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TUNNETAIDOTTUNNETAIDOT

 Tunnetaidot (tunneäly) sisältävät: Tunnetaidot (tunneäly) sisältävät: (Mayer & Salovey (Mayer & Salovey 

1997)1997)

 Tunteiden tunnistaminenTunteiden tunnistaminen
 Tunteiden säätelyTunteiden säätely
 Tunteiden ilmaiseminenTunteiden ilmaiseminen
 Tunteiden merkitysten ymmärtäminenTunteiden merkitysten ymmärtäminen

Anu Arponen 22.3.2019Anu Arponen 22.3.2019



TUNNETAITOJEN MERKITYSTUNNETAITOJEN MERKITYS

 Pelkkä positiivisten tunteiden kokeminen (negatiivisten Pelkkä positiivisten tunteiden kokeminen (negatiivisten 
sijaan) on yhteydessä parantuneeseen itsesäätelykykyyn sijaan) on yhteydessä parantuneeseen itsesäätelykykyyn 
ja hyvinvointiin ja hyvinvointiin (Gohm 2003)(Gohm 2003)

 Kyky tunnistaa tunteita itsessä ja muissa – empatia, Kyky tunnistaa tunteita itsessä ja muissa – empatia, 
parantunut sosiaalinen toiminta, edistyneemmät coping-parantunut sosiaalinen toiminta, edistyneemmät coping-
taidot taidot (Gohm 2003)(Gohm 2003)

 Hyvät tunteiden säätelytaidot (distraction, reappraisal) Hyvät tunteiden säätelytaidot (distraction, reappraisal) 
ehkäisevät stressitekijöiden negatiivisia vaikutuksiaehkäisevät stressitekijöiden negatiivisia vaikutuksia  (Seiffge-(Seiffge-

Krenke 1995) Krenke 1995) ja masennusta ja masennusta (Gross & John 2003)(Gross & John 2003)

 Tehottomat tunteiden säätelykeinot (suppression, venting, Tehottomat tunteiden säätelykeinot (suppression, venting, 
rumination) ovat yhteydessä masennukseen rumination) ovat yhteydessä masennukseen (Gross & John 2003)(Gross & John 2003)    

ja alkoholin, tupakan ja huumeiden käyttöön ja alkoholin, tupakan ja huumeiden käyttöön (McCubbin et al 1985)(McCubbin et al 1985)



MIKÄ TEKEE MUSIIKISTA MIKÄ TEKEE MUSIIKISTA 
MERKITYKSELLISEN?MERKITYKSELLISEN?

 Vastaus liittyy lähes aina tunteisiinVastaus liittyy lähes aina tunteisiin
( esim. Arnett 1995, DeNora 2001, Erkkilä et al. 2008, Juslin & Laukka 2004, Kosonen 2001, Laiho ( esim. Arnett 1995, DeNora 2001, Erkkilä et al. 2008, Juslin & Laukka 2004, Kosonen 2001, Laiho 

2004, Louhivuori 2006, Ruud 1997 jne.)2004, Louhivuori 2006, Ruud 1997 jne.)

-Tunteiden säätely ja hallinta-Tunteiden säätely ja hallinta

-Tylsyyden ja yksinäisyyden välttäminen-Tylsyyden ja yksinäisyyden välttäminen

-Viihdyke ja elämykset-Viihdyke ja elämykset

-Stressin ja negatiivisten tunteiden käsittely-Stressin ja negatiivisten tunteiden käsittely

-Jännitteiden purkaminen-Jännitteiden purkaminen

-Muuttuvan minuuden ja identiteetin työstäminen-Muuttuvan minuuden ja identiteetin työstäminen
-Vanhemmista itsenäistymisen käsitteleminen ja -Vanhemmista itsenäistymisen käsitteleminen ja 

vertaisryhmään samaistuminen vertaisryhmään samaistuminen (Saarikallio 2013)(Saarikallio 2013)
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MUSIIKIN MUSIIKIN 
MERKITYKSELLISYYS MERKITYKSELLISYYS 
LIITTYY TUNTEISIINLIITTYY TUNTEISIIN

 Ruud 1997: Miten musiikki voi tukea Ruud 1997: Miten musiikki voi tukea 
hyvinvointia?hyvinvointia?

 Avoimuus tunteille (Affective awareness)Avoimuus tunteille (Affective awareness)
 Kuuluvuuden tunne (Belonging)Kuuluvuuden tunne (Belonging)
 Itsehallinta (Agency)Itsehallinta (Agency)
 Merkityksellisyyden kokemus (Meaning)Merkityksellisyyden kokemus (Meaning)
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MUSIIKKI TUNTEIDEN MUSIIKKI TUNTEIDEN 
SÄÄTELYSSÄSÄÄTELYSSÄ

 Musiikki on tehokas tapa säädellä tunteita Musiikki on tehokas tapa säädellä tunteita 
(Thayer, Newman&Mc Clain 1994, Saarikallio 2017)(Thayer, Newman&Mc Clain 1994, Saarikallio 2017)

 18 erilaista strategiaa vertailussa: Musiikin 18 erilaista strategiaa vertailussa: Musiikin 
kuuntelu oli toiseksi tehokkain strategia kuuntelu oli toiseksi tehokkain strategia 
kaikissa kolmessa säätelytarkoituksessa: kaikissa kolmessa säätelytarkoituksessa: 
1) mielialan parantajana, 1) mielialan parantajana, 

2) jännittyneisyyden purkajana ja 2) jännittyneisyyden purkajana ja 

3) energian lisääjänä3) energian lisääjänä
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MUSIIKKI TUNTEIDEN MUSIIKKI TUNTEIDEN 
SÄÄTELYSSÄSÄÄTELYSSÄ

 Musiikin erityispiirteitä tunteiden säätelyssäMusiikin erityispiirteitä tunteiden säätelyssä
 Musiikki ei ole vain toiminnallista tunteiden säätelyä, vaan Musiikki ei ole vain toiminnallista tunteiden säätelyä, vaan 

tukee myös kognitiivista prosessointia tukee myös kognitiivista prosessointia (Saarikallio & Erkkilä 2007)(Saarikallio & Erkkilä 2007)

 Musiikillisiin rakenteisiin on mahdollista heijastella Musiikillisiin rakenteisiin on mahdollista heijastella 
psyykkisiä prosesseja psyykkisiä prosesseja (Lehtonen 1986)(Lehtonen 1986)

 Musiikin luoma symbolinen etäisyys saattaa helpottaa Musiikin luoma symbolinen etäisyys saattaa helpottaa 
vaikeiden asioiden käsittelyä vaikeiden asioiden käsittelyä (Ahonen 1993)(Ahonen 1993)

 Musiikki on turvallinen keino purkaa negatiivisia tunteita, Musiikki on turvallinen keino purkaa negatiivisia tunteita, 
musiikki ei loukkaannumusiikki ei loukkaannu (Punkanen 2011)(Punkanen 2011)

 Musiikin avulla tehtävä tunteiden säätely liittyy vahvasti Musiikin avulla tehtävä tunteiden säätely liittyy vahvasti 
positiivisiin tunteisiin positiivisiin tunteisiin (Saarikallio & Erkkilä 2007)(Saarikallio & Erkkilä 2007)
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MUSIIKKI TUNTEIDEN MUSIIKKI TUNTEIDEN 
SÄÄTELIJÄNÄSÄÄTELIJÄNÄ

 Nuoret käyttävät musiikkia monipuolisesti Nuoret käyttävät musiikkia monipuolisesti 
tunteiden säätelyyn.tunteiden säätelyyn.

 Musiikki on monelle nuorelle varsin Musiikki on monelle nuorelle varsin 
merkityksellinen kasvun, kehityksen ja merkityksellinen kasvun, kehityksen ja 
emotionaalisen säätelyn tuki. emotionaalisen säätelyn tuki. (Saarikallio  2013, 2017)(Saarikallio  2013, 2017)
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MUSIIKKI TUNTEIDEN 
SÄÄTELYSSÄ

 Musiikki on monipuolinen tapa säädellä tunteita (Saarikallio & 
Erkkilä 2007, Saarikallio 2011)

 Hyväntuulen ylläpito: positiivisen taustatunnelman ylläpito, ilo
 Tsemppi ja energia: energiatason kohotus ja toiminnan vauhditus
 Elpyminen: rentoutuminen ja uuden energian saaminen uupuneena
 Elämykset: voimakkaat tunnekokemukset
 Irtautuminen: ikävien tunteiden unohtaminen iloisen musiikin avulla
 Purkaminen: negatiivisten tunteiden ilmaiseminen musiikin kautta
 Mielikuvatyöskentely: tunnekokemusten pohdinta ja työstäminen
 Lohtu: ymmärryksen ja hyväksynnän kokemuksen saaminen 

musiikista
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TUNNE-ELÄMÄÄ TUKEVIA 
ELEMENTTEJÄ 

MUSIIKKISUHTEESSA

 Itsereflektiivinen tunnevivahteiden havainnointi ja 
kokeminen musiikin yhteydessä

 Stressin ja negatiivisten tunteiden käsittely 
hyödyntäen tehokkaita strategioita (reappraisal, 
distraction)

 Positiiviset tunteet ja elämykset voimavarojen 
rakentajina

• Saarikallio 2013
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RENTOUTUMINENRENTOUTUMINEN

 Rentoutuminen liittyy tunteiden Rentoutuminen liittyy tunteiden 
säätelyyn.säätelyyn.

 Rentoutuminen liittyy stressin Rentoutuminen liittyy stressin 
hallintaanhallintaan

                                                                                                  (Saarikallio 2017)(Saarikallio 2017)
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MUSIIKKIA KÄYTETÄÄN MUSIIKKIA KÄYTETÄÄN 
TUNTEIDEN SÄÄTELYSSÄTUNTEIDEN SÄÄTELYSSÄ

 RentoutumiseenRentoutumiseen
 RauhoittumiseenRauhoittumiseen
 Energiatason nostamiseenEnergiatason nostamiseen
 Mielialan säätelyynMielialan säätelyyn
 Positiivisten tunteiden esille tulemiseen ja Positiivisten tunteiden esille tulemiseen ja 

ylläpitämiseen ylläpitämiseen (Saarikallio 2017)(Saarikallio 2017)
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RENTOUTTAVA / RENTOUTTAVA / 
RAUHOITTAVA MUSIIKKIRAUHOITTAVA MUSIIKKI

 YksilöllistäYksilöllistä

 Musiikin eri elementeillä kuten tempo, rytmi, Musiikin eri elementeillä kuten tempo, rytmi, 
pulssi, harmonia, melodia, äänenväri, pulssi, harmonia, melodia, äänenväri, 
mahdollinen sanoitus merkityksensämahdollinen sanoitus merkityksensä

 Myös soittimistolla / lauluäänellä merkityksensäMyös soittimistolla / lauluäänellä merkityksensä
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MUSIIKIN FUNKTIOITA TERAPIAPROSESSISSAMUSIIKIN FUNKTIOITA TERAPIAPROSESSISSA

Kokemus: havaitseminen – tutkiminen – tiedostaminen – jäsentäminenKokemus: havaitseminen – tutkiminen – tiedostaminen – jäsentäminen

              aktivoiaktivoi heijasteleeheijastelee ilmaiseeilmaisee
              - ajatuksia- ajatuksia - toiveita- toiveita - oivalluksia- oivalluksia

aktivoiaktivoi heijasteleeheijastelee       ilmaisee      ilmaisee
- muistoja- muistoja -objekteja-objekteja       -etäisyyttä      -etäisyyttä

aktivoiaktivoi       heijastelee      heijastelee ilmaiseeilmaisee
- tunteita- tunteita       - tarpeita      - tarpeita - kaaosta- kaaosta

aktivoi aktivoi heijasteleeheijastelee ilmaiseeilmaisee
- mielikuvia- mielikuvia - latauksia- latauksia - jännitteitä- jännitteitä

Terapeuttinen olosuhde: turva – rakenne – luova tila – muutos  Terapeuttinen olosuhde: turva – rakenne – luova tila – muutos  (Ala-Ruona 2007)(Ala-Ruona 2007)



MUSIIKIN KÄYTTÄMISTÄ MUSIIKIN KÄYTTÄMISTÄ 
RENTOUTUMISEENRENTOUTUMISEEN

 Omien kokemusten ja tuntemusten Omien kokemusten ja tuntemusten 
työstäminen musiikin avulla esim. työstäminen musiikin avulla esim. 
sanoitusten omakohtainen kokeminensanoitusten omakohtainen kokeminen

 Musiikkia käytetään viemään ajatukset Musiikkia käytetään viemään ajatukset 
pois ahdistavista asioista ja ajatuksistapois ahdistavista asioista ja ajatuksista

 Samaistuminen  musiikin herättämiin Samaistuminen  musiikin herättämiin 
tuntemuksiin tuntemuksiin (Saarikallio 2017)(Saarikallio 2017)

Anu Arponen 22.3.2019Anu Arponen 22.3.2019



Anu Arponen 22.3.2019Anu Arponen 22.3.2019

MUSIIKKI MUSIIKKITERAPIASSAMUSIIKKI MUSIIKKITERAPIASSA
 Turvallisen ilmapiirin luojaTurvallisen ilmapiirin luoja
 Motivaation ja aktivaation stimuloijaMotivaation ja aktivaation stimuloija
 Onnistumisen kokemusten antajaOnnistumisen kokemusten antaja
 Kontaktin muoto- ja välineKontaktin muoto- ja väline
 Itseilmaisun muoto ja välineItseilmaisun muoto ja väline
 Vastavuoroisen dialogin muoto ja välineVastavuoroisen dialogin muoto ja väline
 Multisensorinen kokemusMultisensorinen kokemus
 Assosiaatio – ja muisti-toimintojen virittäjäAssosiaatio – ja muisti-toimintojen virittäjä
 Verbalisaation stimuloijaVerbalisaation stimuloija
 Ehdollistaja ja käyttäytymisen muokkaajaEhdollistaja ja käyttäytymisen muokkaaja
 Oppimisen stimuloijaOppimisen stimuloija
 Symbolisen välimatkan päässä tapahtuvan tunne-elämän Symbolisen välimatkan päässä tapahtuvan tunne-elämän 

läpityöskentelyn välineläpityöskentelyn väline
 Sisäisen ja ulkoisen maailman jäsentäjä ja itsen ja oman toiminnan Sisäisen ja ulkoisen maailman jäsentäjä ja itsen ja oman toiminnan 

hallinnan harjoittelun väline (Ahonen-Eerikäinen 1998)hallinnan harjoittelun väline (Ahonen-Eerikäinen 1998)



KIITOSKIITOS
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