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Osa 2: Tunteiden säätely 

 

Lyhyt kuvaus 

Tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä ja tietoisuutta omista ja toisten tunteista sekä 
auttaa heitä hallitsemaan omia tunteitaan paremmin. Toisaalta osallistujia valmennetaan 
ymmärtämään tunteita, niiden arvoa ja luonnetta ja toisaalta he parantavat emotionaalista 
itsetietoisuuttaan. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on edistää emotionaalista itsehillintää, kuinka 
omia tunteita säätelemällä ja ohjaamalla voi vaikuttaa itsensä motivointiin, tavoitteiden 
saavuttamiseen ja stressin käsittelyyn, hallitsemaan tai ohjaamaan omia tunteitaan ja impulssejaan 
sekä selviytymään takaiskuista ja esteistä.  

 

Oppimistavoitteet 

Koulutuksen tarkoituksena on auttaa uraohjauksen ammattilaisia: 

● ymmärtämään tunteiden hallinnan ja sen lähikäsitteiden tärkeys uraohjaus- ja 
neuvontapalveluissa; 

● oppimaan ohjaajan tunnesäätelyä edistäviä teoreettisia lähestymistapoja 
● parantamaan keskinäistä vuorovaikutusta ja ohjaamaan keskustelua muiden tunteet ja tunteet 

huomioiden; 

● keskittymään ymmärtämään, miltä toisesta henkilöstä tuntuu ja miksi hän tuntee niin, myös 
negatiivisten tunteiden rakentava käsittely; 

● harjoittamaan emotionaalista itsehillintää ja itsetietoisuutta. 
 

1.1 Teoreettinen tausta 
 

Tunteet ovat psykofysiologisia prosesseja, jotka kohteen kognitiivinen arviointi saa aikaan.  
Niihin liittyy fysiologisia muutoksia, erityisiä kognitioita, subjektiivisia tunteita ja 
käyttäytymishalukkuuden muutoksia (Forgas, 1995; Zeelenberg, Nelissen ja Pieters, 2007). 

Tunteet eivät ole vain tärkeä osa ihmisten jokapäiväistä elämää, vaan ne vaikuttavat myös 
heidän identiteettiinsä, auttaen heitä ymmärtämään keitä he ovat ja jakamaan sen keitä he 
ovat myös muiden kanssa. Vaikka tunteet eivät ole ainoa tärkeä tekijä yksilöiden elämässä, 
niillä on useita tärkeitä rooleja heidän elämässään, mukaan lukien: 

● Antaa ihmisille tiedon siitä, että tärkeä tavoite tai tarve voi olla tavoiteltavissa tai estetty 
sen hetkisessä tilanteessa; 
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● Osallistuminen tavoitteiden asettamiseen; 
● Osallistuminen itsensä ja ympäristön arviointiin; 
● Aikomuksista kertominen muille ja vuorovaikutuksen säätely; 
● Ilmoittaa päätöksenteosta; 
● Ihmisten varoittaminen uhista (Greenberg, 2004). 

Tunteet kehittyivät edistämään ihmisen selviytymistä käynnistämällä tiettyjä 
käyttäytymismalleja, kuten pelkoa, luomalla fysiologisen reaktion vaaran välttämiseksi, 
taistelun tai pakenemisen muodossa. Ihminen kokee tunnereaktionsa tiedostamatonta tai 
tietoista reittiä pitkin, mikä mahdollistaa soveltuvan reagoinnin tilanteeseen. Lisäksi tunteet 
ovat lyhytaikaisia, ja ne auttavat sopeutumaan muuttuviin ympäristöolosuhteisiin (Stangl, 
2020). Kuitenkin tunteet, joita on kokenut yhdessä tilanteessa, voivat vaikuttaa muiden, 
toisiinsa liittymättömien kokemusten kokemiseen, jotka tapahtuvat pian sen jälkeen. 

Koska tunteet ovat tärkeitä kaikissa sosiaalisissa prosesseissa, sekä sisäisissä (esim. 
päätöksenteossa) että vuorovaikutuksessa, pidetään kykyä ymmärtää, tiedostaa ja aktiivisesti 
hallita tunteita omana taitona/kompetenssina. 

 

Määritelmät 

Tunneäly 
Tunneäly luokiteltiin 7 eri "älykkyyden" tyyppiin, joita ihmiset käyttävät oppiessaan (Gardner, 
1993). Lisäksi Mayerin ja Saloveyn (1993) mukaan tunneälyä pidetään henkisenä kykynä. 
Erityisesti "emotionaalinen älykkyys sisältää kyvyn havaita tarkasti, arvioida ja ilmaista tunteita; 
kyvyn päästä käsiksi ja/tai synnyttää tunteita, kun ne helpottavat ajattelua; kyvyn ymmärtää 
tunteita ja emotionaalista tietoa; ja kyvyn säädellä tunteita emotionaalisen ja älyllisen kasvun 
edistämiseksi” (Mayer & Salovey, 1997). 

Mayer & Saloveyn (1997) malli sisältää neljä kykyä: havaita ja tunnistaa tunteita, assimilaatio 
(tunteiden käyttäminen ajattelun apuna), tunteiden ymmärtäminen sekä tunteiden hallinta ja 
sääntely. Lyhyesti sanottuna emotionaalinen havaitseminen koostuu kyvystä tunnistaa tunteita 
toisten kasvojen ja asennon ilmeissä. Se heijastaa ei-verbaalista havaintoa ja tunneilmaisua 
kommunikoiden kasvojen ja äänen kautta. Tunteiden assimilaatio on kykyä tuottaa, käyttää ja 
tuntea tunteita tarpeen mukaan tunteiden välittämiseksi tai niiden käyttämiseksi muissa 
kognitiivisissa prosesseissa. Emotionaalinen ymmärrys liittyy kykyyn ymmärtää 
tunneinformaatiota, tunteiden yhdistymistä ja siirtymistä ajan myötä sekä kykyyn arvostaa 
tunnemerkityksiä. Se sisältää myös kyvyn luokitella ja erottaa tunteita. Tunnesääntelyllä 
tarkoitetaan kykyä pysyä avoimena tunteille sekä seurata ja säädellä omia ja toisten tunteita 
ymmärryksen ja henkilökohtaisen kasvun edistämiseksi. 

https://positivepsychology.com/psychology-of-willpower/
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Nämä neljä haaraa ovat hierarkkisesti organisoituneita, jossa tunteiden havaitseminen on 
alhaisimmalla tasolla ja tunteiden hallinta hierarkian korkeimmalla ja monimutkaisimmalla 
tasolla, joten kyky säädellä omia ja toisten tunteita rakentuu kolmen muun haaran 
muodostamalle pohjalle (Mayer ja muut, 2004).  

Tässä moduulissa tarkastelemme kolmea tunteidenhallinnan ulottuvuutta: a. emotionaalinen 
itsetietoisuus, b. tunteiden ymmärtäminen ja c. emotionaalinen (itse)hillintä tai (itse)säätely. 
Toisten tunteiden ymmärtämiseen ja tunnistamiseen liittyviä näkökohtia käsitellään edellisessä 
Empatia-moduulissa. 

 

a. Emotionaalinen (itse)tietoisuus 

Daniel Goleman (1995) määrittelee emotionaalisen itsetietoisuuden kyvyksi tunnistaa sisäiset 
tilat, mieltymykset, tunteet ja niiden vaikutukset. Toisin sanoen se on kykyä havaita ja ilmaista 
oikein omia tunteitaan samalla kun ymmärtää näiden tunteiden vaikutukset muihin. 

Tunteiden havaitseminen viittaa kykyyn tunnistaa tunteita tarkasti kasvojen, kuvien tai äänien 
tunnesignaalien läsnäolon, havaitsemisen ja tulkitsemisen kautta (Papadogiannis, Logan ja 
Sitarenios, 2009 ). Tämä kyky sisältää tunteiden tunnistamisen omassa fyysisessä ja 
psyykkisessä tilassa sekä tietoisuuden muiden tunteista ja herkkyyttä niille (Mayer, Caruso ja 
Salovey, 1999 ). 

Mayer & Saloveyn (1997) mukaan tunteiden havaitsemiseen sisältyy kyky: 

1. Tunnistaa tunteet fyysisessä tilassa, tunteissa ja ajatuksissa 
2. Havaita tunteita muissa ihmisissä ilmeen, kielen ja käyttäytymisen kautta 
3. Ilmaista tunteita tarkasti halutessaan 
4. Ymmärtää, kuinka tunteet esitetään kontekstista ja kulttuurista riippuen 
5. Erotella tarkkoja ja epätarkkoja tunneilmaisuja 

 

b . Tunteiden ymmärtäminen 

Emotionaalinen ymmärrys sisältää kyvyn havaita ja analysoida tunteita tarkasti sekä käyttää 
emotionaalista tietoa tarvittaessa. Se sisältää kyvyn ymmärtää eri tunteiden välisiä yhteyksiä ja 
sitä, miten tunteet muuttuvat ajan ja tilanteiden myötä (Rivers, Brackett, Salovey ja Mayer, 
2007 ). Mayerin ja Saloveyn (1997) mukaan emotionaalinen ymmärrys sisältää seuraavat kyvyt: 

1. Kyky nimetä tunteita ja tunnistaa sanojen ja tunteiden väliset suhteet; 

2. Kyky tulkita tunteiden välittämiä merkityksiä sekä ymmärtää niiden syitä ja seurauksia; 

3. Kyky ymmärtää monimutkaisia tunteita, kuten samanaikaisia rakkauden ja vihan tunteita; 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#CR72
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#CR58
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#CR76
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4. Kyky ymmärtää ja tunnistaa mahdollisia siirtymiä tunteiden välillä. 

Mayer, Salovey ja Caruso (2016) lisäsivät uudistetussa mallissaan useita kykyjä/taitoja jokaiseen 
haaraan. Mitä tulee tunneymmärrykseen, lisätyt kyvyt ovat: 

1. Herkkyys kulttuurikontekstille ja kyky tunnistaa kulttuurierot tunteita arvioitaessa; 

2. Kyky ymmärtää, miltä henkilöstä saattaa tuntua tulevaisuudessa tai tietyissä olosuhteissa, 
affektiivinen ennustaminen; 

3. Kyky erottaa mielialoja ja tunteita 

4. Kyky arvioida tilanteita, jotka todennäköisesti herättävät tunteita 

c. Emotionaalinen itsehillintä 

Emotionaalinen itsehillintä on kykyä säädellä ja vaikuttaa omiin tunteisiin motivoidakseen 
itseään saavuttamaan tavoitteita, käsittelemään stressiä ja kestämään esteitä ja takaiskuja. Se 
viittaa kykyyn säädellä omia ja muiden tunteita onnistuneesti. Tällainen kyky sisältää kyvyn 
ylläpitää, siirtää ja käsitellä emotionaalisia reaktioita, joko positiivisia tai negatiivisia, tiettyyn 
tilanteeseen (Rivers ja muut, 2007 ). Tämä voi heijastua positiivisen mielialan ylläpitämiseen 
haastavassa tilanteessa tai innostuksen hillitsemiseen aikana, jolloin on tehtävä tärkeä päätös. 
Se tapahtuu joka kerta, kun (tietoisesti tai tiedostamatta) aktivoituu tavoite vaikuttaa tunteiden 
muodostumisprosesiin (Gross ja muut, 2011). 

Tunteiden säätely voi olla sisäistä/henkilökohtaista (säätelee omia tunteitaan) tai 
ulkoista/henkilöidenvälistä (henkilöiden välisiä suhteita parantavaa) (Gross ja Jazaieri, 2014). 
On tärkeää huomata, että emotionaalista itsesäätelyä voidaan harjoittaa sekä negatiivisten 
tunteiden kokemus- ja/tai käyttäytymisnäkökulmien vähentämisessä (Gross et al., 2006) että 
positiivisten lisäämisessä. Lisäksi tunteiden säätely ei tarkoita vain säätelyä alaspäin. Se voi 
sisältää myös tunteiden ylläpitämistä tai lisäämistä, kuten silloin, kun ylläpidämme innostusta 
saavuttaaksemme pitkän ja vaikean tehtävän tai lisäämme huvittuneisuuttamme kollegan 
oletettavasti hauskasta vitsistä (Pena-Sarrionandia ja muut, 2015). 

 

Tunteiden säätelyyn liittyvien taitojen merkitys uraohjauksen ammattilaisille  

Tunteiden tiedostaminen ja niiden oikea määritteleminen auttaa yksilöä ymmärtämään 
paremmin itseään ja muita. Tunteet ovat tärkeä komponentti, ne vaikuttavat ja ohjaavat 
ajatuksia ja käyttäytymistä (Beck, 2011). Ammattilaiset, jotka pystyvät havaitsemaan ja 
määrittelemään omat tunteensa ja voivat nähdä niiden vaikutuksen ajatuksiin sekä 
käytöksensä taustalla olevan motivaatioon ja näiden seurauksena asiakkaidensa 
käyttäytymiseen. Tällä tavalla he voivat hallita tunteitaan, ilmaista niitä, osoittaa mukautuvaa 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#CR76
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käyttäytymistä stressaavissa tilanteissa ja olla tehokkaampia työskennellessään asiakkaidensa 
kanssa. 

Ohjauksen ammattilaiset, joilla on korkea tunneälytaso, eivät vain huomaa tunteita toisten 
ihmisten äänissä, eleissä, kasvonilmeissä, sanallisissa ilmauksissa, vaan he käyttävät myös 
empaattista lähestymistapaa. Ne, jotka pystyvät hallitsemaan omia tunteitaan ja 
ymmärtämään muiden tunteita, tuottavat rakentavampia ja positiivisempia reaktioita 
käsitellessään emotionaalisia ongelmia ja sosiaalisia suhteita (Mayer, Salovey ja Caruso, 2008). 
Tämän vuoksi tunneälyä pidetään tärkeänä tekijänä ohjauksen ammattilaisten ohjaustaidoissa. 
Lisäksi Carkhuffin (2009) mukaan ohjaajien ammatillinen ja henkilökohtainen kehitys vaikuttaa 
heidän ohjaus- ja neuvontapalveluidensa tehokkuuteen ja menestykseen. Tästä syystä heidän 
on kehitettävä itseään fyysisesti, henkisesti ja sosioemotionaalisesti ollakseen mallina 
asiakkailleen (Daniels, 1994). 

Koska uraohjaus perustuu vuorovaikutukseen, ammatillista tietoa ja sosioemotionaalisia 
taitoja voidaan pitää yhtä tärkeinä. Huolimatta erilaisista ohjaustavoista uraohjauksen 
ammattilaisten on kehitettävä tunnetaitojaaan voidakseen toimia empaattisesti ja ymmärtää 
asiakkaidensa tunnetilaa (joko sanallisten tai ei-verbaalisten signaalien kautta) sekä säädellä 
omia tunteitaan työskennellessään heidän kanssaan. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että 
ihmisten kyky tuntea myötätuntoa muita (esim. asiakkaita) kohtaan perustuu heidän kykyynsä 
säädellä omaa emotionaalista reaktiotaan suhteessaan toisten ahdinkoon (kts. esim. Eisenberg, 
2000; Song, Colasante ja Malti, 2018): Jos ohjaajat eivät pysty selviytymään asiakkaidensa 
emotionaalisesta ahdistuksesta, he todennäköisesti joutuvat "henkilökohtaisen ahdistuksen" 
tilaan, joka motivoi heitä vähentämään omaa ahdistustaan (ei asiakkaan; (Hoffman, 2000; 
Batson, 2011)). Empaattiset ohjaajat hyödyntävät sen vuoksi emotionaalisen itsehallinnan 
taitoja: Heidän kykynsä hallita omia tunteitaan rakentavasti antaa heille mahdollisuuden jatkaa 
empatiaa asiakkaidensa kanssa, vaikka heidän asiakkaansa kärsisivät paljon. Kuten Frans de 
Waal (2009, s. 124) huomauttaa: "Ollakseen aitoa kiinnostusta jotakuta toista kohtaan ja 
tarjotakseen apua tarvittaessa, on pystyttävä pitämään oma vene vakaana.” Ohjauksen 
ammattilaiset kohtaavat suuria haasteita jokapäiväisessä työssään, koska he joutuvat 
selviytymään muutoksista syvemmin ja laajemmin kuin muut ammattilaiset, sillä heidän on 
kuljettava sosiaalisen ja työmarkkinoiden kehityksen edellä, jotka kehittyvät nopeammin kuin 
he voivat sopeutua (Zins ja muut, 2004). 

Coreyn (2013) näkemyksen mukaan tehokkaat ohjausalan ammattilaiset tietävät, keitä he ovat, 
mitä he haluavat elämältä ja mitä he pitävät tärkeänä. Ohjaajien tunneälytaso on korkea, jos he 
kunnioittavat itseään, ovat tietoisia arvoistaan ja tavoitteistaan sekä tunnistavat tunteensa, 
vahvuutensa ja heikkoutensa (Egan, 1986). Tehokkaat ohjauksen ammattilaiset tuntevat 
itsensä, ymmärtävät muita ja muodostavat tehokkaita suhteita asiakkaiden kanssa. Tätä varten 
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heidän on kyettävä hallitsemaan omia ja muiden tunteita sekä näytettävä mukautuvaa 
käyttäytymistä ohjatakseen asiakkaitaan (Clark, 2010). 

 

Menetelmät tunteiden hallintaan liittyvien taitojen kehittämiseen 

Kuten hankkeen tuotoksessa (IO1 – Työkalupakki uraohjaajien sosiaalisten ja emotionaalisten 
taitojen kehittämiseksi) on määritelty, tunteiden hallinnan parantamiseksi on useita 
menetelmiä, jotka voidaan luokitella seuraavasti: Ensisijaisesti kognitiivisesti suuntautuneet 
menetelmät, Kognitiivisten ja behaviorististen menetelmien yhdistelmä, Mindfulness ja 
Palautetta ja ohjausta sisältävät menetelmät. 

⮚ Ensisijaisesti kognitiivisesti suuntautuneet menetelmät 
Ensisijaisisesti kognitiivisesti suuntautuneissa menetelmissä käytetään kyselylomakkeita ja ABC-
mallia. 

Kyselylomakkeita voidaan käyttää koulutuksessa olevien ohjauksen ammattilaisten kanssa ja 
niissä voidaan keskittyä tunteista peräisin oleviin ajatuksiin ja samalla herättää pohdintoja (kts. 
Esim. Emotional Competence Questionnaire, EKF, Rindemann, 2009). 

Albert Eliksenin ABC-malli (Ellis, 1991) on toinen kognitiiviseen harjoitteluun ja reflektointiin 
perustuva työkalu. Sen nimi viittaa mallin osiin. Kirjainten merkitykset syntyvät englannin 
kielisistä sanoista: 
• A.  (Adversity / activating event) Vastoinkäymiset tai aktivoivat tapahtumat 
• B. (Beliefs of the event) Uskomuksesi tapahtumasta, joka sisältää sekä ilmeisiä että taustalla 

olevia ajatuksia tilanteista, itsestäsi ja muista. 
• C.  (Consequence) Seuraukset, joihin sisältyy käyttäytymis- tai tunnereaktiosi. 

 
Perusajatuksena on, että "tunteitamme ja käyttäytymistämme (C: Seuraukset) eivät määrää 
suoraan elämän tapahtumat (A: Aktivoivat tapahtumat), vaan pikemminkin tapa, jolla näitä 
tapahtumia käsitellään ja arvioidaan kognitiivisesti (B: Uskomukset). Tässä kognitiivinen 
reflektio perustuu elämäkerrallisiin tapahtumiin ja pääpaino on B:n ja C:n yhteydessä sekä 
käyttäytymis- tai tunnereaktioissa ja niiden takana mahdollisesti olevissa automaattisissa 
uskomuksissa. 

 

⮚ Kognitiivisten ja behaviorististen menetelmien yhdistelmä 
Kognitiiviset käyttäytymismallit tunteiden hallinnasta/sääntelystä perustuvat ajatukseen, että 
tunteet ovat universaali ihmisen kokemus, joka ohjaa käyttäytymistä ja ohjaa muutosta 
(Greenberg ja Johnson 1988). Sen sijaan, että ne keskittyisivät yksinomaan kognitioon 
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ohjausprosessin kautta, kognitiivis-behavioristisetmenetelmät herättävät tunteita, jotka 
liittyvät kognitiiviseen ajatteluprosessiin, ja toimivat niiden kanssa. Greenbergin (2004) mukaan 
kolme periaatetta ohjaa tehokasta työtä tunteiden kanssa: 

1. Tunnetietoisuuden lisääminen: tämä on ensimmäinen tavoite, ja se on saavutettava ainakin 
jossain määrin ennen kuin siirrytään seuraaviin tavoitteisiin; 

2. Tunteiden säätelyn parantaminen: Oppiminen säätelemään ja selviytymään vaikeista tai 
intensiivisistä tunteista on arvokas taito; 

3. Tunteen muuntaminen: Kyky muuttaa sopeutumaton tunne mukautuvaksi on selvästi 
arvokas taito, ja tutkimukset viittaavat siihen, että tämä on puhtaasti tunnepohjainen taito. 
Päättely siitä, että tunnetta pitäisi muuttaa, ja päätös muuttaa sitä ei riitä, jotta tunne 
todella muuttuisi. Toisin sanoen tulta (tunnetta) vastaan on taisteltava tulella (tunteella) 
(Greenberg, 2004) 

Kognitiivis-behavioristinen terapia sisältää tyypillisesti seuraavat vaiheet: 

● Tunnista huolestuttavat tilanteet tai olosuhteet elämässä, 

● Tule tietoiseksi ajatuksista, tunteista ja uskomuksista näistä 
ongelmista/tilanteista (itselleen puhuminen, tulkinta tilanteen merkityksestä sekä 
uskomukset itsestäsi, muista ihmisistä ja tapahtumista), 

● Tunnista negatiivinen tai epätarkka ajattelu ja 

● Muokkaa negatiivinen tai epätarkka ajattelu uudelleen. 

Endicott, Bock & Mitchellin (2001) mukaan tunteiden hallinnan parantamiseksi ihmisten tulisi 
oppia tunnistamaan perusmalleja, olemaan tarkkaavaisia omiin tunteisiinsa, erottelemaan 
tunteita, tunnistamaan tunteita eri lähteistä, tunnistamaan tunteita ja muiden sosiaalisia 
tarpeita. Tärkeitä tekniikoita ovat roolin ottaminen, roolileikit ja hypoteettisten dilemmojen 
kokeileminen. 

Nelis ja muut (2009) ehdottivat koulutusta, joka keskittyy määriteltyyn tunneälyn käsitteeseen. 
Koulutuksen suunnittelu perustui Mayerin ja Saloveyn nelihaaramalliin Eliaksen ja muut (1997) 
pohjalta: 1. tunteiden havainnointi, arviointi ja ilmaisu, 2. ajattelun emotionaalinen helpotus, 3. 
tunteiden ymmärtäminen ja analysointi ja 4. reflektiivinen tunteiden säätely. "Jokaisen istunnon 
sisältö perustui lyhyisiin luentoihin, roolileikkeihin, ryhmäkeskusteluihin, parityöskentelyihin ja 
luentoihin. Osallistujille annettiin myös henkilökohtainen päiväkirja, johon heidän piti 
raportoida päivittäin yksi tunnekokemus" (Nelis ja muut, 2009, s. 38). 

https://positivepsychology.com/coping/
https://positivepsychology.com/coping/
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Hayes ja muut (2004) toteavat, että Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) on kognitiivis-
behavioristinen interventio, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä hyväksymään heidän 
läpikäymänsä tunteet ja kokemukset. Usein ihmisten täytyy käsitellä epämiellyttäviä tunteita, 
ajatuksia tai kokemuksia ja vastauksena he välttävät niitä selviytymiskeinona. Mitä tulee siihen, 
miten ihmiset reagoivat, HOT auttaa hyväksymisessä, muutosten tekemisessä ja tämän 
sitoumuksen läpiviemisessä. Se ei tarkoita alistumista omiin olosuhteisiinsa tai antautumista 
sille, mihin kipu yleensä johtaa. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sen sijaan, että 
ponnistelee päästäkseen eroon ajatuksista ja tunteista tai vähentääkseen niitä, on parempi 
hyväksyä ne. HOTin tavoitteena on luoda psykologista joustavuutta, joka sisältää 1) kyvyn olla 
psykologisesti läsnä (eli tietoinen ja sitoutunut kokemukseen) ja 2) kyvyn ohjata käyttäytymistä 
palvelemaan merkityksellisiä elämänarvoja. Tämä saavutetaan kuudella ydinprosessilla: 

a. Yhteys nykyhetkeen: mindfulness-taito olla täysin sitoutunut ja läsnä tässä ja nyt -
kokemuksessasi vs. ajatuksiin eksyminen tai tunteiden hallinta, b. Hyväksyminen: mindfulness-
taito tehdä tilaa epämiellyttäville tunteille, tunteille, haluille ja muille yksityisille kokemuksille 
ilman puolustusta, c. Kognitiivinen defuusio : mindfulness-taito vetäytyä ajatuksista (joihin 
olemme "fuusioitu") ja tarkkailla niitä sellaisina, mitä ne ovat, kielen osasia, jäämättä niihin 
kiinni, d. Perspektiivinen ottaminen/itsensä havainnoiminen: mindfulness-taito, johon liittyy 
kontakti itseensä tarkkailijana, mikä edistää tervettä etäisyyttä sulautuneesta ajattelusta ja 
tilantuntoa kokeakseen sitä, mikä on, esim. Arvot: selventää, mikä on tärkeintä, millainen 
ihminen haluat olla ja mitä haluat tehdä aikanasi tällä planeetalla. Arvot tarjoavat motivaatiota, 
ohjausta, merkitystä ja runsautta, ja f. Sitoutunut toiminta: avoin käyttäytyminen arvojen 
palveluksessa. 

Lisäksi kokemuksellisilla harjoituksilla on tärkeä rooli kognitiivisissa käyttäytymismenetelmissä, 
koska niiden avulla yksilöt voivat osallistua aktiivisesti oppimisprosessiin. Opetetun kokeminen 
voi vaikuttaa positiivisesti tunne- ja käyttäytymisvaikeuksiin. Nämä harjoitukset auttavat yksilöitä 
ja ohjaajia tietämään, kuinka reagoida tai selviytyä tietyissä tilanteissa (Pasco ja muut, 2012). 

Roolien ottaminen ja roolileikki 
Roolien ottaminen ja roolileikit voivat myös osoittautua hyödyllisiksi tunteiden ymmärtämisessä, 
tietoisuuden lisäämisessä ja siten tunteiden hallintataitojen kehittämisessä. Niiden avulla 
voidaan tunnistaa tunteita, oppia tunnistamaan peruskuvioita ja tarkentaa omia tunteita. Lisäksi 
ne voivat osoittautua hyödyllisiksi perspektiivin ottamisessa, jotta voidaan ymmärtää toisten 
tunteita ja ilmaista itseään. Tällainen esimerkki löytyy Endicott, Bock & Mitchelliltä (2001), jossa 
itsetietoisuutta käytetään myös epäsuorasti itsensä tarkkailun kautta tunteiden tunnistamiseen 
ja ilmaisemiseen. 
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⮚ Mindfulness 
Mindfulness-tekniikoita voidaan käyttää joko yksinään tai yhdistettynä edellä mainittuihin 
tekniikoihin tilanteen mukaan. Endicott, Bock & Mitchell (2001) kuvailevat tietoisuustaitojen 
(mindfulness) tekniikkaa, jossa itsensä tarkkailua käytetään välineenä reflektoimaan, kuinka joku 
tunnistaa omia tunteitaan, muiden tunteita ja näiden tunteiden ilmaisua. Itsetietoisuus 
yhdistetään myös Pfingstenin (1991) kognitiivis-behavioristiseen harjoitukseen, osana sosiaalisen 
osaamisen valmennusta, jonka tavoitteena on lisätä emotionaalista itsehillintää emotionaalisen 
ja somaattisen rentoutumisen avulla. 

Tarkkaavaista ja emotionaalista itsesääntelyä parantavaa mindfulness-valmennusta kuvataan 
myös julkaisussa Meiklejohn ja muut (2012). Tähän valmennukseen sisältyi myös kaikki aiemmin 
kuvatut tekniikat ja työkalut lasten, nuorten ja heidän opettajiensa kanssa työskentelyssä. 

⮚ Palautetta ja ohjausta sisältävät menetelmät 
Kun asiakkaiden ongelmat muistuttavat ohjaajien omia kokemuksia (esim. lapsuudesta), he 
voivat tuntea "esteen" istunnon aikana (Timm ja Blow, 1999) tai havaita asiakkaalta tulevaa 
tietoa puolueellisella tavalla (Lum, 2002). Ohjaajien tulee olla tietoisia siitä, kuinka heidän omat 
ongelmansa voivat tulla esiin ohjauksessa, ylläpitää eettistä toimintaa ja välttää tahattomia 
seurauksia, mukaan lukien tehottomia interventioita (Timm ja Blow 1999). 

Palaute ja ohjaus on sopiva tapa käsitellä ohjaajan emotionaalisuutta reaktiossaan asiakkaalle. 
Palautteen ja ohjauksen tarkoituksena on tunnistaa, kuinka ohjaaja voi hallita tai käyttää näitä 
tunteita eteenpäin asiakkaan kanssa. Ulkopuoliset tahot voivat toimia turvallisena perustana 
ohjaajille, jotka pyrkivät ymmärtämään ja tunnustamaan omaa emotionaalisuuttaan. 
Ulkopuolisen tahon on tärkeää pystyä hallitsemaan ja käsittelemään emotionaalisuutta 
tehokkaasti ohjaaja-ohjattava -suhteessa (Hill, 1992). 

Wetchler (1998) kuvasi taustalla olevan tunnekeskeisen terapian (Emotional Focus Therapy, EFT) 
teorian ohjaamana useita tekniikoita ohjaajan ensisijaisten tunteiden saavuttamiseksi. Näitä 
olivat ohjattavan primääreihin tunteisiin sisään pääseminen, asiakkaan primäärien tunteiden 
olettaminen ja primäärien tunteiden yhdistäminen ohjaajan alkuperäisiin kokemuksiin. 

Keskittymällä ohjaajan kokemiin primääreihin tunteisiin, kohtaamisongelmia asiakkaan kanssa 
voidaan välttää. Ulkopuolinen taho tutkii yhdessä ohjaajan kanssa, mihin järjestelmään ohjaajan 
tunteet liittyvät, miten ne ovat osa kiertokulkua, miten ne vaikuttavat ohjaukseen ja kuinka 
ohjaaja voi käyttää tätä kokemusta tunnistaakseen yksilöllisiä tarpeita torjuakseen myötätunnon 
vähenemistä ja ammatillista loppuun palamista. 

 

Lyhyesti sanottuna tunteiden säätelyä kohti toteutettujen prosessien joukossa on: 
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● Huomion käyttöönotto, joka viittaa siihen, "miten yksilöt ohjaavat huomionsa tietyssä 
tilanteessa vaikuttaakseen tunteisiinsa (Gross & Tompson, 2007). Kaksi keskeistä 
strategiaa ovat häiriötekijä, jossa huomio kiinnitetään tilanteen eri puoliin tai huomio 
siirretään pois tilanteesta" sekä keskittyminen, jossa huomio kiinnitetään tilanteen 
emotionaalisiin piirteisiin (Gross & Tompson , 2007). 

● Kognitiivinen muutos, joka viittaa "tilanteen arvioinnin muuttamiseen muuttaaksemme 
sen emotionaalista merkitystä muuttamalla tapaamme ajatella tilanteesta." Näitä 
strategioita on neljää tyyppiä: a. emotionaalisen ärsykkeen uudelleenarviointi, b. 
uudelleenarviointi perspektiivin avulla, c. emotionaalisen reaktion uudelleenarviointi ja d. 
uudelleenarviointi käyttämällä kolmen tyypin yhdistelmää. 

● Vasteen modulaatio, joka viittaa "fysiologiseen, kokemukselliseen tai käyttäytymiseen 
perustuvaan vasteeseen vaikuttamiseen... sen jälkeen, kun vastetaipumus on alkanut.” 
Vasteen modulaatiossa on myös ero neljän strategian välillä: a. tunteiden ilmaisun 
tukahduttaminen, b. tunteen kokemisen tukahduttaminen, c. tunteita herättävän 
tapahtuman ajatusten tukahduttaminen ja d. sekä ilmaisun että kokemuksen 
tukahduttaminen (Gross & Tompson, 2007). 

Tunnteidensäätelystrategioiden meta-analyysin mukaan (Webb ja muut, 2012), vaikka kolme 
tunteiden säätely -prosessia osoittautuivatkin eri tavalla tehokkaiksi (esim. kognitiivisella 
muutoksella oli suurempi vaikutus kuin vasteen modulaatiolla, jolla puolestaan oli suurempi 
vaikutus kuin huomion kiinnittämisellä), nämä erot tulivat esille ottamalla huomioon eri 
strategiat kussakin prosessissa (esim. huomion kiinnittämisen kokonaisvaikutuksen koko oli 
mitätön, koska vaikka häiriötekijä oli tehokas strategia, keskittymiseen perustuvat strategiat 
olivat haitallisia). Parhaiksi tavoiksi käsitellä tunteita osoittautui emotionaalisen ärsykkeen 
uudelleenarvioiminen (tunteen syyn kontekstin uudelleen tulkinta, ts. kuvitella, että 
negatiivisella tapahtumalla oli positiivinen lopputulos), uudelleenarviointi perspektiivin avulla 
(emotionaalisen ärsykkeen vaikutuksen muuttaminen omaksumalla enemmän tai vähemmän 
objektiivinen näkökulma, kuvittelemalla olevasi kuvatussa tilanteessa tai jota tarkastelet 
ärsykettä ulkopuolisena tarkkailijana) ja aktiivinen häiriötekijä (joka on suunnattu jonkin 
positiivisen tai neutraalin ajatteluun, joka ei liity fokusoivaan tunteeseen tai emotionaaliseen 
ärsykkeeseen) (Webb ja muut, 2012). 

Ohjauksen ammattilaisten tunteiden hallintataitojen kehittämiseksi on sisällytetty aktiviteetteja, 
jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi tunteiden säätelyssä. Erityisesti näitä ovat aktiviteetit, 
jotka keskittyvät: 

● tunteiden ymmärtämiseen, joka on ensimmäinen askel tunteiden säätelyssä, 
● emotionaalisen ärsykkeen uudelleenarviointiin ja 
● uudelleenarviointiin perspektiivin avulla 
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