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Miten 
Tunnepulssi 
toimii?

 Tunnepulssi tarjoa opiskelijoille mahdollisuuden jakaa 
kokemuksiaan ja tunnetilaansa toisten kanssa

 Tunnepulssi tarjoaa opettajalle tietoa opiskelijoiden senhetkisestä 
tunneilmastosta ja mahdollistaa siitä keskustelun

 Lyhyt ja visuaalinen kysely – pilotit tehtiin Zeffin ja Mentimeterin
työkaluilla

 Tunnepulssia voidaan käyttää ryhmän tunneilmaston selvittämiseen 
missä tahansa opintojakson vaihetta

 Voidaan keskustella yhdessä tuloksista 
 Mahdollistaa jatko-ohjauksen hyvinvointipalveluihin



Tunteet vaikuttavat oppimiseen
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Tunnepulssi-kokeilun arviointi

Tunnepulssin toteuttaminen

Tunnepulssin tuloksena saatu visuaalinen kuva ryhmän 
tunteiden jakaantumisesta sekä avoimet vastaukset jaettiin 
ryhmälle

Huomioita ja ajatuksia käytiin läpi yhdessä keskustellen

Mukana toteutuksessa oli opettajan lisäksi hankkeen 
edustaja ja osassa opiskelijahyvinvoinnin edustaja 
Keskustelun aikana kysyttiin myös palaute Tunnepulssin 
käytöstä



Tunnepulssiin osallistuneiden 
opiskelijoiden palautteet
 opiskelijat osallistuivat aktiivisesti ja 

mielellään
 syntyi iloa siitä, että ei ole yksin ja 

samoja tunteita on muillakin
 toisaalta oli hyvä huomata toisenlaisia

tunnetiloja kuin itsellä
 tunteiden nimeäminen on hankalaa
 tunteet liittyivät sen hetkiseen 

tilanteeseen, opiskeluun tai muuhun 
elämään 
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Tunnepulssin arviointia opettajilta
Tunnepulssi opiskelijan hyvinvoinnin 

huomioimisen välineenä

 Keskusteluosuus ja purku tärkeä – jaetaan esim. loppukevään fiilis      
yhdessä
 ”We care” on tärkeä viesti opiskelijoille
 Lisäsi yhteenkuuluvuutta ryhmässä 
 Vahvisti ryhmäprosessia – tunnedynamiikka esille
 Välittömästi jaettava tulos ja sen käsittely on palkitsevaa
 Sai kokonaiskuvan ryhmän tilanteesta

 Sensitiivisyys käsittelyssä tärkeää, ettei vaikuta ryhmään eikä jätä 
ikäviä tunteita

 Tunnetaidot ja vuorovaikutus ovat tärkeitä työelämässä ja liike-
elämässä – myös osa opettajan työtä ja tärkeä taito opiskelijoiden oppia
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Miten opettajat ja opiskelijat suhtautuvat Tunnepulssi-
työkalun käyttöön? Mitä odotuksia heillä on?
Kysely opettajille

Tulokset olivat hyvin samansuuntaisia molemmissa
kyselyissä: suhtautuminen Tunnepulssin kaltaisen työkalun
käyttöön oli hyvin myönteistä. 

15.-19.11.2021
78 vastausta

Kysely opiskelijoille
16.-21.11.2021
132 vastausta



Opettajat: Jos olisi käytettävissä helppo digitaalinen 
työkalu, jolla voit selvittää opiskelijaryhmän 
tunnekokemuksia, käyttäisitkö sitä opetuksen 
yhteydessä? (78 vastausta)
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Opettajat: Ei käyttäisi – perustelut?

Kolme keskeistä perustetta:
 1. haluaa kohdata ihmiset kasvokkain
 Toivon voivani keskustella ihmisten kanssa.

 2. ei halua uusia digivälineitä
 Työkaluvalikoima on jo laaja, jälleen yksi digiväline lisää.

 3. Yleinen vastustus
 En koe tunnemittarista olevan merkittävää hyötyä työssäni
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Opettajat: Käyttäisin kyllä – perustelut?

 Käytän jo nyt
 Tunteet vaikuttavat oppimiseen 
 Olisi hyvä tietää opiskelijoiden motivaatio, vireystaso ja voimavarat.
 Vuorovaikutuksen käynnistyminen tärkeää.
 Jotta voi tarvittaessa reagoida. 
 Tärkeä opiskeluhyvinvoinnin kannalta.
 Kaikki opiskelijat eivät kerro tai ilmaise tunteitaan. 
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Opiskelijat: Tunnetilat vaikuttavat oppimiseen

Väittämä Täysin eri 
mieltä

Osittain eri 
mieltä

Osittain samaa 
mieltä

Täysin samaa 
mieltä

En osaa 
sanoa

Oma tunnetilani vaikuttaa 
oppimiseeni 3 0 31 97 1

Opiskeluryhmän tunneilmasto 
vaikuttaa oppimiskokemukseeni 6 10 37 71 8

Pidän hyödyllisenä sitä, että 
opiskelijaryhmän 
tunnekokemuksia mitataan ja 
huomioidaan

3 4 38 78 9
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Opiskelijat: Miten ryhmän tunneilmasto vaikuttaa 
oppimiskokemukseesi? 

Huono ilmapiiri heikentää vuorovaikutusta, vaikeuttaa ryhmätyöskentelyä 
ja keskittyminen hankaloituu.
Ilmapiiri tarttuu:
 Jos tunnelma on rauhaton se tarttuu helposti itseen. Rento ja kannustava 

tunnelma tarttuu myös.
Vaikuttaa oppimiseen ja motivaatioon:
 Negatiivinen ilmapiiri ja rasittuneet ihmiset syövät voimavaroja. On helpompi 

oppia rennossa ympäristössä.
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Opiskelijakysely: Mitä hyötyä tunnemittauksista 
voisi olla?
Ymmärryksen lisääminen
 Ymmärretään paremmin omaa tai koko ryhmän toimintaa: huomaisi, ettei 

ole yksin tunteidensa kanssa. Joskus vastaavasti on hyvä ymmärtää, 
ettei kaikilla ole sama tunne kuin itsellä. 

Vuorovaikutuksen paraneminen
Toimenpiteiden suunnittelu ja kohdentaminen
 Tarvittaessa lisää resursseja opiskelijoiden jaksamisen tukemiseen ja 

yhteisöllisyyden parantamiseen.
 Voitaisiin havaita oppimista haittaavat tunneilmapiirit ennen kuin niistä 

tulee pysyviä.
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Tunnepulssin kehittämistyö
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taina.laivola@haaga-helia.fi
katriina.karkimo@haaga-helia.fi
heidi.kock@haaga-helia.fi

Kiitos mielenkiinnosta!
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