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VOIMA-hanke 1.1.2021-30.6.2022

• Tavoitteena on kehittää digitaalisen hyvinvoinnin tukemisen malli, joka sisältää
• tunnemittarin, vertaistuen, hyvinvointipalvelut

• Tunnemittarin avulla saadaan tietoa opintojaksolla olevien opiskelijoiden 
tunnekokemuksista, voidaan jakaa ja keskustella niistä

• Vertaistuki vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta mm. hyvinvointituutorien avulla

• Hyvinvointipalvelut kootaan yhtenäiseksi, näkyväksi kokonaisuudeksi 
ammattikorkeakoulun www-sivuille

• Hyvinvointi kiinnittyy kestävän kehityksen sosiaaliseen ja kulttuuriseen 
ulottuvuuteen

• Opetus- ja kulttuuriministeriön hyvinvointihankkeet, eDuuni, 
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOJH/Webinaarisarja+-+syksy+2021

https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOJH/Webinaarisarja+-+syksy+2021


Tunteet oppimisessa (academic emotions)

• Tunteet ovat subjektiivisia

• Kaikki tunteet ovat sallittuja ja ne kuuluvat elämään

• Samassa oppimisympäristössä eri yksilöillä on erilaisia tunteita

• Tunteiden ilmaisu näkyy ei-kielellisesti (nonverbaalinen) tai 
kielellisesti (verbaalinen), ja fysiologisina ilmiöinä

• Tunteet voivat myös siirtyä toisiin ihmisiin

• Tunteiden ja niiden merkityksen tunnistaminen

• Tunteita voidaan oppia säätelemään

• Tunteet vaikuttavat oppimiseen: vahvat negatiiviset tunteet estävät
oppimista; positiiviset motivoivat

• Myös työelämässä vaaditaan tunnetaitoja

• Pekrunin (2006) tunneteoria (aktivaatio ja valenssi)

• Isacsson ym. 2019, 2020; Postaref ym. 2017



Tunnemittari-tilaisuuksien tavoitteet

VOIMAla

• Herättää opiskelijoiden tietoisuutta 
omasta hyvinvoinnistaan

• Auttaa tunnistamaan kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin kuuluvia ulottuvuuksia ja 
jakamaan niitä (vertaisuus) 

• Auttaa ymmärtämään omien tunteiden 
merkitystä oppimisessa sekä tulla kuulluksi 
yksilönä ja ryhmänä

• Lisätä opettajien tietoisuutta ja 
tunnistamistaitoja opiskelijan opiskeluun 
ja hyvinvointiin liittyvästä tilanteesta

• Tiedottaa HAMKin
opiskeluhyvinvointipalveluista ja HAMKOn
hyvinvointituutoreiden toiminnasta

Tunnepulssi

• Luoda opintojaksolle 
vuorovaikutuskanava, jonka avulla 
opintojaksolla olevien opiskelijoiden 
tunnekokemuksia voidaan huomioida 
paremmin

• Antaa opiskelijoille mahdollisuus tuoda 
esille tuntemuksiaan opintojakson aikana

• Antaa opettajalle tietoa opiskelijoiden 
tunnekokemuksista

• Vaikuttaa yhdessä tunnekokemuksiin

• Parantaa opiskelijan hyvinvointia 
kuulluksi tulemisella

• Antaa opiskelijalle välitön informaatio 
lisätuesta sitä tarvitsevalle

Kevät ja syksy 2021, yhteensä opiskelijoita yli 200



Toteutus
Tunnepulssi

• Tunnepulssi on lyhyt ja nopea kysely tunnekokemuksista ja se 
toteutettiin Zef –ja Mentimeter -työkaluilla

• Tunnepulssi – kyselyä voidaan käyttää opintojakson keskivaiheilla tai 
lopussa riippuen tavoitteesta

• Opiskelija valitsee kyselyn nelikentässä (aktiivisuus -passiivisuus vs. 
myönteinen -kielteinen) oman tunnetilan, avoimilla kysymyksissä 
opiskelija nimesi päällimmäisen tunteen sekä mihin tunne kohdistui 

• Tunnepulssin avulla saadaan koko ryhmän tunnekokemus visuaalisesti 
samaan kuvaan

• Tunnepulssin tuloksia käsitellään yhdessä opiskelijoiden kanssa

• VOIMA-hankkeen aikana Tunnepulssi toimii hankkeen 
opiskelijahyvinvoinnin seuraamisen välineenä

• VOIMA-hankkeen aikana työkalun käyttöön ja yhteiseen käsittelyyn saa 
tukea hanketiimiltä 

VOIMAla

• Syksyllä aloittaneille opiskelijoille, jotka 
ovat eniten kärsineet koronaepidemian 
tuottamasta eristäytyneisyydestä

• Opettajien tunnilla tai opintojen ohjaajien 
järjestämänä

• Varattu yksi tunti

• Kyselytyökalu Webropol (kevät 2021), 
Kahoot (syksy 2021)

• Osallistetaan opiskelijoita kysymyksin 
keskustelemaan hyvinvoinnista, 
vertaistuesta ja opiskelun aikaisista 
tunteista,  pohtimaan omia, 
vertaisopiskelijoiden, opettajan ja HAMKin
toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi

• Opintopsykologi on mukana tilaisuudessa 
(matalan kynnyksen ohjaus)



Tunteita voidaan tulkinnallisesti jaotella
• Valenssi (arvo): Positiiviset – Negatiiviset

• Aktivaatio: Aktivoivat – Deaktivoivat

Positiivinen Negatiivinen

Aktivoivia innostus ahdistus
toiveikkuus vihaisuus
ylpeys häpeä
iloisuus jännittyneisyys

___________________________________________________________________

Neutraaleja onnellisuus surullisuus

___________________________________________________________________

Deaktivoivia helpotus tylsyys
rentoutuminen toivottomuus
rauhallisuus uupumus

väsymys

(Feldman Barrett & Russell, 1998; Pekrun et al., 2011)



Tunnepulssi-kokeilun arviointi

Tunnepulssiin osallistuneiden opiskelijoiden palautteet 
kokeilusta

Tunnepulssista jaettiin palaute opiskelijoille välittömästi

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



Opintoihin liittyvä tunne

VOIMAla, HAMK Suomenkielinen ryhmä, 21 vastaajaa (kevät 
2021)

Pekrun et al (2011) 

viitaten huomataan, että 

nimetyistä tunteista 

nousee voimakkaasti 

esiin negatiivisuus ja 

tunteiden deaktivoiva 

luonne



Tunnepulssi-kokeilun arviointi

Tunnepulssiin osallistuneiden opiskelijoiden palautteet kokeilusta

Välittömien palautteiden perusteella

• opiskelijat osallistuivat aktiivisesti 

• syntyi iloa siitä, että ei ole yksin ja samoja tunteita on muillakin

• tunteiden nimeäminen on hankalaa

• tunteet liittyivät sen hetkiseen tilanteeseen, opiskeluun tai muuhun elämään 

• avoimiin vastauksiin vastasi vain osa

• tunnepulssin hyöty jäi osalle epäselväksi



Tunnepulssi-kokeilun arviointi

1. Tunnepulssi opiskelijan hyvinvoinnin huomioimisen välineenä 

- Keskusteluosuus ja purku tärkeä – suurin osa oli väsyneitä ja turhautuneita – jaetaan loppukevään fiilis yhdessä

- Sensitiivisyys, mitä asioita tuo esille ja miten käsitellään, ettei vaikuta ryhmään eikä jätä ikäviä tunteita

- ”We care” on tärkeä viesti opiskelijoille

- Opiskelijat toivat esille, että oli tärkeää kuulla toisten fiilikset

- Lisäsi yhteenkuuluvuutta ryhmässä, jossa eivät tunteneet toisiaan sekä vahvisti ryhmäprosessia –
tunnedynamiikka esille

- Kun heti näkyy tulos ja se käsitellään on palkitsevaa

- Tulee kokonaiskuva ryhmästä

2. Tunnepulssin käyttöön liittyvät ehdotukset

- pari kertaa riittää – enempi voisi olla opiskelijalle rasite - raja, mikä rasittavaa opiskelijoille pitää pohtia

- TOOL KIT opettajalle mitä tehdä haastavassa tilanteessa (opiskelijoiden hyvinvointi)

- jakaminen ensin pienryhmissä ja sitten yhdessä muiden kanssa

- voisi käyttää jatkossakin

Tunnepulssiin osallistuneiden opettajien palautteet kokeilusta

3. Tunnepulssin käytön laajempi merkitys 
- opettajien pitäisi huomioida opiskelijoita 

paremmin opintojaksoilla

- hyvät tavat jo edellyttää mitä kuuluu -

keskustelua 

- työelämässä ja liike-elämässä käytössä 

luonnollisesti myös ryhmässä olemisen ja 

vuorovaikutuksen taidot ja teemat  – myös 

osa opettajan työtä ja tärkeä taito 

opiskelijoiden oppia



Kehitystyö jatkuu
• Kevään toteutuksen jälkeen konseptia on 

muutettu enemmän käytännöllisemmäksi 
(Kahoot), teoria on taustalla

• Toteutus sopii erityisesti face-to-face -
tilanteeseen, koska verkkototeutuksessa 
opiskelijoiden aktiivisuus on vähäisempää

• Hyvinvoinnista puhuminen vaihteli 
ryhmittäin, ja sitä pidettiin tärkeänä 

• Opiskelussa tärkeintä ovat opiskelukaverit 
niin sosiaalisesti kuin ammatilliseesti

• Kavereilta odotettiin tsemppausta, tukea ja 
oman osuuden tekemistä ryhmätehtävissä

• Myös omaa roolia on arvioitu ja 
tunnistettu sen vaikutus hyvinvointiin

• Tunteista puhuminen auttoi näkemään 

itsensä osana ryhmää “Herättää hyvin 
ajattelemaan, ja muistuttaa, että 

muutkin painii samojen juttujen kanssa.”
• Toive opettajien suuntaan oli 

pedagogiikkaan panostaminen ja selkeät 

opetusjärjestelyt 

• Opettajien aktiivisuus osallistua 

VOIMAloihin vaihteli, ja tärkeää olisikin 

mieltää ne osaksi opetusta ja opiskelijan 

valmentamista kohti tulevaisuuden 

työelämää (kestävä työelämäosaaminen)

Syksy 2021 kokeilut, pilotit Kevät 2022 kokeilut, mallintaminen



Kahoot-kysely syksyllä 2021

Vertaistuki

Opiskelussa tärkeää on opiskelukaverit
• Kyllä, ei

Työskentely muiden opiskelukavereiden kanssa

• Aivan mahtavaa, pakollinen paha, ihan ok, piristävää

Keskustelu muiden opiskelukavereiden kanssa

• Auttaa ymmärtämään asioita paremmin, sekoittaa
pakan, inspiroi minua, siis kenen?!

Tunteiden tunnistaminen

Tällä hetkellä tunnen olevani
• Erittäin aktiivinen, aktiivinen, passiivinen, 

erittäin passiivinen

Tunnetilani on nyt

• Erittäin positiivinen, positiivinen, 
negatiivinen, erittäin negatiivinen

Uskallan näyttää tunteeni
• Kyllä, ei, riippuu tilanteesta, vain kotona

Kenen tunteisiin voin vaikuttaa (monivalinta)

• Omiini, kaverini, ryhmän, opettajan

Orientointikysymykset
Hyvinvointi on minulle tärkeää

Kyllä, ei

Opiskelu tuottaa minulle hyvinvointia

Aina, joskus, ei koskaan, usein

Päätöskysymykset
Koen olevani osa opiskeluyhteisöä

Kyllä, ei

Hyvinvoinnista puhuminen oli tärkeää

Kyllä, ei



Tunnepulssin kehittämistyö 
Tunnepulssi-kokeilun kehittämistyö jatkuu kokeilun pohjalta

- Tunnepulssin vakiinnuttaminen osaksi Haaga-Helian digityökaluja
- Yhteissuunnittelu työpajoissa, sidosryhmien sitouttaminen, tapahtumat ja tilaisuudet käyttöönottoon liittyen

- Kysely opiskelijoille ja opettajille kehittämistyön tueksi ja osallistamiseksi  11/2021

- Yhteiskehittämisen 1. työpaja 11/2021

- Kehitetään Tunnepulssia edelleen käyttäjäystävällisemmäksi
- Tehdään Tunnepulssille selkeä käyttöohje opettajalle

- Helpotetaan opiskelijan vastaamista ja laitetaan tunteiden nimeämiseen valintakenttä avoimen vastauksen tilalle

- Tunnepulssiin liitetään hyvinvointipalvelujen yhteystiedot ja yhteydenottopyyntö varmistamaan tuki opiskelijalle tarvittaessa ja myös 
opettajalle luottamus tuen saantiin opiskelijalle

Syys-
lokakuu

I PILOTIN 
KOONTI

Loka-
marraskuu

TUNNE

PULSSIN
MÄÄRIT

TELY

Marras-
joulukuu

SISÄLLÖN 
TARKENNUS JA 

TYÖKALUN 
VALINTA

Tammikuu

opintojaksot
II PILOTTI

Helmi-
maaliskuu

- työpajat

TOIMINTA

MALLI 

Huhti-
toukokuu

- koulutus-
ja muut 

tilaisuudet

KÄYTTÖÖN

OTTO



Artikkeli tulossa korkeakoulupedagogiikka-julkaisuun keväällä 2022



Kiitos!
Leena ja Taina


