä, ja siksi 

emotionaalinen kompetenssi nousee luonnolliseen keskiöön. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan hahmottaa kuva emotionaalisesti 

kompetentista opettajasta.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että emotionaalisesti kompetentti opettaja 

on emotionaalisesti itsetietoinen. Tutkimuksen teoreettista viitekehystä 

vastaava riippuvuussuhdemalli osoitti, että opettajan herkkyys omille 

sisäisille viesteille on yhteydessä hänen kykyyn tunnistaa, miten tunteet 

vaikuttavat itseen ja työsuoritukseen (ks. Liite 25). On tärkeää, että opettaja 

kykenee erittelemään työtehtäviin liittyviä tunteitaan. Sellaiset tunteet, jotka 

vievät jatkuvasti opettajan energiaa, voivat lisätä hiljalleen opettajan 

tunnekuormaa.  

 

Visuaalisen riippuvuussuhdeverkon perusteella oli kiinnostavaa havaita, että 

emotionaalinen itsetietoisuus oli yhteydessä opettajan hyvään 

itsetuntemukseen. Sen turvin opettaja kykenee tunnistamaan tilanteet, joissa 

tarvitsee apua, sillä hän osaa tunnistaa omat vahvuutensa ja rajoituksensa. 

Opettajan hyvä itsetuntemus tekee rakentavan kritiikin ja palautteen 

vastaanottamisen helpommaksi. Sen kautta opettajaa kykenee 

tunnistamaan realistisesti vahvuutensa ja omat kehittämisalueensa. Tämä 

on myös sidoksissa teoriassa esiteltyyn ammatissa kehittymistä koskevaan 

tietoon (ks. luku 2.3). Metatason tiedon avulla opettaja saa tietoa omien 

kompetenssien tarpeellisuudesta ja soveltuvuudesta sekä kompetensseihin 

liittyvistä puutteista (vrt. Ruohotie 2006).  
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Emotionaalinen itsetietoisuus on myös lähtökohta kykyyn antaa itsestään. 

Se auttaa opettajaa oppimaan tuntemaan toisia ihmisiä ja olemaan heidän 

kanssaan rakentavassa vuorovaikutuksessa. Toisen tunteisiin 

samaistuminen on perusta niiden ymmärtämiselle. (vrt. Hargreaves 1998.) 

Tutkimuksen teoriassa todettiin empaattisuuden olevan avaintekijä niin 

opettajille kuin myös muille palvelu- ja ihmissuhdetyöntekijöille (ks. luku 3.5). 

Tätä tukee käsillä oleva tutkimus, jossa luokanopettajan vahvimmaksi 

tunneälytaidoksi nousi empaattisuus. 

 

 Myötätunnon kokeminen mielletään helposti feminiiniseksi tunneälyn 

ominaispiirteeksi eikä siksi ollut yllättävää, että naisopettajat arvioivat 

empatiakykynsä mieskollegoitaan korkeammaksi. Odottamatonta kuitenkin 

oli, että miesopettajat arvioivat empaattisuuden kaikista tunneälytaidoista 

vahvimmakseen. Tämän perusteella voidaan päätellä, että empaattisuus 

näyttäisi olevan luokanopettajille keskeinen taito sukupuolesta riippumatta. 

 

Ilman kykyä ymmärtää toista ja tämän näkökulmia, näyttäisi olevan myös 

vaikeaa ymmärtää tämän tavoitteita. Tämä kävi ilmi Nokelaisen ja Tirrin 

(2007) tutkimuksessa ja vastaavankaltaisia kytköksiä empaattisuuden ja 

toisten kehittämiskyvyn välillä havaittiin myös tässä tutkimuksessa. 

Riippuvuussuhdemallinnus osoitti, että empaattisuus ja kyky kehittää toisia 

olivat yhteydessä keskenään. Lähempi tarkastelu osoitti, että empaattisella 

opettajalla on kyky kuunnella muita tarkkaavaisesti ja ymmärtää heidän 

näkökulmiaan. Se on yhteydessä kehittämiskykyyn, jonka avulla opettaja 

ymmärtää muiden tavoitteita, vahvuuksia ja heikkouksia. Empaattisella 

opettajalla on myös aitoa kiinnostusta muiden auttamiseen (ks. Liite 25).   

 

Opettajan haluna tulisi olla jatkuva oppiminen ja sitä kautta parempaan 

työsuoritukseen pyrkiminen. Siksi tämän tutkimuksen tulos, joka osoittaa 

luokanopettajan heikoimman tunneälytaidon olevan suorituskyky, on varsin 

huolestuttava.  Lienee syytä pohtia, mikä on tämän motivaatiopuutteen 
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takana? Se voi löytyä niistä ahdistuksen ja riittämättömyyden tunteista, joita 

opettaja kokee työtehtävien vaatiessa koko ajan uuden oppimista (vrt. Niemi 

2003). Työtehtävien monimuotoistuessa voi käydä niin, että opettajat 

kokevat työstä tulleen oppimista ja oppimisesta työtä. Olisikin tärkeää 

säilyttää opettajien halu jatkuvaan oppimiseen sekä itsensä ja työnsä 

kehittämiseen. Oppimista voi tapahtua työtä tehdessä ja silloin työ tarjoaisi 

itsessään mahdollisuuksia kehittymiseen. 

 

Tämä tutkimus nojautuu kompetenssiperustaiseen tunneälyteoriaan, jonka 

mukaan hyvällä itseluottamuksella varustettu yksilö tuo esille omia 

vahvuuksiaan (ks. luku 3.3.1). Vahva omanarvontunne antaa luottamuksen 

omiin kykyihin ja siksi haasteelliset tehtävät otetaan mielellään vastaan. 

Tämän tutkimuksen tulokset puhuvat yllättäen muuta. Huolestuttava on 

itsetietoisuuden kompetenssialueeseen kuuluvan itseluottamuksen 

heikkous. Vaikka muuttuja oli tilastollisesti voimakkaassa yhteydessä, jäi se 

muodostuneen mallin rajojen ulkopuolelle. (vrt. myös Nokelainen & Ruohotie 

2006; Nokelainen & Tirri 2007.) Ammatillisessa kompetenssissa 

itseluottamuksen merkitys on kuitenkin keskeinen. Tutkimuksessa sen puute 

korostui etenkin niillä vastaajilla, joilla ei ollut työkokemusta tai sitä oli 

kertynyt vasta vähän. Itseluottamuksella on myös vahva yhteys 

työtehtävässä onnistumiseen (vrt. Ruohotie 2008). Tämän perusteella on 

tärkeää, että työuransa aloittavia opettajia tuettaisiin, jolloin onnistumisen 

kautta saatu itseluottamus kohentuisi. Sen kautta myös orientaatio opettajan 

tehtäviin voisi vahvistua.  

 

Tunneälytaitojen riippuvuussuhteisiin viitattiin kiinnostavien havaintojen 

osalta edellä. Tulos kaikkien tunneälytaitojen keskinäisistä riippuvuuksista ja 

niiden mallintumisesta riippuvuussuhteiden verkoksi oli kokonaisuudessaan 

keskeinen. Se osoitti, että kaikki tunneälyn 18 ominaispiirrettä tulivat 

valituksi todennäköisempään malliin. Lisäksi tilastolliset yhteydet muuttujien 

välillä olivat voimakkaita. Tämä osoittaa muuttujien samanarvoista panosta 

mallin muodostamisessa. Tulos tukee sitä, että käytetty esimiesten 
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johtamisen tunneälyä jäsentävä malli (Goleman & Boyatzis ja McKee 2002) 

on mahdollinen myös kyseessä olevassa empiirisessä aineistossa. Voidaan 

myös suhteellisen luottavaisesti todeta, että malli toimii mitä 

todennäköisimmin myös muissa suomalaisista peruskoulun 

luokanopettajista koostuvissa aineistoissa. 

 

 

Tunneälyn tärkeys opettajan työssä 

 

Tunneälyn tärkeys osana opettajan työn emotionaalista ulottuvuutta nousi 

tässä tutkimuksessa keskeiseksi. Huomionarvoista oli, että vastaajat 

arvioivat tunneälytaitojen tärkeyden opettajan työssä korkeammalle kuin 

omat tunneälytaitonsa. Tämä kertoo, että tunneälytaidot koetaan 

tärkeämmäksi kuin niiden taso opettajilla todellisuudessa on. Tätä voidaan 

pitää käytännön haasteena ja kehittämiskohteena opettajien 

täydennyskoulutusta ajatellen. 

 

Tulosten perusteella opettajat kokevat sosiaalisen tietoisuuden keskeiseksi 

työssään. Aiemmin viitattiin tuloksiin, jotka osoittivat emotionaalisesti 

kompetentin opettajan olevan empaattinen.  Vastaajat nostivat 

empaattisuuden myös tärkeimmäksi tunneälyn ominaispiirteeksi. Oleellista 

tässä tunneälytaidossa on kanssaihmisten tunteiden havaitseminen ilman 

sanoja. Se on keskeistä, sillä tunteet ilmaistaan harvemmin sanoin viestien 

välittyessä pääsääntöisesti non-verbaalisen viestinnän (mm. äänensävyt ja 

ilmeiden) kautta. Vaikka naiset kokivat empatian tärkeämmäksi kuin 

vastakkainen sukupuoli, myös miesopettajat arvioivat sen tärkeimmäksi 

tunneälyn ominaispiirteeksi opettajan työssä. Tämän perusteella 

empatiakyvyn voidaan katsoa olevan sukupuoleen katsomatta opettajan 

työn ydinominaisuus.  

 

Riippuvuussuhdemallinnuksen perusteella huomattiin lisäksi, että kaikki 

empaattisuuteen liittyvät väittämät (kyky aistia muiden tunnetiloja, kyky 



 

212 

 

kuunnella tarkkaavaisesti toisen näkökulmia ymmärtäen, kyky toimia 

erilaisista taustoista ja kulttuureista toimivien ihmisten kanssa) olivat 

kiinteässä yhteydessä toisiinsa (ks. Liite 26). Ihmisten kohtaamisessa 

lähtökohtana on toinen ihminen ja hänen tarpeensa. Empatia mahdollistaa 

opettajalle myötäelämisen ja kyvyn lähestyä toista ihmistä sen sosiaalisen 

järjestelemän osana, jossa tämä elää.  Näin empatia on keskeisessä 

asemassa myös erilaisuuden sietämisessä ja erilaisten ominaisuuksien 

kunnioittamisessa. Talibin (2002) ja Puolimatkan (2004) mukaan 

monikulttuurisuuden ja moniarvoisen yhteiskunnan tuomat muutokset 

nostavat opettajan oman minän ja tunteiden kriittisen tutkiskelun tarpeen yhä 

keskeisemmäksi.  Opettajan on tärkeää ymmärtää oma persoonallinen 

suhtautumistapansa affektiivisesti latautuneisiin asioihin (esim. oppilaiden ja 

heidän vanhempien eri kansallisuus ja kulttuuritaustat). Näin ollen opettajan 

monikulttuurinen kompetenssi (mm. Talib 2005; Soilanen 2008) ja 

emotionaalinen kompetenssi ovat läheisesti sidoksissa toisiinsa. 

 

Sosiaalisista tunneälytaidoista nousi keskeisiksi henkilösuhteiden hallinta. 

Taito hallita konflikteja koettiin tärkeäksi opettajan työssä. Tämä ei tullut 

yllätyksenä, sillä opettaja joutuu päivittäin ratkaisemaan ihmisten välisiä 

erimielisyyksiä ja ristiriitatilanteita. Opettajat toimivat usein erotuomareina 

oppilaiden välisissä ristiriitatilanteissa ja jopa perheiden sisäisissä kriiseissä. 

Opettajan tulee näissä tilanteissa pysyä avoimena eri osapuolten 

näkemyksille ja tunteille, mikä auttaa ristiriitojen selvittämisessä.  Husu ja 

Toom (2010) tähdentävät, etteivät opettajat voi ratkaista asioita oppilaille, 

vanhemmille tai muille asianosaisille valmiiksi. He kuitenkin voivat tai ainakin 

heidän tulisi yrittää ratkaista ne heidän kanssaan. 

 

Konfliktien yhteydessä ilmenee ammattitaidon kiinteä sidos opettajan 

käsitykseen itsestään. Omien tunteiden tunnistamisesta ja niiden hallinnasta 

tullee tällöin opettajan ammatillisuuden edellytys. Kasvatusalan 

ammattilaisena hänen tulee pystyä tunnistamaan tunteidensa ja toimintansa 

erot. Koulussa kohdataan tänä päivänä monia uusia ja yllättäviä 
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konfliktitilanteita (esim. oppilaiden huumekokeilut), joihin opettajilla ei 

välttämättä ole koulutukseen tai työkokemukseen pohjaavaa ohjeistusta. 

Näissä tilanteissa turvaudutaan usein omaan intuitioon tai 

elämänkokemuksen muokkaamiin toimintamalleihin. Tutkimuksen 

teoriaosuudessa viitattiin äänettömän ammattitaidon merkitykseen. Sitä 

opettaja tarvitsee muun muassa siihen, että osaa käsitellä oppilaita, heidän 

vanhempiaan, kollegoitaan jne. Kokemus erilaisista kohtaamisista täydentää 

opettajan ammattitaitoa keskeisesti. 

 

Työyhteisönä koulu on vuorovaikutuksen kannalta haastavana työpaikkana. 

Tutkimuksessa ryhmä- ja yhteistyötaitojen tärkeys opettajan työssä korostui.  

Luukkainen (2004) pitää opettajien keskinäistä yhteistyötä ja 

kollegiaalisuuden tarvetta valtavana. Ne vaativat avoimuutta ja kohtaamista 

sekä keskustelua. Vaikka opettajat haluavat tehdä yhteistyötä, koetaan sen 

tekeminen vaikeaksi. Opettajien keskinäinen vuorovaikutus jää usein 

pinnalliseksi eikä todellisia kohtaamista välttämättä synny.  (vrt. Willman & 

Kumpulainen 1998.)  

 

Opettajien yhteistyötä vaikeuttaa usein myös yksintyöskentelyä painottanut 

toimintaperinne ja peruskouluja leimaava luokkahuonekeskeisyys. 

Tottumaton luokanopettaja voi vierastaa samanaikaisopetusta tai luokkien 

välistä yhteistyötä. (Leonard & Leonard 2001; Kervinen 2004.) 

Samanaikaisesti opettajien sosiaalinen työympäristö pysyy suhteellisen 

muuttumattomana koko työuran läpi. Tämä voi muodostua uhkaksi etenkin 

silloin, jos opettaja joutuu päivittäin kasvotusten samojen ongelmatilanteiden 

kanssa esimerkiksi opettajanhuoneessa. Kun opettajilta edellytetään 

yhteistyössä toimimista, selvittämättömät ristiriitatilanteet voivat koitua ajan 

myötä opettajan työhyvinvointia uhkaaviksi tekijöiksi. 

 

Ryhmä- ja yhteistyön merkitystä ei voi aliarvioida. Se on merkittävää niin 

opettajan työssä jaksamisen kuin siinä kehittymisen kannalta. Se on 

merkittävää niin opettajan työssä jaksamisen ja siinä kehittymisen kannalta. 
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Sitoutuminen yhteistoimintaan on opettajan kehityksen, mutta myös koulun 

uudistuksen kannalta tärkeää. Luukkainen (2000, 97) painottaa, ettei 

teknisen työn periaate ole kuitenkaan riittävä, vaan tulisi siirtyä niihin 

moraalisiin ja eettisiin periaatteisiin jotka ohjaavat yhteistyötä. On tarve 

eettiseen diskurssiin, jossa erilaiset mielipiteet otetaan esiin ja niistä 

keskustellaan. Konflikteilta ei voida tällöin välttyä, vaan se on välttämätön 

osa muutosta. (vrt. Helakorpi, Juutti & Niemi 1996, 26–29.) 

 

Henkilökohtaisiin tunneälytaitoihin lukeutuvan itsetietoisuuden 

kompetenssialueella vastaajat arvioivat itseluottamuksensa heikoksi ja 

samalla he kokivat sen myös vähiten tärkeänä opettajan työssä. 

Kysymykseksi nousee, koettelevatko opettajan työhön kohdistuvat haasteet 

opettajan ammattitaitoa niin, ettei hänellä ole itseluottamusta ottaa uusia 

haasteita vastaan. Koetaanko itseluottamuksen merkitys toissijaiseksi, ja 

kohoaako halu selviytyä jo asetetuista vaatimuksista ensiarvoiseksi? 

Willman (2000) mukaan monen kiireisen, ylikuormitetun ja epävarmuudessa 

elävän opettajan on helpompi pitää kiinni jo olemassa olevista rutiineista tai 

vain yrittää selviytyä seuraavaan päivään. 

 

Itseluottamus näyttäisi olevan esimiestaitoihin keskeisesti kuuluva 

ominaisuus. Vastaavissa tutkimuksissa itseluottamus osoittautui esimiehille 

tärkeäksi (vrt. Simström 2009) ja näyttäytyi heillä varsin hyvänä (vrt. 

Nokelainen & Tirri 2007; Nokelainen & Ruohotie 2006). Tämän tutkimuksen 

osalta lienee aiheellista pohtia, vastasivatko itseluottamukseen lukeutuvat 

väittämät sisällöllisesti sitä mitä opettajat itseluottamuksella opettajan työn 

kannalta ymmärsivät? Todennäköistä on, että itseluottamuksen merkitys ja 

sen sisältö näyttäytyvät esimiehelle erilaisena kuin opettajalle.   

 

Kiinnostavaa oli huomata, että vastaajien tunneälytaidot korreloivat 

positiivisesti niiden koetun tärkeyden kanssa opettajan työssä itsehallinnan 

kompetenssialueella. Etenkin itsekontrolli koettiin tärkeänä opettajan työssä. 

Yksittäisistä väittämistä korostui kyky pysyä rauhallisena ja hallita 
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ajatuksensa stressi- ja kriisitilanteissa, joka oli yhteydessä kykyyn pysyä 

tyynenä hankalissakin tilanteissa. Mielenkiintoista oli, että tutkimustulosten 

mukaan vastaajat arvioivat itsehallinnan kompetenssialueeseen kuuluvasta 

optimistisuudesta yksittäisten väittämien osalta korkeimmalle kyvyn 

suhtautua myönteisesti muihin. Sama väittämä nousi myös opettajan työn 

kannalta tärkeimmäksi ja oli yhteydessä myönteiseen elämänasenteeseen. 

(ks. Liite 26.) Positiivinen elämänasenne auttaa kohtaamaan haastavat 

oppilaat, vaativat vanhemmat ja hankalat kollegat. Optimistisuuden kautta 

vastoinkäymiset työssä nähdään mahdollisuuksina eikä uhkina. 

 

Itsehallinnan kompetenssialueeseen kuuluva suorituskyky koettiin opettajan 

työn kannalta kaikista tunneälyn ominaispiirteistä vähiten tärkeäksi. 

Opettajat arvioivat tämän tunneälytaidon myös heikoimmaksi 

ominaispiirteekseen. Erityisesti suorituskykyyn kuuluvaa korkeiden 

vaatimusten asettamista itselle ja muille vieroksuttiin. Jatkuvan suorittamisen 

ja tekemisen keskellä opettaja saattaa joutua käymään sisäistä kamppailua. 

Tulisiko hänen pyrkiä opettamaan kaikki opetussuunnitelmaan kuuluvat asiat 

vai malttaisiko hän pysähtyä aidosti keskustelemaan oppilaiden tärkeistä 

kysymyksistä?  

 

 

 Opettajakoulutus emotionaalisen ammattitaidon rakentajana  

 

Suomalaista opettajakoulutusta luonnehditaan menestystarinaksi, jonka 

indikaattoreita ovat opintojen houkuttelevuus ja koulutuksen tulokset.  

Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa opettajan työ on kuitenkin entistä 

monimutkaisempaa, ja samalla se asettaa yhä suurempia haasteita 

opettajankoulutukselle. Opettajankoulutuksen tulisi antaa työuransa 

aloittavalle luokanopettajalle enenevissä määrin myös sellaisia 

emotionaalisia valmiuksia, joiden turvin tämä kokisi olevansa valmis 

kohtaamaan koulun alati muuttuvat olosuhteet. Tämän voidaan päätellä 

olevan varsin olennaista, sillä opiskelijat arvioivat omat tunneälytaitonsa 
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työelämässä olevia luokanopettajia heikommaksi. Selkeästi heikoimmat 

tunneälytaidot opiskelijat kokivat omaavansa henkilökohtaisten 

tunneälytaitojen osalta emotionaalisessa itsetietoisuudessa ja 

luotettavuudessa sekä sosiaalisten tunneälytaitojen osalta 

palvelualttiudessa. Näiden tunneälytaitojen harjoittelua olisi syytä painottaa 

tulevaisuuden opettajakoulutusta kehitettäessä. 

 

Mielenkiintoista tämän tutkimuksen tuloksissa oli, että verrattuna 

työelämässä toimiviin luokanopettajiin, opiskelijat korostivat tunneälytaitojen 

tärkeyttä opettajan työssä. Opiskelijat pitivät jopa 11 tunneälyn 

ominaispiirrettä opettajan työn kannalta tärkeämpänä kuin työssä toimivat 

opettajat. Erityisesti sosiaalisten tunneälytaitojen tärkeys korostui. Tämä 

tulos saattaa tuntua yllättävältä ja jopa ristiriitaiselta: miksi opiskelijat 

kokevat tunneälytaidot tärkeämmäksi kuin työssä toimivat opettajat? Siihen 

tarjoutuu kuitenkin luonnollinen selitys, joka löytyy tarkasteltaessa 

tarkemmin taustamuuttujia. Iän ja työkokemuksen myötä työelämässä 

toimivien opettajien tunneälytaidot kehittyvät vahvoiksi, jolloin niiden koettu 

tärkeys luonnollisesti pienenee. Tätä tutkimustulosta tukee Birolin ym. 

(2009) havainto siitä, että iän myötä opettajien tunneälytaitojen taso kasvoi. 

 

Ehtiikö luokanopettajaksi opiskeleville nykyisessä koulutuksessa kehittyä 

emotionaalisia valmiuksia, joita työtodellisuus opettajilta edellyttää? 

Opettajakoulutuksen keskeiseksi tehtäväksi Luukkainen (2000) näkee 

tulevien opettajien valmistamisen selviytymään tuntemattomassa 

tulevaisuudessa. Siihen liittyen emotionaalisten valmiuksien edistäminen 

nousee entistä tärkeämmäksi. Kujala (2008) on kuitenkin huolissaan siitä, 

että tunteille ja niiden käsittelylle ei opettajankoulutuksessa tai 

kouluyhteisössä välttämättä ole sijaa. Huoli ei liene aiheeton, sillä käsillä 

olevan tutkimuksen mukaan opettajaksi opiskelevat kokivat omissa 

tunneälytaidoissaan selkeitä eroja, kun niitä verrattiin niiden koettuun 

tärkeyteen opettajan työssä. Opiskelijat näkivät kehittämistarpeita 
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henkilökohtaisissa tunneälytaitoissa erityisesti emotionaalisessa 

itsekontrollissa ja sopeutumiskyvyssä.  

 

Sosiaalisten tunneälytaitojen kehittämistarpeet nousivat myös selkeästi 

esiin. Sosiaalisessa tietoisuudessa kehittämistarve kohdistui 

palvelualttiuteen ja empaattisuuteen. Opiskelijoiden empaattisuuden 

kehittämisen tärkeyttä korostivat myös Justice ja Espinoza (2007) omassa 

tutkimuksessaan. Henkilösuhteiden hallinnassa puute ilmeni taas kyvyssä 

kehittää toisia, taidossa hallita konflikteja sekä ryhmä- ja yhteistyötaidossa. 

Voidaan todeta, että edellä mainittujen henkilökohtaisten ja sosiaalisten 

tunneälytaitojen kehittäminen olisi aiheellista sisällyttää osaksi 

opettajakoulutuksen opetussuunnitelmaa. 

 

Opettajakoulutus on keskeistä kompetenssien kehittymisen aikaa ja 

opettajaksi opiskelevan tulisi jo sen aikana saada käsitys siitä, mitä 

opettajan työ todellisuudessa on. Työelämä ja opettajankoulutus tulisi nähdä 

toiminnallisina kumppanuuksina, jotka olisivat luomassa opettajaksi 

opiskeleville mahdollisuuksia tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen. 

Tunneälyn tiedostamisen ja sen kehittämisen avulla opettajaksi opiskeleva 

kykenisi analysoimaan, miten hänen tunteensa ja kognitionsa ovat 

vuorovaikutuksessa. Sitä kautta hän voisi kehittää omien emotionaalisten 

reaktioidensa hallintaa. 

 

Tutkija näkee, että avainasemassa opiskelijoiden emotionaalisen 

ammattitaidon kehittämisessä ovat metakompetenssit. Teoriaosuudessa (ks. 

luku 2.3) kuvailtiin, kuinka niiden avulla saadaan tietoa omista kyvyistä ja 

osaamiseen liittyvistä puutteista.  Lisäksi metakompetenssien kautta 

opettajaksi opiskeleva voi asettaa itselleen realistisia tavoitteita. Itsesäätelyn 

affektiivisten prosessien kautta yhtäältä tietoisuus omista tunnetiloista ja 

kognitiivisista tilanteista kasvaa, toisaalta tunteiden tarkkailu ja säätely 

lisääntyy. Meta-affekteihin liittyvät kyvyt auttavat opettajaksi opiskelevaa 

analysoimaan, miten omat tunteet ja kognitiot ovat vuorovaikutuksessa ja 
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miten omia emotionaalisia reaktioitaan voi säätää. Olisi tärkeää, että 

opiskelija tulisi tietoiseksi omasta tunneälystä ja saisi harjoitella niihin liittyviä 

tunneälytaitojaan jo opiskeluaikanaan.   

  

Esimiestyön tärkeys opettajan työn tukena 

 

Johtaminen on aikaisemmin koettu rationaaliseksi toiminnaksi.  Tunteiden 

merkitystä sen onnistumisessa ei ole myönnetty ja tunteet on usein jätetty 

huomiotta. Johtajuutta on myös harvemmin tutkittu ihmisten 

henkilökohtaisiin tunteisiin vaikuttavana sosiaalisena prosessina. 

(Nokelainen & Ruohotie 2006.) Ihmisten johtamisessa tulisi 

Sydänmaanlakan (2003) mukaan hyväksyä, että rationaalisen älykkyyden 

lisäksi tarvitaan myös tunneälyä. Tätä tukevat myös tämän tutkimuksen 

tulokset. Tutkimukseen vastanneet arvioivat tunneälytaidot esimiestyössä 

niin merkittäviksi, että ohittivat opettajan työssä koetun tärkeyden. Tämä 

tulos tukee johtamisen tunneälyyn (Goleman, Boyatzis & McKee 2002) 

pohjautuvaa teoriaa. 

 

Tutkimuksen tuloksista havaittiin, että tunneälytaitojen tärkeys opettajan 

työssä suhteessa koettuun tärkeyteen esimiestyössä olivat yhteydessä 

toisiinsa. Korkeimmin korreloivat tunneälyn ominaispiirteet sijoittuvat 

itsehallinnan kompetenssialueelle. Sen perusteella keskeisiksi 

tunneälytaidoiksi niin opettajan työn kuin esimiestyön kannalta nousivat 

luotettavuus, aloitteellisuus ja optimismi. Tästä voidaan päätellä, että niin 

opettajan kuin koulun rehtorin työn kannalta keskeistä on oman 

arvomaailman mukaan eläminen. Sanojen ja tekojen tulee olla 

yhdenmukaiset. Opettajan työn luotettavuutta lisää omien virheiden avoin 

myöntäminen ja ympärillä ilmenevään epäeettiseen käytökseen 

puuttuminen. Esimiehen luotettavuuden perusteella opettaja tekee 

puolestaan päätelmiä mm. esimiestyön oikeudenmukaisuudesta. 

Myönteinen elämänasenne ja positiivinen suhtautuminen muihin ihmisiin on 

tärkeää opettajan työssä ja esimiestyössä. Vastuun ottaminen liittyy niin 
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esimies kuin alaistaitoihin. Koulun toiminnan kehittämistä ei voida työntää 

koulun rehtorin harteille, vaan myös opettajan tulee aktiivisesti kehittää 

omaa työtään ja koulun toimintaa. 

 

Tutkimustuloksista oli mielenkiintoista havaita, että opettajat korostivat 

samojen tunneälytaitojen tärkeyttä omassa työssään ja esimiestyössä. 

Tulosten perusteella etenkin rehtorin sosiaaliset tunneälytaidot nousivat 

keskeiseksi. Lisäksi henkilösuhteiden hallinta nousi tärkeimmäksi 

kompetenssialueeksi. Tunneälytaitojen painotuksissa havaittiin myös eroja. 

Selkeästi tärkeimmäksi tunneälytaidoksi vastaajat arvioivat esimiehen taidon 

hallita konflikteja.  Rehtorit käyttävät konfliktinhallintataitoja erilaisissa 

arkeen liittyvissä kriisitilanteissa. Karikosken (2009, 266) tutkimuksen 

mukaan tällaiset tilanteet liittyivät pääosin opettajien sekä muun 

henkilökunnan ja sen ohella vanhempien välisten ristiriitojen selvittelyyn. 

Verrattuna tämän tutkimuksen tulokseen on kuitenkin mielenkiintoista, että 

Nokelaisen ja Tirrin (2007) sekä Reedin (2005) tutkimusten mukaan 

tyytymättömämpiä opettajat ovat juuri rehtoreiden kykyyn hallita konflikteja.  

 

Barryn (2008) tutkimus osoittaa lisäksi, että konfliktinhallintataito on 

keskeisessä asemassa edistettäessä opettajan luottamusta esimieheen.  

Tämän tutkimuksen perusteella konfliktinhallinnan tärkeys korostui 

naisopettajilla. Vaikka miesopettajatkin arvioivat kyvyn hallita konflikteja 

rehtorille keskeisimmäksi, havaittiin suhteessa naisiin selkeä ero. Voisi 

olettaa, että naiset kokevat olevansa heikompia hallitsemaan konflikteja kuin 

miehet, mutta tämän tutkimuksen perusteella naisopettajien taito hallita 

konflikteja nousi lähes samalle tasolle kuin mieskollegoilla. 

 

Koulu on yhteisö, jonka perustana on ennen kaikkea tiivis yksilöiden välinen 

yhteistyö (vrt. Leonard & Leonard 2001). Tässä tutkimuksessa ilmeni, että 

koulun väliset vuorovaikutussuhteet vaativat ryhmä- ja yhteistyötaitoa koulun 

rehtoreilta. Opettajat korostivat sen tärkeyttä esimiestyössä. Ristiriitaista 

Nokelaisen ja Tirrin (2007) tutkimuksen peilattuna on, että opettajat olivat 
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esimiehensä ryhmä- ja yhteistyötaitoon tyytymättömiä. Tässä nousee selkeä 

esimiestyön kehittämiskohde. Peruskoulun rehtorin työskennellessä 

koulussa monien eri asiantuntijoiden kanssa korostuu yhteistyötaitojen 

tärkeys. Useimmissa kouluissa rehtorin kanssa yhteistyössä toimivat 

apulaisrehtori, johtoryhmä, tiiminvetäjät, vastuuopettajat, oppilashuoltoryhmä 

jne. Rehtori kohtaa usein tilanteita, joissa hän turvautuu näiden 

tietämykseen ja perehtyneisyyteen. Ryhmä- ja yhteistyötaito opettajien 

kanssa korostuu, sillä Hämäläinen ja kumppanit (2002) pitävät opettajia 

rehtorin tärkeimpinä vuorovaikutuskumppaneina. 

 

Vielä muutama vuosikymmen sitten tehokkaan rehtorin tunnusmerkkinä 

pidettiin pelottelua ja uhkailua.  Nykyään kuitenkin ymmärretään, ettei 

tällainen vallankäyttö sovi etenkään suotuisan oppimisilmapiirin luomiseksi. 

Uudessa koulun johtamistyylissä, jota kutsutaan termillä leaderliness, 

korvataan etäisyys empatialla, kylmyys lämmöllä ja valta yhteistyöllä.  Se 

heijastaa laajemmin pyrkimystä koulun johtajuuden pehmentämiseen. (vrt. 

Karikoski 2009.) Tämä korostui myös tässä tutkimuksessa, jossa opettajat 

pitivät sosiaaliseen tietoisuuteen kuuluvaa empaattisuutta tärkeänä myös 

esimiestyötä ajatellen. Tulosta tukee myös Calderin (2005) tutkimustulokset, 

jonka mukaan tunneälyä omaavilla rehtoreilla on mahdollisuus olla 

yhteydessä muiden kouluyhteisön jäsenten kanssa myötätunnon ja 

empatian kautta. 

 

Henkilökohtaisissa tunneälytaidoissa itsehallinnan kompetenssialueeseen 

kuuluva itsekontrolli korostui esimiehen keskeisenä tunneälytaitona. Tulos 

oli samansuuntainen Nokelaisen ja Tirrin (2007) tutkimuksen kanssa, jossa 

emotionaalinen itsekontrolli nousi tärkeimmäksi tunneälyn ominaispiirteeksi. 

Tutkijoiden mukaan tulos oli ennakoitavissa, sillä suomalainen työkulttuuri 

arvostaa esimiehen kykyä hallita omia impulssejaan. Itsekontrollin merkitys 

korostuu etenkin työyhteisön ristiriitatilanteissa, sillä ne saattavat synnyttää 

rehtorissa tunteita, joita hänen voi olla vaikea hyväksyä. Rehtorin rooliin 

kuuluu kuitenkin toimia projektion kohteena johon muut voivat kohdistaa 
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negatiiviset tunteensa. Siksi rehtorin odotetaan toimivan malttinsa säilyttäen 

ja toisen persoonaa kunnioittaen. Lehkonen (2009) pitää tätä esimiestyön 

kannalta haasteellisena tehtävä, sillä tilanne voi herättää rehtorissa halun 

puolustautua. 

 

Käsillä oleva tutkimus osoitti, että opettajat kokivat omissa 

tunneälytaidoissaan suhteessa niiden tärkeyteen esimiestyössä 

itsehallinnan ohella eniten kehittämistarvetta henkilösuhteiden hallinnan 

kompetenssialueella. Kehittämistarvetta koettiin henkilökohtaisissa 

tunneälytaidoissa itsetuntemuksessa, sopeutumiskyvyssä ja itsekontrollissa. 

Sosiaalisten taitojen osalta korostuivat ryhmä- ja yhteistyötaito, taito hallita 

konflikteja, kyky käynnistää muutoksia sekä kyky keittää toisia. Tästä 

voidaan päätellä, että opettajat toivovat esimiehen olevan ammattitaitoinen 

näissä tunneälytaidoissa ja tukevan opettajaa niissä. Tämä tutkimustulos oli 

samansuuntainen Simströmin (2009) kuntaesimiesten alaisarvioiden 

kanssa. Kahdeksasta ns. avainkompetenssista, joihin eri-ikäisten vastausten 

perusteella kohdistui suurin oppimis- ja kehittämistarve, havaittiin viisi 

samaa tunneälytaitoa.  

 

Kouluyhteisön kehittymisessä on olennaista, että peruskoulun rehtori 

ymmärtää tunneälyn merkityksen.  Ihmisten johtaminen edellyttää rehtorilta 

tunneälytaitoja, sillä esimiehen kohdatessa opettajan kohtaa hän aina 

samalla myös tuntevan ihmisen. Rehtorin työ on pitkälti ihmisten johtamista, 

jossa opettaja haluaa tulla näkyväksi ja kuulluksi. Näin ollen esimiehen 

tehtäväksi muodostuu erilaisissa ihmissuhteissa tunteiden käsittely ja niistä 

puhuminen. Ellei johtaja tunnista eikä erittele omia tunteitaan, ei hän pysty 

siihen myöskään alaistensa suhteen.  Tunteiden tutkiminen ja analysointi 

oman itsensä kautta helpottaa ihmisten johtamista. Vuorovaikutuksen 

onnistumisen kannalta sillä on oleellinen merkitys. (vrt. Karikoski 2009; ks. 

Toskala 1989.) Tunneälytaitoisen rehtorin alaisuudessa myös opettajan on 

helppo kehittää tunneälytaitojaan, sillä tunneälytaitoinen esimies kykenee 

saamaan esiin työntekijöiden parhaat kyvyt. 
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Tunneälytaitojen kehittäminen osana opettajan emotionaalista ammattitaitoa 

 

Opettajan on jatkuvasti ylläpidettävä ja kehitettävä omaa ammattitaitoaan 

ollakseen pätevä ja kykenevä sekä pystyäkseen tekemään sen varassa 

työtä hyvin ja tehokkaasti. Opettajan ammatillisessa kasvussa on tärkeää 

tunnistaa tunteiden merkitys, sillä ne ovat korvaamattomia myös 

rationaalisessa toiminnassa. Tunteet voivat muodostaa joko kehittymisen 

esteen tai muutosvoiman. (ks. Nissilä 2007.) Tunneälyn tulisi Wongin ja 

kumppaneiden (2010) mukaan olla tärkeä osa-alue opettajan ammattitaitoa 

kehitettäessä. Tässä tutkimuksessa emotionaalinen kompetenssi 

ymmärrettiin opettajan kyvyksi vastata menestyksekkäästi opettajan työn 

emotionaalisesti kompleksisiin vaatimuksiin.  

 

Omaa kieltään puhuvat myös tämän tutkimuksen tulokset, jotka osoittivat 

luokanopettajilla olevan tarve kehittää omia tunneälytaitojaan. Tämä näkyi 

erityisesti Wilcoxonin merkkitestin ja kuiluanalyysin tehdyn synteesin 

pohjalta. Sen mukaan vastaajat arvioivat omat tunneälytaitonsa 

alhaisemmaksi suhteessa niiden koettuun tärkeyteen opettajan työssä.  

Tulosten mukaan suurin kehittämistarve kohdistui sosiaalisiin 

tunneälytaitoihin. Kehittämisen kannalta tulokset nostivat esiin kuusi 

keskeistä tunneälytaitoa. Näitä avainkompetensseja ovat henkilökohtaisten 

tunneälytaitojen osalta hyvä itsetuntemus ja itsekontrolli. Sosiaalisista 

tunneälytaidoista kehittämiskohteiksi nousivat palvelualttius, kyky kehittää 

toisia, taito hallita konflikteja sekä ryhmä- ja yhteistyötaito. Merkillepantavaa 

on, että kompetenssialueista erityisesti henkilösuhteiden hallinta korostui. 

Tästä voidaan päätellä, että erityisesti tämän kompetenssialueen 

kehittäminen kartuttaa opettajan emotionaalisia valmiuksia.  

 

Tutkija uskoo, että opettajien tunneälytaidot voivat toimia opettajan työn 

keskeisinä voimavaratekijöinä. Ne jäävät kuitenkin helposti hyödyntämättä, 

jollei opettaja opi tiedostamaan niitä. Siksi olisi tärkeää, että jo opettajaksi 
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opiskeleva saisi opettajakoulutuksen aikana tietoa tunneälyn merkityksestä 

ja tunneälytaitojen tärkeydestä opettajan työn kannalta. Työelämässä 

toimiva opettaja on keskeisessä asemassa ohjatessaan omaa ammatillista 

kehittymistään sekä arvioidessaan omaa toimintaansa. Opettajan 

ammatillinen kehittyminen perustuu itseohjautuvuuteen, lähtien opettajien 

omasta aloitteesta. Toisin sanoen opettajan on sekä määriteltävä että 

aloitettava prosessi. (vrt. Van Eekelen ym. 2006; Mushayikwa & Luben 

2009.) 

 

Tässä tutkimuksessa esitelty Boyatzisin itseohjatun oppimisen teoria (ks. 

luku 3.5) ohjaa luokanopettajan emotionaalisen kompetenssin kehittymistä. 

Se vaatii opettajalta vahvaa mielikuvaa omasta ihanneminästään ja 

edellyttää myös tarkkaa käsitystä todellisesta minästä eli omista 

vahvuuksista ja heikkouksista.  Harjoittelu on kehittymisen avain, jota 

vahvistaa myös tämä tutkimus: tunneälytaidot jatkavat kehittymistään iän 

karttuessa ja kertyvän työkokemuksen myötä.  

 

6.3  Jatkotutkimusaiheet 

 

Laajassa merkityksessä tämän tutkimuksen nähtiin tuovan uutta tietoa 

opettajien työn emotionaaliseen ulottuvuuteen ja tunneälyn kompetensseja 

koskevaan tutkimukseen. Tulosten pohjalta on hyvä rakentaa jatkotutkimus-

aiheita.  

 

Systemaattisella tutkimuksella voidaan kehittää koulutuksen teoreettisia ja 

laadullisia perusteita sekä sen rakenteita.  Mikäli opettajakoulutuksen 

halutaan kehittyvän, on sen Niemen (2010, 39) mukaan itsessään oltava 

tutkimuskohde. Tämä tutkimus on osaltaan antanut evidenssiä opettajien 

emotionaalisen ammattitaidon tarpeesta ja tarkoituksenmukaisuudesta 
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opettajan tehdessä haastavaa ihmissuhdetyötä.  Emotionaalisen 

kompetenssin kehittäminen tulisi siksi alkaa jo luokanopettajakoulutuksessa.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan opiskelijat arvioivat omat tunneälytaitonsa 

työssä toimivia kollegoitaan alhaisemmiksi ja kokivat ne tärkeiksi opettajan 

työssä. Tämän perusteella he ovat motivoituneita kehittämään omaa 

emotionaalista kompetenssiaan jo opiskeluaikanaan. Olisi tärkeää pohtia, 

miten opettajankoulutus voisi olla tukemassa opettajaksi opiskelevien 

tunneälytaitojen kehittymistä. Seurantatutkimuksen kautta olisi kiintoisaa 

selvittää, miten koulutuksen aikana omaksutut tunneälytaidot tukevat 

käytännössä uraansa aloittavaa luokanopettajaa. Opettajakoulutukseen 

suuntautuva jatkotutkimus voisi tarttua tähän haasteeseen tutkimalla, miten 

akateeminen luokanopettajakoulutus valmistaa opiskelijoita opettajan työn 

emotionaalisiin haasteisiin.  

 

Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, ettei opinnoilla ollut yhteyttä opettajien 

tunneälytaitoihin tai sen koettuun tärkeyteen. Mikäli tunneälyn tiedostaminen 

ja siihen liittyvien taitojen kehittäminen liitettäisiin jatkossa osaksi 

opettajakoulutuksen sisältöä, olisi mielenkiintoista seurantatutkimuksen 

kautta selvittää, millainen yhteys opinnoilla on tunneälytaitoihin ja niiden 

koettuun tärkeyteen. Olisi kiintoisaa nähdä, ilmeneekö eroja tunteiden 

tiedostamisessa ja niiden hallinnassa opintojaan aloittavien ja 

opettajakoulutuksen päättävien opiskelijoiden kohdalla, jotka ovat 

omaksuneet tunteiden teoreettiset perusteet ja harjoitelleet tunneälytaitojen 

soveltamista esim. luokanopettajakoulutukseen liittyvien opetusharjoittelujen 

yhteydessä.  

 

Tämä tutkimus antaa myös hyvät lähtökohdat johtamisen tunneälyn 

tutkimiseen kouluyhteisössä.  Tunneälytaitojen kartoituksen ohella selvitettiin 

niiden tärkeyttä opettajien arvioimana. Sen arvoa korostivat myös 

Nokelainen ja Tirri (2007) suomalaisten rehtoreiden tunneälytaitoja 

koskevassa tutkimuksessa. Keskeinen tutkimusasetelma koulumaailmassa 
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olisi esimiehen tunneälytaitojen tärkeyttä kartoittava tutkimus rehtorin 

itsensä arvioimana. Näin saataisiin vertailukohta myös tälle tutkimukselle, 

jossa on kartoitettu tunneälytaitojen tärkeyttä alaisten arvioimana. Sen 

kautta selviäsi, kohtaavatko opettajan ja koulun rehtorin käsitykset tunneälyn 

tärkeydestä koulun johtamisessa. 

 

Kouluun kasaantuvat monet tämän ajan ongelmat. Kotimaisia tutkimuksia, 

joissa opettaja on koulunsa tai opettajayhteisönsä tutkimuksen 

keskipisteenä, on vielä verrattain vähän. Koska aikaisempaa peruskoulun 

luokanopettajien emotionaalista kompetenssia kartoittavaa tutkimusta ei 

Suomesta löydy, pidettiin opettajien tunneälytaitojen tutkimista tärkeänä. 

Tämä tutkimus kartoitti opettajien tunneälytaitoja emotionaalisen 

ammattitaidon ulottuvuutena. Niiden perusteella hahmottui kuva 

emotionaalisesti kompetentista opettajasta. Kvantitatiivisen lähestymistavan 

ohella olisi mielenkiintoista tuoda lisävaloa opettajien tunneälytaitoihin 

kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin. Raunio (1999, 38–39) muistuttaa, että 

kvantitatiivinen tutkimusmetodi yhtäältä rajaa tietynlaiset todellisuuden ilmiöt 

tutkimuksen piiriin ja toisaalta sulkee muunlaiset ilmiöt tutkimuksen 

ulkopuolelle. Rinnakkaisena menetelmänä se olisi voinut täydentää tätä 

tutkimusta. 

 

Metodista triangulaatiota hyödynnetään varsin paljon etenkin 

kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa kvalitatiivisten 

menetelmien rajaaminen pois perustui tietoiseen ja harkittuun valintaan. 

Täydentävästä edustaan huolimatta tutkija katsoi kvalitatiivisella 

tutkimuksella olevan selkeästi oma, erillinen positio. Tämän tutkimuksen 

nähdään kuitenkin antavan hyvät lähtökohdat opettajien tunneälytaitojen 

jatkotutkimukselle.  Teemahaastattelulla voisi pureutua syvemmälle ja 

monipuolistaa kuvaa tunneälystä opettajien kuvaamana. Olisi myös 

arvokasta syventää tässä tutkimuksessa opettajan työssä keskeiseksi 

nousseiden ydinkompetenssien tutkimusta. Miksi emotionaalinen 

itsetietoisuus, empaattisuus, luotettavuus sekä kyky kehittää toisia nousivat 



 

226 

 

keskeisiksi? Toisaalta opettajan esiin nostamat heikkoudet antavat 

arvokasta tietoa, ja syvempi tutkimus olisi aiheellista. Puutteiden 

tiedostaminen ja niiden tietoinen kehittäminen auttaa yhtäältä opettaja 

kehittämään omaa ammattitaitoaan, toisaalta pitämään huolta itsestään ja 

ennakoimaan stressin ja työuupumuksen oireita.  

 

Jatkotutkimuksen kautta voisi lisäksi perehtyä tarkemmin opettajan työtä 

tukeviin kompetensseihin.  Niihin lukeutuivat ne tunneälyn ominaispiirteet, 

jotka vastaajat kokivat tärkeäksi opettajan työn kannalta. Itsekontrollin, 

empaattisuuden, konfliktinhallintataidon sekä ryhmä- ja yhteistyötaidon 

nähtiin tässä tutkimuksessa mahdollistavan opettajan tehokkaan 

työsuorituksen.  Oman työnsä asiantuntijoina opettajat kykenisivät parhaiten 

reflektoimaan, miten nämä tunneälytaidot toimivat opettajille työn 

voimavaratekijöinä ja auttavat heitä suoriutumaan työtehtävistään 

paremmin.  

 

Tullakseen emotionaalisesti kompetentiksi tulee opettajan kehittää 

tunneälyään. Ei ole syytä uskoa, että toiset opettajat ovat emotionaalisesti 

kompetentteja ja toiset taas eivät. Kyse on pikemmin siitä, että opettajat ovat 

eri tasoilla. Opettajan työn emotionaalisen kompetenssin kehittämiseen 

lukeutui kuusi keskeistä tunneälytaitoa (itsetuntemus, itsekontrolli, 

palvelualttius, kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja, ryhmä- ja 

yhteistyötaito). Jatkotutkimusten kannalta niihin liittyvä toimintatutkimus sekä 

näiden avainkompetenssien kehittäminen esimerkiksi 

täydennyskoulutuksessa olisi paikallaan.  

 

Lopuksi tulee muistaa, että suurien haasteiden ja opettajiin kohdistuvien 

vaatimusten keskellä opettajat eivät tarvitse niinkään tietoa siitä, millaiselta 

opettajan työn tulisi näyttää tai mitä sen tulisi olla.  Suurempi merkitys 

opettajan työn kannalta olisi, jos opettaja saisi hetkeksi pysähtyä ja unohtaa 

työhön kohdistetut vaateet ja hänelle annettaisiin puheenvuoro. 

Luokanopettajiin kohdistuvien tutkimusten tulisi enenevissä määrin kuulla, 
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mitä asioita opettajat pitävät tärkeänä työtodellisuudessa, jossa he toimivat.  

Tämän tutkimuksen toivotaan toimivan äänitorvena peruskoulussa toimivien 

luokanopettajien emotionaalisille tarpeille. 

 

Opettajan ammattitaidon kehittymisen kannalta olennaista olisi, että opettaja 

oppisi kohtaamaan itsensä ja omat tunteensa. Häntä tulisi rohkaista 

kohtaamaan ihmiset työnsä keskellä kiirettä. Keskeinen taito opettajalle olisi 

kyky pysähtyä toisen luo, lukea tämän non-verbaalisia viestejä ja pyrkiä 

aidosti kuulemaan ja ymmärtämään, mitä toisella on sanottavanaan. Olisiko 

aika antaa kaiken tietävälle, kaiken osaavalle, kaiken ehtivälle ja kaiken 

jaksavalle opettajalle mahdollisuus kehittää sydämen viisautta?
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Liite1. Tunneälyn 18 ominaispiirrettä ja siihen liittyvät 62 väittämää 

1. EMOTIONAALINEN ITSETIETOISUUS 

01. Herkkyys omille sisäisille viesteille   

02. Omien tunteiden vaikutuksen tunnistaminen itseen ja 
työsuoritukseensa  

03. Kouluyhteisön yhteisten arvojen kunnioitus  

04. Monimuotoisten asioiden näkeminen laajempina kokonaisuuksina  

ja parhaiden toimintatapojen tietäminen  

05. Avoimuus ilmaistessaan omia näkemyksiään ja tunteitaan  

 

EKK_01_02 a,b,c 

EKK_01_01a,b,c 

 

EKK_01_03 a,b,c 

EKK_01_04 a,b,c 

EKK_01_05 a,b,c 

2. ITSETUNTEMUS 

06. Kyky tunnistaa omat rajoituksensa ja vahvuutensa  

07. Kyky suhtautua itseensä huumorilla  

08. Avoimuus oppia jatkuvasti uutta  

09. Halu ottaa vastaan rakentavaa kritiikkiä ja palautetta  

10. Kyky hyvän itsetuntemuksen turvin tunnistaa tilanteet, joissa 
tarvitsee apua  

 

EKK_02_06 a,b,c 

EKK_02_07 a,b,c 

EKK_02_08 a,b,c 

EKK_02_09 a,b,c 

EKK_02_10 a,b,c 

3. ITSELUOTTAMUS 

11. Kyky tuoda omat vahvuutensa esille  

12. Valmius ottaa vastaan vaikeitakin tehtäviä, sillä tietää kykenevänsä 
hoitamaan ne  

13. Kyky nousta esiin ryhmässä itsevarmuutensa avulla  

 

EKK_03_11 a,b,c 

EKK_03_12 a,b,c 

 

EKK_03_13 a,b,c 

4. ITSEKONTROLLI 

14. Kyky hallita omia tunteitaan ja kanavoida ne hyödyllisesti  

15. Pysyä rauhallisena ja hallita ajatuksensa stressi- tai kriisitilanteissa  

16. Pysyä tyynenä hankalissakin tilanteissa  

 

EKK_04_14 a,b,c 

EKK_04_15 a,b,c 

EKK_04_16 a,b,c 

5 . LUOTETTAVUUS 

17. Oman arvomaailmansa mukaan eläminen  

18. Omien virheidensä ja vikojensa avoin myöntäminen  

19. Ympärillä ilmenevään epäeettiseen käytökseen puuttuminen  

 

EKK_05_17 a,b,c 

EKK_05_18 a,b,c 

EKK_05_19 a,b,c 

6. SOPEUTUMISKYKY 

20. Kyky sopeutua joustavasti uusiin kouluelämän haasteisiin  

21. Useiden asioiden hallitseminen energiansa ja työtarmonsa 
säilyttäen  

22. Tietojensa ja taitojensa päivittäminen kouluelämän muuttuvien 
vaatimusten mukaisesti  

 

EKK_06_20 a,b,c 

EKK_06_21 a,b,c 

 

EKK_06_22 a,b,c 
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7. SUORITUSKYKY 

23. Kyky kannustaa itseään jatkuvan oppimisen kautta parempaan 
työsuoritukseen  

24. Haasteellisten, mutta saavutettavissa olevien tavoitteiden 
asettaminen itselle  

25. Haasteellisten, mutta saavutettavissa olevien tavoitteiden 
asettaminen muille  

26. Korkeiden vaatimusten asettaminen itselle  

27. Korkeiden vaatimusten asettaminen muille  

 

EKK_07_23 a,b,c 

 

EKK_07_24 a,b,c 

 

EKK_07_25 a,b,c 

EKK_07_26 a,b,c 

EKK_07_27 a,b,c 

8. ALOITTEELLISUUS 

28. Usko siihen, että voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun  

29. Kyky aktiivisesti tarttua avautuviin mahdollisuuksiin  

30. Kyky oman työn aktiiviseen kehittämiseen  

31. Ei epäile kokeilla rajojaan  

32. Vastuun ottaminen koulun toiminnan kehittämisestä  

 

EKK_08_28 a,b,c 

EKK_08_29 a,b,c 

EKK_08_30 a,b,c 

EKK_08_31 a,b,c 

EKK_08_32 a,b,c 

9. OPTIMISTISUUS 

33. Myönteinen elämänasenne  

34. Myönteinen suhtautuminen muihin ihmisiin  

35. Tasokkaan suoriutumisen odottaminen muilta  

36. Vastoinkäymisten näkeminen mieluummin mahdollisuuksina  

kuin uhkina  

 

EKK_09_33  a,b,c 

EKK_09_34  a,b,c 

EKK_09_35 a,b,c 

EKK_09_36  a,b,c 

10. EMPAATTISUUS 

37. Kyky aistia ja tunnistaa muiden tunnetiloja  

38. Kyky kuunnella muita tarkkaavaisesti ja ymmärtää heidän 
näkökulmiaan  

39. Kyky toimia erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevien ihmisten 
kanssa 

 

EKK_10_37 a,b,c 

EKK_10_38 a,b,c 

 

EKK_10_39  a,b,c 

11. ORGANISAATIOTUNTEMUS 

40.  Kyky havaita koulussa vaikuttavia sosiaalisia valtasuhteita  

41. Ymmärtää koulun jäsenten toimintaan vaikuttavia 
julkilausumattomia sääntöjä ja ajattelutapoja  

 

EKK_11_40  a,b,c 

EKK_11_41  a,b,c 

12. PALVELUALTTIUS 

42. Kyky huolehtia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä  

43. Kodin ja koulun välisen yhteistyön toimivuuden varmistaminen  

44. Kyky ottaa huomioon oppilaiden ja vanhempien tavoitteet ja tarpeet  

 

EKK_12_42  a,b,c 

EKK_12_43  a,b,c 

EKK_12_44 a,b,c 

13. KANNUSTAVUUS 

45. Kyky innostaa toisia päivittäisissä tehtävissä koulun laajempien 
tavoitteiden saavuttamiseksi  

46. Kyky omalla toiminnallaan osoittaa mitä muilta edellyttää  

 

EKK_13_45  a,b,c 

 

EKK_13_46 a,b,c 



 

256 

 

47. Kyky ilmaista yhteiset tavoitteet tavalla, joka saa muut innostumaan 
niiden saavuttamiseksi  

EKK_13_47  a,b,c 

14. VAIKUTUSVALTA 

48. Kyky vedota sopivilla tavoilla erilaisiin kuulijoihin  

49. Kyky luoda tukiverkostoja omien aloitteiden tukemiseksi  

50. Puhua vakuuttavasti itselle tärkeistä asioista  

 

EKK_14_48  a,b,c 

EKK_14_49 a,b,c 

EKK_14_50 a,b,c 

15. KYKY KEHITTÄÄ TOISIA 

51. Aito kiinnostus muiden auttamiseen  

52. Ymmärtää muiden tavoitteita, vahvuuksia ja heikkouksia  

53. Kyky antaa oikea-aikaista rakentavaa palautetta  

 

EKK_15_51 a,b,c 

EKK_15_52 a,b,c 

EKK_15_53 a,b,c 

16. KYKY KÄYNNISTÄÄ MUUTOKSIA 

54. Kyky tukea vahvasti muutoksia, vaikka kohtaisi vastustusta  

55. Puhua vakuuttavasti tärkeäksi kokemistaan asioista  

56. Käytännön ratkaisujen löytäminen muutosten esteiden voittamiseksi  

 

EKK_16_54 a,b,c 

EKK_16_55  a,b,c 

EKK_16_56  a,b,c 

17. TAITO HALLITA KONFLIKTEJA 

57. Kyky ratkaista ihmisten välisiä ristiriitatilanteita  

58. Kyky kuunnella ja ymmärtää ristiriitatilanteessa kaikkien osapuolten 
näkökulmia  

 

EKK_17_57 a,b,c 

EKK_17_58  a,b,c 

18. RYHMÄ- JA YHTEISTYÖTAIDOT 

59. Kyky luoda ystävällinen ja toverillinen ilmapiiri  

60. Esimerkin näyttäminen yhteistyön rakentamisessa, toisten 
kunnioittamisessa ja auttamisessa  

61. Kyky luoda ryhmähenkeä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta  

62. Kyky saada ryhmän jäsenet toimimaan aktiivisesti ja innokkaasti 
yhteisen hyvän puolesta  

 

EKK_18_59  a,b,c 

EKK_18_60  a,b,c 

 

EKK_18_61  a,b,c 

EKK_18_62 a,b,c   



 

257 

 

Liite 2. Tutkimuksen kyselylomake EKK paperisena versiona  

Emotionaalinen kompetenssi kouluyhteisössä EKK  

Tämä kysely kartoittaa opettajien tunneälytaitoja, joita tarvitset entistä enemmän työssäsi 
opettajana. Lisäksi se selvittää kuinka tärkeänä pidät kutakin ominaisuutta niin opettajan 

työssä kuin esimiestyössä (ts. rehtorin työssä). 
Jokaisen valmiuden kohdalla pyydän sinua:  
 

a) arvioimaan omaa valmiuttasi kunkin ominaisuuden osalta 
b) arvioimaan miten tärkeänä pidät kutakin ominaisuutta opettajan työssä 
c) arvioimaan miten tärkeänä pidät kutakin ominaisuutta esimiestyössä 

 

******************************************************************************** 

Kyselyyn täyttäminen on nopeaa, kun otat väittämiin kantaa vaistovaraisesti.  
Arvioitu vastausaika on 15- 20 minuuttia. 
Kaikki tämän kyselytutkimuksen tiedot ovat luottamuksellisia. Vastaajan henkilötietoja 
ei kysytä, joten voit vastata kyselyyn nimettömästi.  
 Ole hyvä ja aloita täyttämällä taustatietosi. 

TAUSTATIEDOT  

Sukupuoli   
--Valitse tästä--

 

Ikä   
--Valitse tästä--

 

Opinnot   
ei alan opintoja

 

Työkokemus   
--Valitse tästä--

 

Työsuhteen luonne  
--Valitse tästä--

 

Asuinpaikka   
--Valitse tästä--

 
 

     <<|edellinen seuraava>> 
 

    Sivu 1 / 20 

******************************************************************* 

1. EMOTIONAALINEN ITSETIETOISUUS  

1. Herkkyys omille sisäisille viesteille  

1a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

1b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

1c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
2. Omien tunteiden vaikutuksen tunnistaminen itseen ja työsuoritukseensa  

2a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

2b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

2c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
3. Kouluyhteisön yhteisten arvojen kunnioitus  

3a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--
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3b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

3c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
4. Monimuotoisten asioiden näkeminen laajempina kokonaisuuksina ja parhaiden     
toimintatapojen tietäminen  

4a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

4b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

4c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
5. Avoimuus ilmaistessaan omia näkemyksiään ja tunteitaan  

5a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

5b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

5c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 

    <<|edellinen seuraava>> 
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***************************************************************** 

2. ITSETUNTEMUS  

6. Vahvuus tunnistaa omat rajoituksensa ja vahvuutensa  

6a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

6b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

6c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
7. Kyky suhtautua itseensä huumorilla  

7a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

7b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

7c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
8. Avoimuus oppia jatkuvasti uutta  

8a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

8b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

8c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
9. Halu ottaa vastaan rakentavaa kritiikkiä ja palautetta  

9a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

9b. Tärkeys opettajan työssä   

9c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
10. Kyky hyvän itsetuntemuksen turvin tunnistaa tilanteet, joissa tarvitsee apua  

10a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

--Valitse tästä--
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10b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

10c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 

    <<|edellinen seuraava>> 
 

    Sivu 3 / 20 
 
****************************************************************************** 

3.ITSELUOTTAMUS  

11. Kyky tuoda omat vahvuutensa esille  

11a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

11b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

11c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
12. Valmius ottaa vastaan vaikeitakin tehtäviä, sillä tietää kykenevänsä  
hoitamaan ne  

12a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

12b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

12c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
13. Kyky nousta esiin ryhmässä itsevarmuutensa avulla  

13a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

13b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

13c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 

    <<|edellinen seuraava>> 
 

    Sivu 4 / 20 
 
***************************************************************************** 

4.ITSEKONTROLLI  

14. Kyky hallita omia tunteitaan ja kanavoida ne hyödyllisesti  

14a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

14b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

14c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
15. Pysyä rauhallisena ja hallita ajatuksensa stressi- tai kriisitilanteissa  

15a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

15b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

15c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
16. Pysyä tyynenä hankalissakin tilanteissa  

16a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--
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16b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

16c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 

    <<|edellinen seuraava>> 
 

    Sivu 5 / 20 
 
****************************************************************************** 

5. LUOTETTAVUUS 

17. Oman arvomaailmansa mukaan eläminen  

17a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

17b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

17c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
18. Omien virheidensä ja vikojensa avoin myöntäminen  

18a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

18b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

18c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
19. Ympärillä ilmenevään epäeettiseen käytökseen puuttuminen  

19a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

19b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

19c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 

    <<|edellinen seuraava>> 
 

    Sivu 6 / 20 

****************************************************************************** 

6.SOPEUTUMISKYKY  

20. Kyky sopeutua joustavasti uusiin kouluelämän haasteisiin  

20a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

20b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

20c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
21. Useiden asioiden hallitseminen energiansa ja työtarmonsa säilyttäen  

21a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

21b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

21c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
22. Tietojensa ja taitojensa päivittäminen kouluelämän muuttuvien vaatimusten    
mukaisesti  

22a. Oma valmiuteni 
--Valitse tästä--
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22b. Tärkeys opettajan työssä 
--Valitse tästä--

 

22c. Tärkeys esimiestyössä 
--Valitse tästä--

 
 

    <<|edellinen seuraava>> 
 

    Sivu 7 / 20 
 
****************************************************************************** 

7.SUORITUSKYKY  

23. Kyky kannustaa itseään jatkuvan oppimisen kautta parempaan 
työsuoritukseen  

23a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

23b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

23c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
24. Haasteellisten, mutta saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen itselle  

24a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

24b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

24c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
25. Haasteellisten, mutta saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen muille  

25a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

25b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

25c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
26. Korkeiden vaatimusten asettaminen itselle  

26a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

26b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

26c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
27. Korkeiden vaatimusten asettaminen muille  

27a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

27b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

27c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 

    <<|edellinen seuraava>> 
 

    Sivu 8 / 20 
 
****************************************************************************** 

8. ALOITTEELLISUUS  

28. Usko siihen, että voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun  

28a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--
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28b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

28c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
29. Kyky aktiivisesti tarttua avautuviin mahdollisuuksiin  

29a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

29b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

29c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
30. Kyky oman työn aktiiviseen kehittämiseen  

30a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

30b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

30c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
31. Ei epäile kokeilla rajojaan  

31a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

31b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

31c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
32. Vastuun ottaminen koulun toiminnan kehittämisestä  

32a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

32b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

32c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--
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    Sivu 9 / 20 

****************************************************************************** 

9. OPTIMISTISUUS 

33. Myönteinen elämänasenne  

33a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

33b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

33c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
34. Myönteinen suhtautuminen muihin ihmisiin  

34a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

34b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

34c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
35. Tasokkaan suoriutumisen odottaminen muilta  

35a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--
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35b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

35c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
36. Vastoinkäymisten näkeminen mieluummin mahdollisuuksina kuin uhkina  

36a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

36b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

36c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--
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    Sivu 10 / 20 
 
****************************************************************************** 

10. EMPAATTISUUS 

37. Kyky aistia ja tunnistaa muiden tunnetiloja  

37a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

37b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

37c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
38. Kyky kuunnella muita tarkkaavaisesti ja ymmärtää heidän näkökulmiaan  

38a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

38b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

38c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
39. Kyky toimia erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevien ihmisten kanssa  

39a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

39b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

39c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 

    <<|edellinen seuraava>> 
 

    Sivu 11 / 20 
 
****************************************************************************** 

11. ORGANISAATIOTUNTEMUS  

40.  Kyky havaita koulussa vaikuttavia sosiaalisia valtasuhteita  

40a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

40b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

40c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
41. Ymmärtää koulun jäsenten toimintaan vaikuttavia julkilausumattomia sääntöjä 
ja ajattelutapoja  

41a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--
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41b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

41c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--
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    Sivu 12 / 20 

****************************************************************************** 

12. PALVELUALTTIUS  

42. Kyky huolehtia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä  

42a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

42b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

42c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
43. Kodin ja koulun välisen yhteistyön toimivuuden varmistaminen  

43a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

43b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

43c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
44. Kyky ottaa huomioon oppilaiden ja vanhempien tavoitteet ja tarpeet  

44a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

44b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

44c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--
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    Sivu 13 / 20 
 
****************************************************************************** 

13. KANNUSTAVUUS  

45. Kyky innostaa toisia päivittäisissä tehtävissä koulun laajempien tavoitteiden 
saavuttamiseksi  

45a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

45b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

45c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
 
46. Kyky omalla toiminnallaan osoittaa mitä muilta edellyttää  

46a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

46b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

46c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
47. Kyky ilmaista yhteiset tavoitteet tavalla, joka saa muut innostumaan niiden 
saavuttamiseksi  
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47a. Oma valmiuteni 
--Valitse tästä--

 

47b. Tärkeys opettajan työssä 
--Valitse tästä--

 

47c. Tärkeys esimiestyössä 
--Valitse tästä--
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***************************************************************************** 

14. VAIKUTUSVALTA  

48. Kyky vedota sopivilla tavoilla erilaisiin kuulijoihin  

48a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

48b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

48c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
49. Kyky luoda tukiverkostoja omien aloitteiden tukemiseksi  

49a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

49b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

49c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
50. Puhua vakuuttavasti itselle tärkeistä asioista  

50a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

50b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

50c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--
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****************************************************************************** 

15. KYKY KEHITTÄÄ TOISIA  

51. Aito kiinnostus muiden auttamiseen  

51a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

51b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

51c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
52. Ymmärtää muiden tavoitteita, vahvuuksia ja heikkouksia  

52a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

52b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

52c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
53. Kyky antaa oikea-aikaista rakentavaa palautetta  
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53a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

53b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

53c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--
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****************************************************************************** 

16. KYKY KÄYNNISTÄÄ MUUTOKSIA  

54. Kyky tukea vahvasti muutoksia, vaikka kohtaisi vastustusta  

54a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

54b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

54c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
55. Puhua vakuuttavasti tärkeäksi kokemistaan asioista  

55a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

55b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

55c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
56. Käytännön ratkaisujen löytäminen muutosten esteiden voittamiseksi  

56a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

56b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

56c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--
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***************************************************************************** 

17. TAITO HALLITA KONFLIKTEJA  

57. Kyky ratkaista ihmisten välisiä ristiriitatilanteita  

57a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

57b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

57c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
58. Kyky kuunnella ja ymmärtää ristiriitatilanteessa kaikkien osapuolten 
näkökulmia  

58a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

58b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

58c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 

    <<|edellinen seuraava>> 
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****************************************************************************** 

18. RYHMÄ- JA YHTEISTYÖTAIDOT  

59. Kyky luoda ystävällinen ja toverillinen ilmapiiri  

59a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

59b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

59c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
60. Esimerkin näyttäminen yhteistyön rakentamisessa, toisten kunnioittamisessa 
ja auttamisessa  

60a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

60b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

60c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
61. Kyky luoda ryhmähenkeä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta  

61a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

61b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

61c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--

 
 
62. Kyky saada ryhmän jäsenet toimimaan aktiivisesti ja innokkaasti yhteisen 
hyvän puolesta  

62a. Oma valmiuteni  
--Valitse tästä--

 

62b. Tärkeys opettajan työssä  
--Valitse tästä--

 

62c. Tärkeys esimiestyössä  
--Valitse tästä--
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Kiitos vastauksestasi! 

Jos haluat osallistua arvontaan, niin voit lähettää omasta sähköpostistasi minulle 

viestin osoitteeseen mirvir@hotmail.com Tarvitsen siis nimesi ja postiosoitteesi, 

jonne voin lähettää lahjakortin, mikäli sinua arvonnassa onnistaa! 

 
 
<<edellinen seuraava>> 
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Lähetä raportti 

 

mailto:mirvir@hotmail.com
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Liite 3. Saatekirjelmä opiskelijoille 

 

Hyvä opettajaksi opiskeleva!                1.10.2009 

  

Opettajiin kohdistuvat haasteet ovat lisääntyneet, kuten myös se ympäristö, jossa opettajat 

työskentelevät. Yksi keskeisistä osa-alueista, joissa opettajilla tulee olla vahvaa osaamista 

ja hyvät valmiudet, on työ ihmisten kanssa. Siihen kuuluvat niin oppilaisiin liittyvät 

vuorovaikutussuhteet kuin ne vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen taidot joita opettaja 

tarvitsee ollessaan tekemisissä kollegoiden ja esimiehen, oppilaiden vanhempien sekä 

muiden sidosryhmien kanssa. Tähän opettaja tarvitsee emotionaalisia valmiuksia. 

 

Olen toteuttamassa kyselytutkimusta opettajien tunneälyvalmiuksista ja niiden tärkeydestä 

opettajan työssä ja esimiestyössä. Tutkimus liittyy Tampereen yliopiston 

Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa tekeillä olevaan 

väitöskirjatutkimukseeni. Ohjaajana toimii professori Pekka Ruohotie. 

 

Kyselyyn voit vastata vaivattomasti internet-pohjaisella kyselylomakkeella, 

https://elomake3.uta.fi/ lomakkeet/2202/lomake.html Aikaa kyselyn täyttämiseen menee 

noin 20 minuuttia. Kyselyssäni pyydän sinua arvioimaan omia tunneälytaitojasi sekä 

arvioimaan niiden tärkeyttä niin opettajan työssä kuin esimiestyössä. Lisäksi kysyn myös 

taustatietojasi. Nimeäsi en kuitenkaan kysy, jolloin voit vastata kyselyyn anonyymisti.  

 

Vastauksesi on tärkeä! Tavoitteenani on saada aineisto, joka edustaa 

Suomen luokanopettajiksi opiskelevia. Vastaamalla voit myös vaikuttaa omaan 

kehittymiseesi opettajana. Vastaathan kyselyyn vaikka saman tien tai viimeistään 31.10 

mennessä! 

 

Työni valmistuttua, lähetän linkin sähköiseen väitöskirjaani, josta voit käydä tutustumassa 

työhöni ja tutkimustuloksiin. Sitä voinee olla myös apua omaan opinnäytetyöhösi ja se voi 

toimia samalla myös evästyksenä alkavalle opettajan urallesi.  

 

Tutkimusavustasi kiitäen, 

 

Mirjam Virtanen 

Luokanopettaja,tutkija 

Ps. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Mikäli haluat osallistua tähän 

arvontaan, niin vastattuasi kyselyyn, voit lähettää yhteystietosi kyselylomakkeen lopussa 

olevaan sähköpostiosoitteeseeni. 
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Liite 4. Saatekirjelmä opettajille 

 

Hyvä opettaja!                                                         1.11.2009 

  

Opettajiin kohdistuvat haasteet ovat lisääntyneet, kuten myös se ympäristö, jossa opettajat 

työskentelevät. Yksi keskeisistä osa-alueista, joissa opettajilla tulee olla vahvaa osaamista 

ja hyvät valmiudet, on työ ihmisten kanssa. Siihen kuuluvat niin oppilaisiin liittyvät 

vuorovaikutussuhteet kuin ne vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen taidot joita opettaja 

tarvitsee ollessaan tekemisissä kollegoiden ja esimiehen, oppilaiden vanhempien sekä 

muiden sidosryhmien kanssa. Tähän opettaja tarvitsee emotionaalisia valmiuksia. 

 

Olen toteuttamassa kyselytutkimusta opettajien tunneälyvalmiuksista ja niiden tärkeydestä 

opettajan työssä ja esimiestyössä. Tutkimus liittyy Tampereen yliopiston 

Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa tekeillä olevaan 

väitöskirjatutkimukseeni. Ohjaajana toimii professori Pekka Ruohotie. 

 

Kyselyyn voit vastata vaivattomasti internet-pohjaisella kyselylomakkeella, jonka löydät 

osoitteesta https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/2224/lomake.html. Aikaa kyselyn täyttämiseen 

menee noin 20 minuuttia. Kyselyssäni pyydän sinua arvioimaan omia tunneälytaitojasi sekä 

arvioimaan niiden tärkeyttä niin työssäsi opettajana kuin esimiestyössä. Lisäksi kysyn myös 

taustatietojasi. Nimeäsi täi työpaikan tietoja en kuitenkaan kysy, jolloin voit vastata 

anonyymisti.  

 

Vastauksesi on tärkeä! Tavoitteenani on saada kattava edustus Suomen luokanopettajista. 

Vastaamalla voit vaikuttaa omaan työhösi ja siinä kehittymiseen. Vastaathan kyselyyn 

vaikka saman tien tai viimeistään 30.11 mennessä! 

 

Työni valmistuttua, lähetän linkin sähköiseen väitöskirjaani, josta voit käydä tutustumassa 

työhöni ja tutkimustuloksiin. 

 

Tutkimusavustasi kiitäen, 

 

Mirjam Virtanen 

Luokanopettaja,tutkija 

  

Ps. Kyselyyn vastanneiden kesken arvon lahjakortteja. Mikäli haluat osallistua tähän 

arvontaan, niin vastattuasi kyselyyn, voit lähettää yhteystietosi kyselylomakkeen lopussa 

olevaan sähköpostiosoitteeseeni. 
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Liite 5. Tiedottava kirjelmä koulun rehtoreille 

 

Hyvä rehtori! 

 

Opettajiin kohdistuvat haasteet ovat lisääntyneet, kuten myös se ympäristö, jossa opettajat 

työskentelevät. Yksi keskeisistä osa-alueista, joissa opettajilla tulee olla vahvaa osaamista 

ja hyvät valmiudet, on työ ihmisten kanssa. Siihen kuuluvat niin oppilaisiin liittyvät 

vuorovaikutussuhteet kuin ne vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen taidot joita opettaja 

tarvitsee ollessaan tekemisissä kollegoiden ja esimiehen, oppilaiden vanhempien sekä 

muiden sidosryhmien kanssa. Tähän opettaja tarvitsee emotionaalisia valmiuksia. 

 

Koulun rehtoreihin kohdistuu myös paljon odotuksia ja vaatimuksia. Pystyäkseen 

täyttämään ne, on esimiehen oltava tietoinen hänelle asetetuista vaateista, pystyäkseen 

kehittämään omaa esimiestyötään. Tämä tutkimus haluaa osaltaan olla selvittämässä mitkä 

tunneälytaidot nousevat opettajien mielestä keskeisiksi esimiestyön kannalta. Opettajat 

eivät siis arvioi oman esimiehensä tunneälytaitoja, vaan niiden koettua tärkeyttä. 

 

Olen toteuttamassa kyselytutkimusta opettajien tunneälyvalmiuksista ja niiden tärkeydestä 

opettajan työssä ja esimiestyössä. Tutkimus liittyy Tampereen yliopiston 

Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa tekeillä olevaan 

väitöskirjatutkimukseeni. Ohjaajana toimii professori Pekka Ruohotie. 

 

Aineiston keräämistä varten olen saanut tutkimusluvan. Opettajat voivat vastata kyselyyn 

vaivattomasti internet-pohjaisella kyselylomakkeella. Linkin olen lähettänyt heidän 

sähköpostiosoitteisiinsa. Aikaa kyselyn täyttämiseen menee noin 20 minuuttia. Kyselyssäni 

pyydän opettajia arvioimaan omia tunneälytaitojansa sekä arvioimaan niiden tärkeyttä 

työssään opettajana kuin esimiestyössä. Opettajat vastaavat kyselyyn täysin anonyymisti.  

 

Kaikkien opettajien vastaukset ovat tärkeitä! Tavoitteenani on saada hyvä edustus 

Suomen luokanopettajista. Vastaamalla opettajat voivat voit vaikuttaa omaan työhönsä ja 

siinä kehittymiseen. Samalla tutkimus antaa eväitä myös esimiestyöhön. Rehtori voi tukea 

opettajia sellaisilla emotionaalisilla osa-alueilla, jossa he kokevat johtajuutta tarvitsevansa. 

 

Työni valmistuttua, lähetän linkin sähköiseen väitöskirjaani, josta voi käydä tutustumassa 

työhöni ja tutkimustuloksiin. Toivon sen näin palvelevan koko kouluyhteisöä. Pyydän, että 

esimiehenä rohkaisette opettajia vastaamaan kyselyyn 30.11 mennessä! 

 

Tutkimusavustanne kiitäen, 

Mirjam Virtanen 
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Liite 6. Luokanopettajaksi opiskelevien lukumäärä lukuvuonna 2009–2010 

 

 

Yliopisto       Opiskelijoiden  

lkm 

Helsinki (HY + Snellman-korkeakoulu) 737 

Hämeenlinna (TaY) 313 

Joensuu 364 

Jyväskylä 545 

Kajaani (OY) 261 

Kokkola (JY) 118 

Oulu 455 

Rovaniemi 319 

Savonlinna (JoY) 272 

Rauma (TY) 398 

Turku* 472 

Vaasa (ÅA) 378 

Yhteensä 4632 

            

 

09-10: 737 HY + 24 Snellman-korkeakoulu 

             

09-10: 535 JY + 10 viittomakielinen luokanopettajankoulutus              

09-10: 176 Oulu + 119 Master of Education, kansainvälinen luokanopettajakoulutus  

+ 59 Taide- ja taitopainotteinen luokanopettajakoulutus 

+ 101 Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus 

09-10: 315 Rovaniemi + 4 mediakasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus            

09-10: 206 Savonlinna + 66 OpeArt luokanopettajakulutus 

 

            

 
Tutkijan pyynnöstä koonnut  

järjestösihteeri Elina Eerola 

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 
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Liite 7. Luokanopettajille lähetetyt kyselylomakkeet 

 

 

 

* Opetushallituksen tilasto (Opettajat Suomessa 2008, 35) 

** suhteutettuna Opetushallituksen tilastoon  

*** Laskennallinen lukumäärä alueittain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opettajat 

suomienkielisissä 

kouluissa * 

Tavoiteltu  

lukumäärä * 

Lähetetyt  

kyselyt*** 

 

Etelä-Suomen lääni 5502 noin 800 

 

829 

Länsi-Suomi lääni 5700 noin 850 

 

878 

Itä-Suomi lääni 1830 noin 250 

 

263 

Oulun lääni 1826 noin 250 

 

280 

Lapin lääni 557 noin 70 

 

102 

 Yht. 15415 Yht. 2220 Yht. 2352 
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Liite 8. Normaalijakaumatarkastelut A-, B-, ja C-osassa väittämittäin tarkasteltuna 

(siltä osin kun niissä on huomautettavaa) 

 

 

 Opettajat 

A-osa 

Opiskelijat  

A-osa 

Opettajat 

 B-osa 

Opiskelijat  

B-osa 

Opettajat  

C-osa 

Opiskelijat 

C-osa 

01  hvv vas. vino vas. vino hvv hvv 

02  hvv vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

03   vas. vino hvv vas. vino vas. vino 

04.   vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

05.  hvv hvv hvv hvv hvv 

06.  hvv hvv vas. vino vas. vino vas. vino 

07.  hvv hvv vas. vino hvv hvv 

08.  hvv vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

09.   hvv vas. vino vas. vino vas. vino 

10.   vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

11.     hvv  

12.     hvv vas. vino 

13.      vas. vino 

14.   vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

15.   vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

16.   vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

17.   hvv  hvv  

18.   hvv hvv hvv vas. vino 

19.   vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

20.   hvv vas. vino vas. vino vas. vino 

21.   hvv hvv vas. vino vas. vino 

22.   hvv vas. vino vas. vino vas. vino 

23.     hvv hvv 

24.     hvv hvv 

25.  huipukas    hvv hvv 

26.       

27.       

28. hvv hvv  hvv hvv hvv 

29.     hvv hvv 

30.   hvv vas. vino vas. vino vas. vino 

31.       

32.    hvv vas. vino vas. vino 

33. hvv hvv vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 
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34. hvv hvv vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

35.     hvv hvv 

36.    hvv hvv vas. vino 

37. vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

38. hvv hvv vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

39. hvv  vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

40. hvv    vas. vino vas. vino 

41.     vas. vino vas. vino 

42.   vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

43.   vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

44.   hvv vas. vino hvv hvv 

45.    hvv vas. vino vas. vino 

46.    hvv vas. vino vas. vino 

47.    hvv vas. vino vas. vino 

48.    hvv vas. vino vas. vino 

49.     hvv hvv 

50.     hvv hvv 

51. hvv vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

52. hvv hvv hvv vas. vino vas. vino vas. vino 

53.   vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

54.     hvv vas. vino 

55.     vas. vino vas. vino 

56.    hvv vas. vino vas. vino 

57. hvv  vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

58. hvv hvv vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

59. hvv  vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

60. hvv hvv vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

61. hvv  vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

62.   hvv vas. vino vas. vino vas. vino 

 

 

hvv= hieman vasemmalle vino 

vas. vino= vasemmalle vino  

huipukas eli käytetty pääasiassa vastausvaihtoehtoa "3" 

 

 

 

 

 



 

275 

 

Liite 9. Normaalijakaumatarkastelut A-, B-, ja C-osassa summamuuttujien osalta 

tarkasteltuna (niiltä osin kun niissä on huomautettavaa) 

 

 Opettajat   

      A-osa  

Opiskelijat 

A-osa 

Opettajat 

B-osa  

Opiskelijat 

B-osa 

Opettajat 

C-osa 

Opiskelijat 

C-osa 

01    hvv hvv vas. vino vas. vino 

02   hvv vas. vino vas. vino vas. vino 

03     hvv hvv 

04 hvv, mm  vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

05  hp; 3 ja 4 hvv  hvv vas. vino 

06    hvv vas. vino vas. vino vas. vino 

07     hvv  

08    mm, 3 ja 4  hvv vas. vino 

09   hvv hvv hvv vas. vino 

010  hvv hvv vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

011  mm    vas. vino vas. vino 

012  mm hp; 3 vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

013   hp;3  hvv vas. vino vas. vino 

014      vas. vino vas. vino 

015    vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

016      vas. vino vas. vino 

017  hvv  vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

018   hp; 3ja 4 vas. vino vas. vino vas. vino vas. vino 

 

 

hvv= hieman vasemmalle vino 

vas. vino= vasemmalle vino  

huipukas eli käytetty pääasiassa vastausvaihtoehtoa "3" 

mm= multimodiaalinen 
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Liite 10. Vastaajien (N=551) arvioimat tunneälytaidot väittämittäin tarkasteltuna  

  Kaikki 

N=551 

 Opettajat 

 n=275 

 Opiskelijat 

n=275 

  M  MD  SD  M  MD  SD  M  MD SD 

1a 3,90 4,00 0,67 3,96 4,00 0,67 3,84 4,00 0,66 

2a 3,78 4,00 0,68 3,85 4,00 0,66 3,71 4,00 0,70 

3a 3,76 4,00 0,80 3,96 4,00 0,81 3,56 4,00 0,74 

4a 3,37 3,00 0,72 3,53 3,50 0,71 3,21 3,00 0,70 

5a 3,66 4,00 0,90 3,72 4,00 0,89 3,60 4,00 0,91 

6a 3,72 4,00 0,78 3,82 4,00 0,75 3,63 4,00 0,79 

7a 3,80 4,00 0,91 3,80 4,00 0,92 3,80 4,00 0,90 

8a 3,74 4,00 0,81 3,68 4,00 0,87 3,80 4,00 0,76 

9a 3,28 3,00 0,80 3,22 3,00 0,79 3,35 3,00 0,80 

10a 3,45 3,00 0,81 3,52 4,00 0,82 3,37 3,00 0,79 

11a 3,33 3,00 0,83 3,37 3,00 0,86 3,29 3,00 0,80 

12a 3,40 3,00 0,83 3,52 4,00 0,82 3,28 3,00 0,83 

13a 3,15 3,00 0,98 3,16 3,00 0,95 3,13 3,00 1,02 

14a 3,37 3,00 0,74 3,46 3,00 0,73 3,28 3,00 0,75 

15a 3,56 4,00 0,86 3,60 4,00 0,83 3,52 3,50 0,89 

16a 3,60 4,00 0,84 3,67 4,00 0,83 3,54 4,00 0,84 

17a 3,88 4,00 0,78 3,92 4,00 0,78 3,83 4,00 0,78 

18a 3,53 4,00 0,80 3,59 4,00 0,80 3,47 3,00 0,80 

19a 3,55 4,00 0,82 3,71 4,00 0,80 3,39 3,00 0,81 

20a 3,42 3,00 0,81 3,48 3,00 0,88 3,35 3,00 0,72 

21a 3,34 3,00 0,78 3,47 3,00 0,78 3,22 3,00 0,76 

22a 3,41 3,00 0,78 3,41 3,00 0,83 3,41 3,00 0,73 

23a 3,28 3,00 0,81 3,31 3,00 0,86 3,25 3,00 0,74 

24a 3,43 3,00 0,76 3,48 3,00 0,72 3,39 3,00 0,79 

25a 3,06 3,00 0,66 3,08 3,00 0,70 3,05 3,00 0,63 

26a 3,37 3,00 0,87 3,31 3,00 0,87 3,43 3,00 0,87 

27a 2,79 3,00 0,74 2,75 3,00 0,76 2,83 3,00 0,72 

28a 3,96 4,00 0,82 3,92 4,00 0,80 3,99 4,00 0,83 

29a 3,36 3,00 0,85 3,39 3,00 0,86 3,34 3,00 0,84 

30a 3,41 3,00 0,80 3,48 3,00 0,85 3,34 3,00 0,73 

31a 3,30 3,00 0,89 3,35 3,00 0,93 3,24 3,00 0,85 

32a 3,28 3,00 0,88 3,48 3,00 0,92 3,08 3,00 0,79 

33a 3,91 4,00 0,89 3,94 4,00 0,87 3,88 4,00 0,90 

34a 4,00 4,00 0,78 4,06 4,00 0,80 3,93 4,00 0,75 
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35a 3,32 3,00 0,67 3,32 3,00 0,69 3,32 3,00 0,65 

36a 3,22 3,00 0,90 3,24 3,00 0,89 3,20 3,00 0,90 

37a 4,09 4,00 0,81 4,12 4,00 0,78 4,07 4,00 0,83 

38a 3,90 4,00 0,75 3,89 4,00 0,77 3,91 4,00 0,72 

39a 3,71 4,00 0,84 3,71 4,00 0,84 3,71 4,00 0,83 

40a 3,64 4,00 0,86 3,71 4,00 0,85 3,57 4,00 0,86 

41a 3,47 3,00 0,80 3,54 4,00 0,78 3,39 3,00 0,81 

42a 3,56 3,00 0,85 3,79 4,00 0,83 3,33 3,00 0,81 

43a 3,44 3,00 0,82 3,63 4,00 0,84 3,25 3,00 0,75 

44a 3,39 3,00 0,70 3,54 4,00 0,72 3,24 3,00 0,65 

45a 3,28 3,00 0,76 3,27 3,00 0,74 3,30 3,00 0,79 

46a 3,36 3,00 0,72 3,40 3,00 0,74 3,32 3,00 0,71 

47a 3,19 3,00 0,69 3,16 3,00 0,71 3,21 3,00 0,68 

48a 3,32 3,00 0,79 3,39 3,00 0,76 3,26 3,00 0,82 

49a 2,88 3,00 0,82 2,92 3,00 0,84 2,84 3,00 0,81 

50a 3,57 4,00 0,85 3,60 4,00 0,84 3,54 3,00 0,87 

51a 3,98 4,00 0,78 3,93 4,00 0,81 4,02 4,00 0,75 

52a 3,69 4,00 0,69 3,72 4,00 0,73 3,67 4,00 0,66 

53a 3,39 3,00 0,69 3,43 3,00 0,67 3,36 3,00 0,71 

54a 3,08 3,00 0,87 3,10 3,00 0,88 3,06 3,00 0,85 

55a 3,51 3,00 0,84 3,51 4,00 0,86 3,51 3,00 0,82 

56a 3,33 3,00 0,75 3,41 3,00 0,78 3,26 3,00 0,70 

57a 3,47 3,00 0,76 3,56 4,00 0,75 3,39 3,00 0,76 

58a 3,77 4,00 0,75 3,81 4,00 0,76 3,73 4,00 0,74 

59a 3,83 4,00 0,72 3,91 4,00 0,70 3,75 4,00 0,72 

60a 3,78 4,00 0,72 3,78 4,00 0,75 3,78 4,00 0,68 

61a 3,62 4,00 0,77 3,67 4,00 0,81 3,56 4,00 0,72 

62a 3,33 3,00 0,68 3,37 3,00 0,73 3,29 3,00 0,62 
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Liite 11. Iän yhteys vastaajien (N=551) tunneälytaitoihin keskiarvojen ja keskihajontojen osalta 

 

 alle 20 v 20-30v 31-40v 41-50v 51-60v yli 60v 

 M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

a01 3,50 0,39 3,57 0,47 3,74 0,38 3,87 0,45 3,79 0,52 3,74 0,98 

a02 3,33 0,47 3,57 0,48 3,61 0,54 3,70 0,51 3,55 0,62 3,46 0,91 

a03 2,92 0,71 3,22 0,67 3,38 0,64 3,41 0,64 3,23 0,72 3,67 1,19 

a04 3,00 0,59 3,46 0,65 3,47 0,75 3,65 0,62 3,63 0,65 3,76 0,85 

a05 3,53 0,44 3,56 0,55 3,67 0,59 3,79 0,55 3,73 0,60 3,90 0,69 

a06 3,17 0,41 3,34 0,56 3,47 0,64 3,48 0,65 3,34 0,70 3,19 1,09 

a07 3,00 0,46 3,21 0,46 3,16 0,56 3,24 0,54 3,09 0,63 3,09 0,86 

a08 3,43 0,52 3,37 0,53 3,52 0,63 3,59 0,63 3,51 0,60 3,40 0,71 

a09 3,41 0,55 3,58 0,51 3,60 0,63 3,70 0,53 3,67 0,60 3,43 0,83 

a010 3,73 0,39 3,90 0,56 3,86 0,62 4,00 0,56 3,88 0,70 3,52 0,86 

a011 3,29 0,45 3,50 0,73 3,60 0,76 3,65 0,70 3,58 0,86 3,29 1,44 

a012 3,00 0,67 3,22 0,60 3,64 0,66 3,77 0,69 3,62 0,79 3,38 1,43 

a013 3,17 0,54 3,24 0,53 3,32 0,60 3,37 0,56 3,20 0,70 3,29 0,78 

a014 2,94 0,47 3,19 0,64 3,35 0,68 3,38 0,61 3,16 0,74 3,24 1,10 

a015 3,53 0,39 3,69 0,52 3,70 0,54 3,75 0,56 3,63 0,61 3,24 1,03 

a016 3,06 0,65 3,24 0,59 3,39 0,66 3,42 0,68 3,26 0,68 3,10 1,29 

a017 3,32 0,64 3,54 0,62 3,71 0,64 3,75 0,64 3,62 0,81 3,21 1,25 

a018 3,59 0,57 3,59 0,51 3,68 0,61 3,77 0,61 3,55 0,68 3,36 0,90 

M 3,27 0,52 3,44 0,57 3,55 0,62 3,63 0,60 3,50 0,68 3,40 1,01 



 

279 

 

Liite 12. Työkokemuksen yhteys vastaajien (N=551) tunneälytaitoihin keskiarvojen ja keskihajontojen osalta  

 

 ei lainkaan yht. alle vuoden 1–9 v 10–19 v 20–29v 30–39v 

   M SD M SD M SD M SD M SD 

a01 3,52 0,50 3,51 0,44 3,71 0,43 3,81 0,42 3,89 0,44 3,75 0,65 

a02 3,53 0,53 3,51 0,46 3,67 0,53 3,57 0,50 3,70 0,50 3,58 0,74 

a03 3,05 0,65 3,13 0,63 3,38 0,67 3,39 0,62 3,35 0,75 3,36 0,77 

a04 3,43 0.77 3,34 0,65 3,56 0,66 3,52 0,67 3,67 0,60 3,69 0,70 

a05 3,62 0.54 3,47 0,54 3,66 0,56 3,74 0,56 3,72 0,62 3,87 0,54 

a06 3,28 0,49 3,24 0,55 3,48 0,58 3,44 0,66 3,52 0,69 3,27 0,75 

a07 3,20 0,55 3,13 0,45 3,21 0,48 3,24 0,52 3,19 0,61 3,08 0,66 

a08 3,34 0,48 3,31 0,55 3,47 0,54 3,57 0,66 3,58 0,63 3,52 0,64 

a09 3,58 0,51 3,50 0,53 3,66 0,53 3,61 0,59 3,73 0,57 3,63 0,64 

a10 3,89 0,48 3,79 0,60 3,99 0,56 3,87 0,59 3,96 0,59 3,85 0,76 

a11 3,48 0,73 3,42 0,75 3,56 0,75 3,65 0,66 3,66 0,78 3,53 0,96 

a12 3,18 0,59 3,07 0,52 3,53 0,69 3,68 0,64 3,80 0,69 3,56 0,98 

a13 3,26 0,64 3,17 0,54 3,32 0,53 3,31 0,53 3,38 0,59 3,15 0,78 

a14 3,12 0,57 3,09 0,63 3,35 0,63 3,35 0,66 3,33 0,68 3,14 0,81 

a15 3,67 0,45 3,63 0,54 3,75 0,52 3,66 0,55 3,78 0,54 3,54 0,75 

a16 3,20 0,65 3,18 0,60 3,33 0,59 3,42 0,68 3,39 0,70 3,24 0,77 

a17 3,59 0,63 3,46 0,63 3,68 0,61 3,65 0,66 3,81 0,72 3,49 0,85 

a18 3,56 0,55 3,50 0,47 3,72 0,58 3,66 0,59 3,82 0,57 3,44 0,81 

M 3,42 0,56 3,36 0,56 3,56 0,58 3,56 0,60 3,63 0,63 3,48 0,75 
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Liite 13. Tunneälytaitojen tärkeys opettajan työssä (B-osa) väittämittäin tarkasteltuna 

 

  kaikki  
 N=551 

 opettajat 
n= 275 

 opiskelijat 
n=276 

 M MD SD M MD SD M MD SD 

1b 4,13 4,00 0,69 4,15 4,00 0,69 4,11 4,00 0,69 

2b 4,41 4,00 0,64 4,32 4,00 0,65 4,50 5,00 0,61 

3b  4,16 4,00 0,75 4,28 4,00 0,71 4,03 4,00 0,78 

4b 4,14 4,00 0,67 4,09 4,00 0,66 4,19 4,00 0,67 

5b  3,75 4,00 0,77 3,75 4,00 0,76 3,74 4,00 0,78 

6b 4,15 4,00 0,72 4,11 4,00 0,70 4,19 4,00 0,73 

7b 4,12 4,00 0.74 4,09 4,00 0,72 4,15 4,00 0,76 

8b 4,34 4,00 0,71 4,19 4,00 0,71 4,49 5,00 0,68 

9b 4,11 4,00 0,73 3,95 4,00 0,72 4,28 4,00 0,69 

10b 4,17 4,00 0,71 4,11 4,00 0,71 4,23 4,00 0,71 

11b 3,61 4,00 0,80 3,64 4,00 0,78 3,57 4,00 0,81 

12b 3,56 4,00 0,72 3,56 4,00 0,70 3,55 4,00 0,75 

13b 3,07 3,00 0,93 3,03 3,00 0,87 3,12 3,00 0,98 

14b 4,17 4,00 0,71 4,09 4,00 0,71 4,25 4,00 0,69 

15b 4,48 5,00 0,61 4,38 4,00 0,62 4,58 5,00 0,58 

16b 4,40 5,00 0,68 4,35 4,00 0,70 4,46 5,00 0,66 

17b 3,63 4,00 0,83 3,65 4,00 0,80 3,60 4,00 0,87 

18b 3,87 4,00 0,78 3,82 4,00 0,78 3,93 4,00 0,78 

19b 4,32 4,00 0,72 4,21 4,00 0,73 4,42 5,00 0,68 

20b  4,13 4,00 0,77 3,97 4,00 0,78 4,29 4,00 0,74 

21b  3,96 4,00 0,70 3,88 4,00 0,69 4,05 4,00 0,70 

22b 4,02 4,00 0,76 3,84 4,00 0,77 4,20 4,00 0,72 

23b 3,60 4,00 0,78 3,52 4,00 0,74 3,68 4,00 0,80 

24b 3,53 4,00 0,75 3,50 4,00 0,74 3,56 4,00 0,75 

25b  3,57 4,00 0,95 3,36 3,00 0,93 3,77 4,00 0,92 

26b 2,98 3,00 0,81 2,98 3,00 0,83 2,97 3,00 0,79 

27b  2,70 3,00 0,84 2,68 3,00 0,85 2,71 3,00 0,84 

28b 3,74 4,00 0,88 3,60 4,00 0,82 3,88 4,00 0,93 

29b.  3,51 4,00 0,81 3,42 3,00 0,76 3,61 4,00 0,85 

30b.  3,99 4,00 0,75 3,85 4,00 0,71 4,12 4,00 0,76 

31b.  3,31 3,00 0,89 3,14 3,00 0,89 3,49 3,00 0,86 

32b.  3,67 4,00 0,78 3,59 4,00 0,75 3,75 4,00 0,80 

33b 4,24 4,00 0,72 4,20 4,00 0,70 4,28 4,00 0,73 

34b.  4,52 5,00 0,64 4,41 5,00 0,66 4,63 5,00 0,59 
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35b.  3,38 3,00 0,78 3,33 3,00 0,78 3,44 3,00 0,77 

36b.  3,80 4,00 0,76 3,65 4,00 0,71 3,95 4,00 0,78 

37b.  4,47 5,00 0,65 4,36 4,00 0,68 4,59 5,00 0,61 

38b.  4,46 5,00 0,66 4,33 4,00 0,69 4,60 5,00 0,60 

39b.  4,42 5,00 0,71 4,22 4,00 0,75 4,62 5,00 0,61 

40b.   3,52 4,00 0,96 3,34 3,00 0,91 3,71 4,00 0,97 

41b.  3,54 4,00 0,88 3,42 3,00 0,85 3,66 4,00 0,88 

42b.  4,49 5,00 0,66 4,39 5,00 0,73 4,60 5,00 0,57 

43b.  4,21 4,00 0,76 4,09 4,00 0,77 4,34 4,00 0,74 

44b.  4,01 4,00 0,77 3,90 4,00 0,76 4,11 4,00 0,77 

45b.  3,65 4,00 0,86 3,52 4,00 0,82 3,78 4,00 0,88 

46b.  3,72 4,00 0,85 3,55 4,00 0,87 3,88 4,00 0,79 

47b.  3,84 4,00 0,81 3,66 4,00 0,77 4,01 4,00 0,80 

48b.  3,83 4,00 0,78 3,74 4,00 0,75 3,93 4,00 0,81 

49b.  3,27 3,00 0,83 3,17 3,00 0,83 3,37 3,00 0,82 

50b.  3,53 4,00 0,82 3,52 4,00 0,80 3,53 4,00 0,83 

51b.  4,27 4,00 0,76 4,09 4,00 0,81 4,45 5,00 0,67 

52b.  4,22 4,00 0,76 4,01 4,00 0,79 4,44 5,00 0,66 

53b.  4,37 4,00 0,71 4,20 4,00 0,73 4,54 5,00 0,65 

54b.  3,34 3,00 0,81 3,31 3,00 0,79 3,54 4,00 0,81 

55b.  3,61 4,00 0,77 3,57 4,00 0,77 3,65 4,00 0,76 

56b.  3,72 4,00 0,72 3,60 4,00 0,69 3,85 4,00 0,74 

57b.  4,34 4,00 0,69 4,19 4,00 0,73 4,49 5,00 0,61 

58b.  4,41 5,00 0,71 4,29 4,00 0,73 4,53 5,00 0,67 

59b.  4,43 5,00 0,68 4,29 4,00 0,72 4,57 5,00 0,61 

60b.  4,39 5,00 0,70 4,27 4,00 0,73 4,51 5,00 0,65 

61b.  4,41 5,00 0,69 4,25 4,00 0,72 4,56 5,00 0,63 

62b.  4,14 4,00 0,75 3,97 4,00 0,73 4,31 4,00 0,74 
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Liite 14. Iän yhteys vastaajien (N=551) tunneälytaitojen tärkeyteen opettajan työssä (osa B) keskiarvojen ja hajontojen osalta tarkasteltuna 

 

  alle 20 v 20-30 v 31-40v 41-50v 51-60v yli 60 v 

 M  SD M SD M SD M SD M SD M SD 

b01 4,15 0,30 4,11 0,42 4,07 0,48 4,19 0,45 4,06 0,52 4,23 0,65 

b02 4,41 0,34 4,26 0,46 4,07 0,52 4,16 0,44 4,06 0,51 4,09 0,68 

b03 3,56 0,59 3,41 0,61 3,30 0,60 3,48 0,58 3,38 0,66 4,05 0,73 

b04 4,66 0,25 4,42 0,48 4,29 0,51 4,30 0,50 4,23 0,59 4,05 0,87 

b05 4,11 0,52 3,96 0,54 3,86 0,56 3,99 0,55 3,85 0,65 4,19 0,54 

b06 4,33 0,32 4,22 0,55 3,94 0,58 3,89 0,54 3,74 0,74 3,81 1,09 

b07 3,49 0,55 3,34 0,56 3,15 0,55 3,32 0,58 3,12 0,63 3,29 1,02 

b08 3,98 0,53 3,76 0,60 3,49 0,53 3,59 0,54 3,50 0,64 3,66 0,72 

b09 4,22 0,38 4,06 0,51 3,93 0,50 3,93 0,51 3,87 0,58 3,71 0,57 

b10 4,75 0,34 4,60 0,46 4,38 0,55 4,35 0,51 4,13 0,70 4,10 0,98 

b11 4,21 0,58 3,63 0,84 3,43 0,74 3,42 0,79 3,39 0,80 3,50 1,47 

b12 4,42 0,38 4,35 0,56 4,16 0,57 4,17 0,60 4,02 0,70 3,86 1,48 

b13 4,28 0,49 3,85 0,66 3,60 0,63 3,64 0,68 3,55 0,67 3,86 0,81 

b14 3,61 0,60 3,58 0,64 3,55 0,60 3,52 0,66 3,40 0,70 3,57 0,96 

b15 4,56 0,51 4,47 0,53 4,18 0,61 4,16 0,62 3,97 0,71 3,90 0,88 

b16 3,50 0,67 3,64 0,63 3,58 0,56 3,53 0,56 3,47 0,72 3,71 1,10 

b17 4,55 0,47 4,50 0,57 4,31 0,62 4,28 0,64 4,18 0,68 3,86 1,46 

b18 4,59 0,44 4,49 0,50 4,27 0,62 4,23 0,56 4,06 0,69 3,82 1,19 
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Liite15. Työkokemuksen yhteys vastaajien (N=551) tunneälytaitojen tärkeyteen opettajan työssä (osa B) keskiarvojen  

ja hajontojen osalta tarkasteltuna 

 

 ei yhtään yhteensä alle 1v 1-9 vuotta 10–19 vuotta 20–29 vuotta 30–39 vuotta 

  SD M SD M SD M SD M SD M SD 

b01 4,14 0,39 4,09 0,43 4,12 0,47 4,11 0,41 4,18 0,46 4,09 0,60 

b02 4,33 0,41 4,25 0,47 4,19 0,50 4,07 0,46 4,14 0,41 4,06 0,59 

b03 3,45 0,63 3,36 0,61 3,40 0,59 3,42 0,62 3,39 0,58 3,51 0,72 

b03 4,49 0,40 4,41 0,48 4,37 0,53 4,28 0,48 4,27 0,53 4,23 0,66 

b05 4,06 0,54 3,96 0,53 3,91 0,58 3,89 0,55 3,94 0,57 3,96 0,66 

b06 4,31 0,40 4,21 0,54 4,06 0,63 3,91 0,54 3,88 0,55 3,70 0,88 

b07 3,35 0,61 3,33 0,52 3,29 0,57 3,28 0,59 3,16 0,57 3,12 0,74 

b08 3,88 0,50 3,73 0,61 3,64 0,59 3,59 0,54 3,50 0,55 3,50 0,72 

b09 4,16 0,47 4,06 0,52 4,00 0,51 3,92 0,48 3,91 0,52 3,79 0,60 

b10 4,70 0,38 4,64 0,44 4,47 0,53 4,31 0,55 4,31 0,53 4,09 0,80 

b11 3,87 0,73 3,68 0,86 3,47 0,80 3,41 0,79 3,47 0,75 3,28 0,88 

b12 4,47 0,43 4,33 0,56 4,27 0,62 4,15 0,57 4,17 0,60 3,88 0,89 

b13 4,04 0,54 3,89 0,65 3,71 0,68 3,59 0,63 3,60 0,71 3,58 0,73 

b14 3,72 0,63 3,60 0,60 3,53 0,63 3,50 0,69 3,49 0,66 3,41 0,70 

b15 4,58 0,37 4,48 0,53 4,33 0,61 4,14 0,59 4,05 0,64 3,92 0,77 

b16 3,73 0,65 3,65 0,59 3,56 0,63 3,56 0,59 3,54 0,57 3,43 0,80 

b17 4,57 0,51 4,57 0,53 4,37 0,62 4,25 0,63 4,22 0,66 4,14 0,86 

b18 4,67 0,38 4,50 0,54 4,36 0,55 4,22 0,55 4,18 0,61 3,99 0,82 
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Liite 16. Tunneälytaitojen tärkeys esimiestyössä väittämittäin tarkasteltuna 

 

  kaikki  

N=551 

 opettajat  

n=275 

 opiskelijat  

n=276 

 M MD SD M MD SD   M MD SD 

c01 4,12 4,00 0,74 4,14 4,00 0,74 4,09 4,00 0,75 

c02 4,44 5,00 0,66 4,41 4,50 0,65 4,47 5,00 0,66 

c03 4,52 5,00 0,64 4,59 5,00 0,59 4,45 5,00 0,68 

c04 4,55 5,00 0,59 4,57 5,00 0,59 4,53 5,00 0,59 

c05 3,74 4,00 0,82 3,73 4,00 0,81 3,75 4,00 0,84 

c06 4,25 4,00 0,72 4,28 4,00 0,67 4,23 4,00 0,76 

c07 3,97 4,00 0,83 3,97 4,00 0,81 3,97 4,00 0,84 

c08 4,40 5,00 0,67 4,31 4,00 0,67 4,49 5,00 0,66 

c09 4,52 5,00 0,65 4,42 5,00 0,68 4,61 5,00 0,60 

c10 4,28 4,00 0,68 4,30 4,00 0,67 4,27 4,00 0,70 

c11 3,56 4,00 0,85 3,59 4,00 0,81 3,52 4,00 0,88 

c12 4,17 4,00 0,79 4,15 4,00 0,77 4,19 4,00 0,82 

c13 3,72 4,00 1,00 3,61 4,00 0,96 3,83 4,00 1,03 

c14 4,39 5,00 0,69 4,41 5,00 0,68 4,37 4,00 0,71 

c15 4,80 5,00 0,45 4,79 5,00 0,46 4,81 5,00 0,45 

c16 4,62 5,00 0,57 4,64 5,00 0,54 4,61 5,00 0,60 

c17 3,57 4,00 0,88 3,62 4,00 0,85 3,53 4,00 0,91 

c18 4,14 4,00 0,79 4,11 4,00 0,79 4,18 4,00 0,79 

c19 4,57 5,00 0,66 4,51 5,00 0,69 4,63 5,00 0,62 

c20 4,42 5,00 0,70 4,34 4,00 0,74 4,50 5,00 0,65 

c21 4,28 4,00 0,69 4,27 4,00 0,71 4,29 4,00 0,68 

c22 4,42 5,00 0,66 4,40 4,00 0,66 4,44 5,00 0,67 

c23 3,85 4,00 0,78 3,84 4,00 0,77 3,85 4,00 0,79 

c24 3,81 4,00 0,76 3,81 4,00 0,73 3,80 4,00 0,78 

c25 3,95 4,00 0,82 3,87 4,00 0,81 4,02 4,00 0,82 

c26 3,40 3,00 0,88 3,42 3,00 0,89 3,38 3,00 0,87 

c27 3,13 3,00 0,90 3,12 3,00 0,89 3,15 3,00 0,91 

c28 3,81 4,00 0,89 3,73 4,00 0,86 3,89 4,00 0,91 

c29 3,94 4,00 0,83 3,93 4,00 0,81 3,96 4,00 0,85 

c30 4,27 4,00 0,72 4,21 4,00 0,69 4,33 4,00 0,74 

c31 3,42 3,00 0,91 3,30 3,00 0,90 3,55 4,00 0,90 

c32 4,67 5,00 0,60 4,61 5,00 0,63 4,73 5,00 0,57 

c33 4,24 4,00 0,71 4,27 4,00 0,68 4,22 4,00 0,73 

c34 4,63 5,00 0,57 4,60 5,00 0,56 4,65 5,00 0,59 
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c35 3,84 4,00 0,73 3,76 4,00 0,72 3,91 4,00 0,73 

c36 4,11 4,00 0,75 4,00 4,00 0,72 4,22 4,00 0,76 

c37 4,47 5,00 0,67 4,49 5,00 0,62 4,45 5,00 0,71 

c38 4,73 5,00 0,52 4,71 5,00 0,53 4,76 5,00 0,50 

c39 4,52 5,00 0,69 4,41 5,00 0,71 4,62 5,00 0,65 

c40 4,56 5,00 0,67 4,54 5,00 0,67 4,58 5,00 0,67 

c41 4,31 4,00 0,80 4,25 4,00 0,83 4,36 5,00 0,77 

c42 4,42 5,00 0,70 4,44 5,00 0,67 4,41 5,00 0,72 

c43 4,36 4,00 0,68 4,31 4,00 0,67 4,41 5,00 0,69 

c44 3,98 4,00 0,76 3,96 4,00 0,74 3,99 4,00 0,78 

c45 4,34 4,00 0,72 4,33 4,00 0,71 4,36 5,00 0,73 

c46 4,33 4,00 0,75 4,28 4,00 0,77 4,39 5,00 0,73 

c47 4,42 5,00 0,70 4,40 5,00 0,69 4,44 5,00 0,70 

c48 4,33 4,00 0,68 4,33 4,00 0,68 4,33 4,00 0,68 

c49 4,00 4,00 0,86 3,95 4,00 0,89 4,05 4,00 0,82 

c50 3,96 4,00 0,88 4,01 4,00 0,87 3,91 4,00 0,89 

c51 4,29 4,00 0,74 4,30 4,00 0,72 4,27 4,00 0,75 

c52 4,45 5,00 0,67 4,47 5,00 0,65 4,44 5,00 0,70 

c53 4,59 5,00 0,62 4,58 5,00 0,63 4,61 5,00 0,62 

c54 4,16 4,00 0,77 4,08 4,00 0,78 4,24 4,00 0,74 

c55 4,13 4,00 0,74 4,09 4,00 0,78 4,17 4,00 0,70 

c56 4,33 4,00 0,74 4,25 4,00 0,75 4,40 5,00 0,73 

c57 4,70 5,00 0,57 4,69 5,00 0,56 4,71 5,00 0,59 

c58 4,74 5,00 0,51 4,74 5,00 0,50 4,74 5,00 0,52 

c59 4,59 5,00 0,62 4,59 5,00 0,59 4,60 5,00 0,65 

c60 4,61 5,00 0,58 4,58 5,00 0,60 4,63 5,00 0,57 

c61 4,62 5,00 0,59 4,59 5,00 0,60 4,64 5,00 0,58 

c62 4,58 5,00 0,63 4,56 5,00 0,64 4,60 5,00 0,62 
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Liite 17. Iän yhteys vastaajien (N=551) tunneälytaitojen tärkeydestä esimiestyössä (osa C) keskiarvojen ja  

keskihajontojen perusteella tarkasteltuna 

 

 alle 20 v 20-30v 31-40v 41-50v 51-60v yli 60 v 

 M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

c01 4,23 0,29 4,25 0,41 4,26 0,42 4,33 0,41 4,27 0,45 4,43 0,42 

c02 4,38 0,40 4,31 0,46 4,20 0,50 4,32 0,50 4,25 0,45 4,34 0,64 

c03 3,92 0,67 3,87 0,65 3,68 0,64 3,88 0,60 3,67 0,68 4,19 0,77 

c04 4,58 0,38 4,58 0,44 4,64 0,38 4,63 0,45 4,59 0,47 4,48 0,54 

c05 4,22 0,33 4,09 0,53 4,03 0,51 4,14 0,55 4,08 0,68 4,33 0,72 

c06 4,42 0,49 4,45 0,52 4,35 0,52 4,31 0,55 4,20 0,64 4,48 0,63 

c07 3,75 0,58 3,63 0,61 3,55 0,62 3,74 0,54 3,51 0,64 3,37 0,89 

c08 4,18 0,41 4,07 0,56 3,92 0,54 4,04 0,48 3,96 0,61 4,11 0,50 

c09 4,32 0,49 4,23 0,49 4,18 0,50 4,19 0,47 4,17 0,54 4,21 0,39 

c10 4,58 0,47 4,61 0,46 4,56 0,52 4,59 0,44 4,43 0,56 4,62 0,56 

c11 4,54 0,45 4,44 0,63 4,46 0,65 4,43 0,65 4,29 0,71 4,64 0,63 

c12 4,19 0,48 4,26 0,60 4,23 0,54 4,27 0,60 4,18 0,63 4,57 0,57 

c13 4,28 0,42 4,37 0,57 4,41 0,55 4,38 0,60 4,28 0,63 4,24 0,85 

c14 3,89 0,69 4,09 0,61 4,10 0,64 4,19 0,62 4,02 0,77 3,86 0,84 

c15 4,22 0,38 4,44 0,54 4,45 0,55 4,46 0,52 4,42 0,58 4,67 0,47 

c16 4,19 0,63 4,26 0,57 4,22 0,64 4,13 0,61 4,08 0,63 4,29 0,76 

c17 4,55 0,52 4,71 0,49 4,73 0,48 4,77 0,38 4,70 0,48 4,43 0,73 

c18 4,59 0,36 4,62 0,48 4,61 0,51 4,60 0,45 4,52 0,52 4,43 0,75 
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Liite 18. Korrelaatioanalyysi vastaajien (N=551) tunneälytaitojen tärkeydestä opettajan työn (osa B) ja esimiestyön (osa C) välillä 

 

 

 c01 c02 c03 c04 c05 c06 c07 c08 c09 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 

b01 .74*** .50*** .35*** .33*** .49*** .34*** .38*** .47*** .49*** .39*** .34*** .44*** .38*** .32*** .45*** .33*** .33*** .43*** 

b02 .44*** .77*** .39*** .40*** .50*** .45*** .38*** .54*** .51*** .45*** .38*** .47*** .40*** .28*** .48*** .35*** .38*** .47*** 

b03 .35*** .40*** .71*** .24*** .39*** .34*** .38*** .45*** .37*** .25*** .24*** .33*** .24*** .33*** .34*** .33*** .19*** .31*** 

b04 .36*** .48*** .34*** .67*** .35*** .46*** .34*** .42*** .43*** .42*** .34*** .39*** .40*** .29*** .42*** .36*** .38*** .39*** 

b05 .50*** .49*** .35*** .28*** .83*** .27*** .41*** .46*** .43*** .40*** .34*** .38*** .35*** .34*** .43*** .31*** .29*** .42*** 

b06 .27*** .43*** .40*** .31*** .35*** .80*** .44*** .51*** .41*** .38*** .29*** .43*** .38*** .33*** .37*** .38*** .34*** .40*** 

b07 .35*** .39*** .41*** .27*** .40*** .37*** .77*** .57*** .46*** .33*** .32*** .36*** .40*** .41*** .39*** .40*** .25*** .36*** 

b08 .38*** .49*** .44*** .33*** .48*** .42*** .53*** .83*** .53*** .41*** .34*** .46*** .42*** .38*** .45*** .43*** .29*** .43*** 

b09 .40*** .44*** .35*** .34*** .43*** .37*** .40*** .55*** .80*** .40*** .33*** .37*** .42*** .36*** .43*** .41*** .31*** .45*** 

b10 .38*** .43*** .25*** .35*** .43*** .44*** .30*** .44*** .48*** .70*** .39*** .45*** .41*** .32*** .48*** .39*** .43*** .49*** 

b11 .33*** .38*** .30*** .20*** .41*** .25*** .37*** .45*** .41*** .38*** .55*** .35*** .30*** .33*** .37*** .32*** .27*** .36*** 

b12 .34*** .45*** .33*** .32*** .40*** .44*** .35*** .49*** .47*** .53*** .40*** .68*** .43*** .33*** .52*** .38*** .39*** .52*** 

b13 .36*** .38*** .37*** .27*** .41*** .35*** .45*** .51*** .47*** .36*** .34*** .42*** .58*** .39*** .43*** .34*** .27*** .37*** 

b14 .37*** .37*** .39*** .25*** .41*** .32*** .46*** .46*** .45*** .31*** .34*** .37*** .42*** .65*** .37*** .42*** .18*** .39*** 

b15 .34*** .41*** .30*** .33*** .39*** .41*** .34*** .45*** .58*** .46*** .34*** .47*** .46*** .37*** .61*** .37*** .39*** .45*** 

b16 .40*** .44*** .39*** .29*** .47*** .34*** .45*** .54*** .53*** .39*** .38*** .48*** .44*** .49*** .45*** .62*** .29*** .43*** 

b17 .29*** .38*** .22*** .33*** .38*** .36*** .31*** .39*** .39*** .48*** .33*** .38*** .38*** .30*** .45*** .32*** .57*** .47*** 

b18 .37*** .43*** .30*** .34*** .46*** .38*** .29*** .44*** .52*** .53*** .36*** .47*** .47*** .34*** .48*** .36*** .42*** .67*** 
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Liite 19. Korrelaatioanalyysi vastaajien (N=551) tunneälytaidoista (osa A) ja niiden tärkeydestä opettajan työssä (osa B) 

 

 a01 a02 a03 a04 a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 

b01 .44*** .38*** .20*** .12** .32*** .32*** .30*** .32*** .30*** .33*** .23*** .31*** .34*** .21*** .35*** .23*** .25*** .36*** 

b02 .26*** .44*** .15** .14** .22*** .30*** .22*** .32*** .30*** .26*** .19*** .21*** .25*** .17*** .30*** .18*** .22*** .26*** 

b03 .27*** .29*** .40*** .18*** .25*** .30*** .32*** .32*** .23*** .17*** .13** .20*** .28*** .23*** .21*** .22*** .12** .28*** 

b04 .19*** .24*** .13** .21*** .15*** .22*** .24*** .20*** .20*** .25*** .15*** .18*** .20*** .15*** .27*** .16*** .25*** .19*** 

b05 .30*** .27*** .11** .11* .47*** .18*** .23*** .22*** .24*** .29*** .19*** .19*** .28*** .16*** .26*** .19*** .21*** .26*** 

b06 .10* .23*** .11* .06 .09* .38*** .28*** .21*** .10* .19*** .04 .12** .19*** .11** .23*** .14** .15*** .18*** 

b07 .15*** .13** .17*** .10* .13** .26*** .49*** .26*** .16*** .15*** .15** .14** .30*** .22*** .23*** .26*** .14** .23*** 

b08 .20*** .26*** .26*** .14** .19*** .31*** .38*** .48*** .27*** .25*** .14** .19*** .34*** .24*** .30*** .27*** .20*** .30*** 

b09 .18*** .26*** .13** .17*** .21*** .24*** .30*** .29*** .45*** .28*** .13** .17*** .32*** .21*** .35*** .24*** .27*** .33*** 

b10 .17*** .22*** .07 .02 .18*** .21*** .18*** .17*** .20*** .40*** .17*** .15** .16*** .12** .32*** .08* .27*** .24*** 

b11 .16*** .15** .11* .08 .15** .17*** .19*** .20*** .15*** .19*** .35*** .12** .21*** .16*** .22*** .15*** .18*** .21*** 

b12 .19*** .24*** .08 .08 .17*** .26*** .22*** .22*** .22*** .30*** .15*** .33*** .23*** .12** .39*** .12** .28*** .30*** 

b13 .11** .20*** .09* .08 .18*** .15** .28*** .20*** .17*** .17*** .11** .08* .47*** .18*** .27*** .16*** .19*** .27*** 

b14 .21*** .21*** .23*** .12** .18*** .28*** .30*** .28*** .23*** .15*** .16*** .15*** .35*** .41*** .24*** .33*** .23*** .29*** 

b15 .14** .20*** .07 .09* .22*** .20*** .25*** .18*** .21*** .30*** .10* .15*** .30*** .20*** .45*** .15*** .28*** .30*** 

b16 .23*** .24*** .24*** .13** .25*** .30*** .33*** .34*** .25*** .23*** .24*** .20*** .37*** .35*** .34*** .45*** .31*** .33*** 

b17 .08 .18*** .02 -.00 .14** .14** ..20*** .12** .12** .25*** .12** .10* .21*** .16*** .32*** .16*** .35*** .26*** 

b18 .13** .20*** .06 .01 .20*** .20*** .23*** .17*** .20*** .26*** .14** .13** .29*** .13** .32*** .13*’ .26*** .37*** 
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Liite 20. Korrelaatioanalyysi opettajien (n=275) tunneälytaidoista (osa A) suhteessa niiden tärkeyteen opettajan työssä (osa B)  

 

 

 

 

 a01 a02 a03 a04 a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 

c01 .52*** .44*** .23*** .12* .39*** .32*** .34*** .35*** .34*** .37*** .24*** .39*** .40*** .30*** .41*** .25*** .30*** .43*** 

c02 .39*** .53*** .23*** .16** .31*** .31*** .27*** .35*** .37*** .29*** .24*** .37*** .32*** .25*** .38*** .20** .23*** .32*** 

c03 .30*** .33*** .47*** .26*** .31*** .31*** .34*** .33*** .32*** .17** .09 .27*** .33*** .28*** .25*** .25*** .18** .29*** 

c04 .31*** .30*** .18** .29*** .20** .21*** .22*** .21*** .26*** .30*** .25*** .25*** .26*** .26*** .36*** .23*** .29*** .26*** 

c05 .37*** .33*** .20** .14* .52*** .21*** .25*** .25*** .24*** .37*** .23*** .29*** .27*** .24*** .33*** .16** .24*** .31*** 

c06 .22*** .27*** .16* .01 .20** .43*** .32*** .22*** .16** .20** .09 .27*** .23*** .18** .28**’ .18** .21*** .25*** 

c07 .24*** .25**’ .25*** .16** .21*** .30*** .56*** .30*** .25*** .16** .16** .25*** .39*** .34*** .31*** .32*** .26*** .33*** 

c08 .34*** .36*** .38*** .20** .32*** .37*** .46*** .55*** .36*** .27*** .17** .34*** .43*** .35*** .35*** .33*** .31*** .43*** 

c09 .26*** .32*** .18** .22*** .21*** .28*** .34*** .35*** .53*** .34*** .19** .30*** .36*** .33*** .40*** .29*** .37*** .41*** 

c10 .36*** .31*** .16** .13* .30*** .27*** .26*** .27*** .30*** .50*** .27*** .35*** .23*** .28*** .41*** .16** .41*** .36*** 

c11 .29*** .22*** .20** .10 .25*** .21** .26*** .19** .21** .27*** .45*** .26*** .31*** .31*** .31*** .20** .30*** .36*** 

c12 .34*** .32*** .15* .13* .23*** .35*** .30*** .27*** .30*** .35*** .23** .53*** .30*** .29*** .48*** .21*** .36*** .42*** 

c13 .17** .27*** .15* .18** .26*** .23*** .33*** .25*** .27*** .17** .17** .22*** .51*** .30*** .33*** .24*** .32*** .35*** 

c14 .28*** .26*** .30*** .18** .31*** .32*** .31*** .31*** .28*** .23*** .21*** .28*** .46*** .54*** .32*** .38*** .40*** .43*** 

c15 .31*** .29*** .13* .14* .34*** .25*** .26*** .21** .27*** .36*** .14* .36*** .35*** .31**’ .53*** .19** .39*** .43*** 

c16 .25*** .28*** .30*** .14* .30*** .35*** .33*** .34*** .24*** .20** .22*** .32*** .41*** .46**’ .38*** .48*** .39*** .42*** 

c17 .25*** .28*** .05 .05 .24*** .19** .20** .16** .20** .33*** .21** .29*** .30*** .25**’ .40*** .19** .45*** .37*** 

c18 .30*** .29*** .14* .07 .27*** .25*** .28*** .23*** .25*** .25*** .22*** .32*** .33*** .25*** .37*** .20** .33*** .46*** 
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Liite 21. Korrelaatioanalyysi opiskelijoiden (n=276) tunneälytaidoista (osa A) suhteessa niiden tärkeyteen opettajan työssä (osa B)  

 

 

 

 

 a01 a02 a03 a04 a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 

c01 .38*** .32*** .18** .12* .25*** .31*** .24*** .30*** .27*** .28*** .23*** .24*** .28*** .13* .27*** .21*** .19** .28*** 

c02 .25*** .37*** .10 .15* .21*** .34*** .19** .35*** .25*** .24*** .18** .19** .20** .13* .23*** .18** .26*** .23*** 

c03 .26*** .25*** .33*** .10 .18** .28*** .29*** .32*** .13* .18** .16** .13* .24*** .19** .16** .19** .06 .28*** 

c04 .15* .18** .10 .16* .16** .27*** .26*** .22*** .15* .20** .08 .20** .15* .06 .18** .10 .24*** .14* 

c05 .30*** .22*** .04 .10 .45*** .16** .21*** .21*** .24*** .21*** .18** .14* .30*** .09 .19** .24*** .20** .22*** 

c06 .11 .21*** .10 .16** .06 .40*** .26*** .26*** .07 .18** .04 .09 .16** .08 .20** .12* .14* .14* 

c07 .13* -00 .12 .06 .09 .24*** .42*** .25*** .08 .15* .16* .08 .22*** .12* .15* .19** .05 .13* 

c08 .18** .17** .19** .13* .14* .32*** .30*** .47*** .22*** .25*** .15* .17** .26*** .16** .26*** .24*** .14* .21*** 

c09 .19** .21** .11 .16** .19** .25*** .25*** .27*** .40*** .22*** .11 .14* .29*** .13* .31*** .21*** .20** .28*** 

c10 .11 .14* .00 -.05 .16** .23*** .09 .14* .12* .32*** .13* .07 .07 .-03 .23*** .03 .18** .16* 

c11 .13* .08 .05 .09 .11 .18** .13* .25*** .12* .12* .31*** .10 .12* .05 .13* .11* .10 .10 

c12 .14* .16** .05 .07 .18** .21** .12 .21*** .16** .26*** .10 .25*** .17** .-03 .31*** .04 .25*** .20** 

c13 .19** .13* .07 .04 .18** .12 .23*** .21** .11 .19** .11 .09 .45*** .10 .22*** .11 .10 .23*** 

c14 .21*** .16** .17** .09 .08 .27*** .28*** .28*** .18** .08 .14* .08 .23*** .29*** .14* .30*** .08 .14* 

c15 .14** .13* .07 .12* .21** .24*** .26*** .23*** .19** .27*** .13* .12 .27*** .14* .42*** .15* .23*** .21** 

c16 .31*** .22*** .22*** .15* .26*** .29*** .35*** .40*** .28*** .27*** .29*** .19** .34*** .27*** .31*** .43*** .26*** .25*** 

c17 .02 .09 .03 .-01 .12* .13* .21** .14* .04 .18** .08 .01 .12* .08 .23*** .15* .31*** .16** 

c18 .10 .13* .01 .01 .21** .22*** .17** .17** .17** .28*** .12* .09 .28*** .04 .28*** .09 .25*** .34*** 
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Liite 22. Korrelaatioanalyysi vastaajien (N=551) tunneälytaidoista (osa A) suhteessa niiden tärkeyteen esimiestyössä (osa C) 

 a01 a02 a03 a04 a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 

c01 .33*** .28*** .13** .09* .24*** .22*** .22*** .23*** .24*** .24*** .14** .20*** .24*** .13** .24*** .15*** .16*** .28*** 

c02 .28*** .43*** .19** .15*** .24*** .27*** .20*** .29*** .26*** .27*** .19*** .23*** .25*** .20*** .29*** .21*** .26*** .28*** 

c03 .20*** .25*** .29*** .18*** .16*** .24*** .23*** .21*** .16*** .18*** .10* .14** .21*** .17*** .23*** .15** .11* .23*** 

c04 .20*** .24*** .18*** .16*** .16*** .16*** .19*** .22*** .16*** .18*** .13** .17*** .17*** .17*** .24*** .18*** .23*** .19*** 

c05 .30*** .26*** .12** .12** .41*** .16*** .15*** .24*** .21*** .28*** .16*** .20*** .27*** .14** .25*** .19*** .19*** .25*** 

c06 .10* .22*** .12** .12** .12** .32*** .21*** .16*** .16*** .19*** .03 .16*** .13** .05 .22*** .06 .17*** .16*** 

c07 .15*** .18*** .17*** .15*** .10* .24*** .36*** .24*** .15** .16*** .10* .15*** .19*** .16*** .21*** .20*** .13** .18*** 

c08 .21*** .27*** .23*** .20*** .16*** .31*** .33*** .42*** .27*** .25*** .12** .20*** .30*** .22*** .29*** .26*** .21*** .26*** 

c09 .22*** .28*** .16*** .19*** .20*** .30*** .28*** .32*** .42*** .26*** .13** .22*** .28*** .18*** .31*** .22*** .22*** .29*** 

c10 .16*** .22*** .10* .10* .16*** .19*** .16*** 18*** .17*** .31*** .19**’ .17*** .16*** .11* .24*** .10* ..22*** .23*** 

c11 .13** .16*** .12** .05 .14** .12** .14** .11** .12** .16*** .32*** .10** .09* .14** .16*** .10* .18*** .15*** 

c12 .23*** .25*** .12** .10* .16*** .28*** .19*** .22*** .25*** .26*** .06 .31*** .22*** .15** .28*** .12** .26*** .25*** 

c13 .17*** .21*** .14** .11* .16*** .19*** .24*** .21*** .16*** .22*** .18*** .18*** .32*** .21*** .27*** .19*** .25*** .23*** 

c14 .18*** .17*** .20*** .14** .13** .24*** .22*** .24*** .18*** .13** .14** .19*** .25*** .28*** .20*** .24*** .25*** .20*** 

c15 .20*** .24*** .14** .16*** .24*** .20*** .20*** .22*** .26*** .26*** .12** .25*** .25*** .17*** .34*** .12** .24*** .27*** 

c16 .13** .21*** .20*** .16*** .10* .24*** .29*** .27*** .22*** .18*** .18*** .14** .19*** .22*** .25*** .31*** .28*** .22*** 

c17 .15** .17*** .09* .04 .15*** .17*** .14** .17*** .16*** .21*** .15** .21*** .19*** .11** .24*** .12** .28*** .23*** 

c18 .22*** .29*** 13** .08 .18*** .26*** .19** .22*** .19*** .22*** .16*** .22*** 27*** .20*** .29**’ .17*** .25*** .35*** 
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Liite 23. Korrelaatioanalyysi opettajien (n=275) tunneälytaidoista (osa A) suhteessa niiden tärkeyteen esimiestyössä (osa C) 

 

 a01 a02 a03 a04 a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 

c01 .34*** .32*** .15* .13* .31*** .19** .23*** .24*** .25*** .32*** .15* .23*** .26*** .21*** .28*** .15* .20** .33*** 

c02 .36*** .49*** .24*** .14* .32*** .26*** .21** .28*** .32*** .30*** .24*** .35*** .28*** .29*** .37*** .21*** .28*** .30*** 

c03 .29*** .32*** .34*** .22*** .22*** .26*** .27*** .23*** .27*** .23*** .14* .23*** .27*** .28*** .29*** .20** .20** .29*** 

c04 .27*** .27*** .17** .19** .16** .14* .16** .24*** .22*** .22*** .19** .22*** .20** .22*** .28*** .19** .22*** .22*** 

c05 .34*** .30*** .17** .14* .46*** .17** .18** .24*** .24*** .36*** .21** .27*** .25*** .23*** .31*** .17** .23*** .31*** 

c06 .13* .24*** .15* .08 .18** .31*** .21*** .15* .24*** .20** .03 .22*** .15* .14* .22*** .08 .18** .21** 

c07 .25*** .28*** .22*** .15* .21** .28*** .43*** .26*** .25*** .22*** .13* .25*** .28*** .27*** .29*** .25*** .24*** .28*** 

c08 .32*** .34*** .33*** .24*** .25*** .35*** .43*** .48*** .35*** .29*** .15* .30*** .39*** .36*** .35*** .31*** .30*** .37*** 

c09 .29*** .34*** .21*** .22*** .29*** .32*** .33*** .36*** .49*** .32*** .17** .32*** .31*** .29*** .35*** .24*** .31*** .34*** 

c10 .24*** .23*** .08 .11 .18** .14* .19** .17** .18** .34*** .26*** .26*** .12* .20** .30*** .08 .28*** .25*** 

c11 .24*** .24*** .14* .11 .18** .12* .16** .09 .17** .22*** .40*** .19** .16* .27*** .20** .11 .22*** .24*** 

c12 .30*** .32*** .21** .14* .23*** .35*** .27*** .25*** .29*** .29*** .09 .44*** .31*** .27*** .38*** .18** .29*** .35*** 

c13 .23*** .28*** .16** .19** .16* .24*** .31*** .25*** .21** .21** .24*** .27*** .37*** .34*** .30*** .24*** .31*** .31*** 

c14 .24*** .23*** .25*** .16** .19** .26*** .25*** .24*** .20** .17** .18** .25*** .32*** .42*** .26*** .27*** .33*** .29*** 

c15 .25*** .27*** .11 .15* .26*** .17** .25*** .19** .25*** .24*** .12 .30*** .21** .24*** .37*** .09 .25*** .29*** 

c16 .17** .27*** .25*** .20** .09 .28*** .27*** .25*** .22*** .17** .17** .23*** .22*** .36*** .25*** .38*** .30*** .29*** 

c17 .27*** .26*** .05 .03 .17** .18** .19** .18** .19** .20** .15* .26*** .18** .19** .29*** .12* .24*** .23*** 

c18 .28*** .34*** .14* .06 .20** .25*** .22*** .21*** .23*** .21*** .21*** .28*** .28*** .32*** .31*** .18** .28*** 39*** 
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Liite 24. Korrelaatioanalyysi opiskelijoiden (n= 276) tunneälytaidoista (osa A) suhteessa niiden tärkeyteen esimiestyössä (osa C) 

 

 a01 a02 a03 a04 a05 a06 a07 a08 a09 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 

c01 .33*** .24*** .11 .04 .17** .25*** .20** .22*** .23*** .16** .11 .15* .21*** .05 .19** .15* .11 .22*** 

c02 .24*** .37*** .14* .18** .18** .29*** .18** .33*** .21*** .24*** .16** .16** .22*** .11 .21** .22*** .26*** .26*** 

c03 .15* .18** .24*** .15* .13* .24*** .19** .19** .06 .12* .08 .07 .15* .06 .18** .09 .02 .18** 

c04 .13* .20** .20*** .13* .17** .19** .22*** .19** .10 .15* .08 .13* .15* .12 .19** .16** .23*** .15* 

c05 .28*** .23*** .08 .10 .37*** .16** .12 .25*** .19** .19** .13* .16* .28*** .06 .19** .22*** .15* .19* 

c06 .10 .21*** .09 .17** .09 .35*** .20** .19** .07 .19** .03 .15* .11* .-04 .22*** .05 .17** .12* 

c07 .07 .07 .12* .15* .00 .21** .28*** .23*** .03 .10 .08 .08 .10 .05 .12* .15* .03 .07 

c08 .18** .20** .15* .19** .11 .30*** .23*** .40*** .20** .23*** .13* .18** .23*** .11 .23*** .21*** .16** .17** 

c09 .21** .24*** .13* .18** .15* .30*** .23*** .31*** .38*** .21** .11 .18** .26*** .10 .27*** .21*** .16* .26*** 

c10 .13* .21*** .14* .10 .16** .28*** .12* .22*** .17** .29*** .14* .14* .19** .03 .18** .13* .18** .22*** 

c11 .06 .07 .10 -.00 .12* .13* .11 .15* .07 .10 .25*** .04 .02 .02 .12 .09 .14* .05 

c12 .19** .18** .04 .06 .11 .22*** .11 .20** .22*** .24*** .04 .21** .13* .03 .18** .06 .25*** .15* 

c13 .13* .15* .12 .04 .19** .15* .16** .18** .11 .23*** .12* .13* .26*** .09 .24*** .14* .19** .16** 

c14 .12* .10 .15* .12 .06 .22*** .18** .24*** .16** .09 .09 .13* .18** .13* .13* .21*** .15* .08 

c15 .16** .21*** .18** .18** .23*** .23*** .16** .26*** .27*** .28*** .12* .22*** .30*** .09 .30*** .14* .22*** .25*** 

c16 .14* .14* .16** .15* .15* .22*** .29*** .32*** .23*** .20** .21*** .11 .15* .09 .26*** .25*** .28*** .14* 

c17 .05 .08 .12* .06 .14* .18** .10 .17** .13* .22*** .14* .18** .19** .05 .20** .12 .32*** .22*** 

c18 .19** .23*** .12* .09 .17** .28*** .16** .24*** .15* .23*** .13* .21** .26*** .10 .26*** .17** .23*** .32*** 
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Liite 25. Tunneälytaitojen (osa A) teoreettista viitekehystä vastaava malli (yksittäiset 

väittämät) 

 

 

  = Itsetietoisuus      

  = Itsehallinta 

  = Sosiaalinen tietoisuus   

  = Henkilösuhteiden hallinta 
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Liite 26. Tunneälytaitojen opetustyön tärkeyden (osa B) kannalta kuvaava Bayes- verkko (yksittäiset väittämät) 

 

 

 = itsetietoisuus     = sosiaalinen tietoisuus  

  = itsehallinta   = henkilösuhteiden hallinta 
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Liite 27. Tunneälyn esimiestyön tärkeyden (osa C) kannalta koettu tärkeyttä kuvaava Bayes-verkko (yksittäiset väittämät) 
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Liite 28. Yleistettävyyden riittävyyden tarkastelu (ks. Murphy, K. & Myors, B. 1998) 

 

Pop N   Otos n 

100000   398         

90000   398          

80000   398          

70000   398          

60000   397          

50000   397          

40000   396          

30000   395          

20000   392          

10000   385         

5000   370          

4000   364          

3000   353          

2000   333          

1000   286 

500   222 

100   80 

50   44 

40   36 

20   19 

10   10 

 

 

 

 

 

 

 

 




