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Esipuhe

Pro gradun tekeminen on ollut minulle maisteriopintojen haastavin työ ja yhtä

merkityksellinen kuin pääsykokeet. Tekoprosessin aikana koin monia

tunnekuohuja epätoivosta ja turhautumisesta aina suureen onnistumisen iloon

asti. Voi sitä riemua, kun ensimmäisen kerran pitelin työn ensimmäisen version

tulostetta kädessäni ja iloitsin, että olen tehnyt kaikki nämä sivut itse. Nyt iloitsen,

että työ on tässä kokonaisena ja valmiina.

Ellen olisi saanut mahdollisuutta käyttää aineistoa kahdesta eri

tutkimusprojektista, tämä gradu ei olisi nyt tässä. Lukiolaisten aineisto on

Katariina Salmela-Aron, Jari-Erik Nurmen ja Markku Niemivirran Suomen

Akatemian Life as Learning -ohjelman projektista ”Motivation, Self-Regulation

and Learning” (MRL). Ammatillisen koulutuksen aineisto on Katariina Salmela-

Aron ja Markku Niemivirran Suomen Akatemian tutkimusprojektista The

Development of Young People’s Motivation and Personal Well-Being Across

Educational Transitions. Olen hyvin kiitollinen tutkimusprojektien johtajille siitä,

että olen saanut tehdä graduni näistä laadukkaista aineistoista.

Olen myös kiitollinen, että olen saanut tutustua näiden tutkimusprojektien kautta

nuorten tavoitteisiin ja erityisesti päässyt läheltä tarkastelemaan korkeatasoisen

tutkimuksen tekoa. Haluan kiittää tutkijakipinän herättämisestä ja esikuvan

antamisesta ohjaajiani Virpi Kalakoskea ja Katariina Salmela-Aroa sekä Heta

Tuomista ja Markku Niemivirtaa. Kiitos myös arvokkaista kommenteista ja

ohjeista. Samoin haluan kiittää III-seminaarin opiskelijoita ja Marjaana Lindemania

suuresta avusta työn loppuvaiheessa. Suurkiitos kuuluu myös avomiehelleni Jussi

Marttiselle tuesta ja kärsivällisyydestä, kun tietokonenurkkauksemme on

muuttunut  paperi-  ja  kirjavuorten myötä  sotkuiseksi  tutkijankoloksi.  Kiitos  myös

siskolleni Sirpa Riuttalalle avusta kielellisenilmaisun hiomisessa.
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1. Johdanto 

Nuoruutta kuvaa hyvin sanonta ”tukka takana – elämä edessä”. Nuoruus tuntuu 

mahdollisuuksien  ajalta  ja  elämä  alkaa  tuntua  omalta.  Silloin  päätetään myös 

elämänkulun suunta niin työuran kuin hyvinvoinninkin suhteen. Tämä tutkimus 

lähestyy  nuoruutta  persoonallisuuspsykologian  näkökulmasta.  Tutkimus 

keskittyy  motivaatioon  liittyvien  tekijöiden  selvittämiseen  henkilökohtaisten 

tavoitteiden  kautta.  Työssä  käytettiin  henkilöorientoitunutta  lähestymistapaa, 

jonka  avulla  pyrittiin  löytämään  16–18  ‐vuotiaiden  nuorten  henkilökohtaisten 

tavoitteiden  profiileja.  Aikaisempi  tutkimus  on  kartoittanut  henkilökohtaisia 

tavoitteita  pääasiassa  muuttujaorientoituneesti  selvittäen  muuttujien  välisiä 

yhteyksiä.  Henkilöorientoitunut  lähestymistapa,  jossa  keskeisin  yksikkö  on 

yksilö, tuo uuden näkökulman tavoitteiden tutkimukselle. 

 

Henkilökohtaiset  tavoitteet,  ja  se  miten  yksilö  niitä  arvioi,  ovat  yhteydessä 

subjektiiviseen  hyvinvointiin.  Tässä  tutkimuksessa  selvitettiin 

muuttujaorientoituneesti, miten sukupuoli  ja koulutus sekä tavoiteprofiiliryhmä 

ovat  yhteydessä  nuorten  uratavoitteiden  arviointiin,  heidän  elämässä  tärkeinä 

pitämiin asioihin sekä subjektiiviseen hyvinvointiin. 

 

1.1 Persoonallisuus ja motivaatio 

Persoonallisuutta  voidaan  kuvata  kolmitasoisena  rakennelmana  (McAdams, 

2001).  Persoonallisuuden  ensimmäisellä  tasolla  ovat  luonteen  piirteet,  jotka 

kuvaavat sisäisiä, globaaleja ja pysyviä yksilöiden välisiä eroja käyttäytymisessä, 

ajattelussa  ja  tunteissa.  Piirteet  kuvastavat  pysyvyyttä  yksilön  toiminnassa 

riippumatta  tilanteesta  tai  ajasta.  McAdamsin  mukaan  ensimmäisen  tason 

piirteitä  ovat  esimerkiksi  ystävällisyys,  johtajuus,  depressiotaipumus  ja 

täsmällisyys.  
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Persoonallisuuden toiseen tasoon kuuluu luonteenomainen sopeutuminen. Tämä 

on  yksityiskohtaisempi  persoonallisuuden  puoli,  joka  kuvaa  henkilökohtaista 

sopeutumista kognitiivisiin, kehityksellisiin  ja motivaatioon  liittyviin haasteisiin 

ja  tehtäviin.  Luonteenomaiseen  sopeutumiseen  liittyy  yleensä  konteksti:  aika, 

paikka,  tilanne  tai  sosiaalinen  rooli.  Esimerkkejä  toisen  tason  ilmiöistä  ovat 

tavoitteet,  motiivit  ja  elämän  suunnitelmat,  kognitiiviset  skeemat, 

psykososiaaliset vaiheet ja kehitystehtävät.  

 

McAdamsin (2001) teorian kolmannella tasolla persoonallisuus käsitteellistetään 

elämäntarinoina. Näitä ovat  itseen  liittyvät  sisäistetyt  ja kehittyvät  tarinat,  joita 

ihminen rakentaa  integroidakseen menneen, nykyhetken  ja  tulevaisuuden, sekä 

kokeakseen  elämänsä  yhtenäiseksi,  tarkoitukselliseksi  ja  merkitykselliseksi. 

Elämäntarinoiden  tutkimus  keskittyy  erityisesti  identiteettiin  ja 

persoonallisuuden  integraatioon.  Esimerkkeinä  tutkittavista  ilmiöistä  ovat 

varhaiset  muistot,  lapsuuden  uudelleen  rakentaminen  ja  tarinat  toivotusta 

tulevaisuuden minästä.  

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti persoonallisuuden toista tasoa, johon 

motivaatio  kuuluu.  Perinteisesti  motivaatiota  on  hahmotettu  pysyvinä  eroina 

yksilöiden  välillä  heidän motiividispositioissaan  (Emmons,  1997)  eli  pysyvissä 

motiivipiirteissään.  Motiivipiirteillä  tarkoitetaan  tunteilla  sävyttyneiden 

tavoitteiden  luokkaa tai klusteria (McClelland, 1985). Motiivit antavat tarmoa  ja 

ohjaavat ja valikoivat käyttäytymistä (Emmons, 1997). Motiivipiirteet jaetaan itse 

tuotettuihin tai eksplisiittisiin ja implisiittisiin motiiveihin (McClelland, Koestner 

& Weinberger, 1989). Niitamo (2002) esittää, että paremmin kuvaavia nimityksiä 

näille  erityyppisille  motivaatioille  olisivat  tietoperäinen  ja  tunneperäinen 

motivaatio. Tunneperäistä motivaatiota arvioidaan kuva‐assosiaatioiden avulla, 
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tietoperäistä  tutkitaan  itsearvioinneilla,  joissa  henkilö  kertoo  tai  arvioi  itseään 

motivoivia asioita.   

 

Motivaatiotutkimus  on  aikaisemmin  keskittynyt  tutkimaan  kolmea  suurta 

motiivia:  saavutus,  liittyminen  tai  intiimiys  ja valta  (achievement, affiliation or 

intimacy,  power;  Emmons,  1997).  Saavutusmotiivi  on  mieltymys  tai  valmius 

ajattelussa ja käyttäytymisessä saada kokemus, että saavuttaa tai suorittaa jotain 

erinomaisesti  tai  laadukkaasti,  ja  että  tavoittelee  tavanomaista  tasoa 

loisteliaampaa suoriutumista (McClelland, 1985). Liittymismotiivi on mieltymys 

ajattelussa  ja  käyttäytymisessä  saada  kokemus  positiivisten  tunnepitoisten 

ihmissuhteiden muodostumisesta ja ylläpitämisestä (Atkinson, Heyns, & Veroff, 

1954). Tähän motiiviin  liittyy aina pyrkimys päästä vastavuoroiseen suhteeseen 

toisen  ihmisen kanssa  (McAdams, 1980). Valtamotiivi on puolestaan mieltymys 

ajattelussa  ja  käyttäytymisessä  kokea  itsensä  voimakkaaksi  ja  kokea 

vaikuttavansa  muihin  ihmisiin  (Emmons,  1997).  Lisäksi  valtamotiiviin  liittyy 

halu  saavuttaa  korkea  sosiaalinen  asema.  Näitä  keskeisiä  motiiveja  löytyy 

monista ihmisten kaikkein tärkeimmistä tavoitteista, joskaan ne eivät ole ainoita 

(Emmons, 1997).  

 

Motivaatiotutkimus on kehittynyt voimakkaasti viime vuosien aikana ja samalla 

on  syntynyt  useita  uusia  käsitteitä. Moderni motivaatiopsykologia  on  tuonut 

mukanaan uuden  tavan käsitteellistää motivaatiota erilaisten henkilökohtaisten, 

ihmisen  itse  tuottamien,  tavoitekäsitteiden  avulla  (Salmela‐Aro,  2002).  Uusi 

tutkimussuuntaus keskittyy entistä enemmän motivaation kontekstuaalisuuteen. 

Uudet  tutkittavat  ilmiöt  ovat  tilanne‐  ja  henkilösidonnaisia.  Henkilökohtaiset 

tavoitteet ovat tarkkaan määriteltyjä motivoivia päämääriä, joiden avulla henkilö 

ohjaa  elämäänsä  ajan  kuluessa  (Schmuck  &  Sheldon,  2001).  Henkilökohtaiset 
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tavoitteet  ja  elämän  tavoitteet  ovat  keskeisiä  käsitteitä,  joiden  avulla 

motivaatiotutkimus on siirtynyt moderniin suuntaan.  

 

1.2 Henkilöorientoitunut ja muuttujaorientoitunut lähestymistapa tavoitteisiin 

Moderniin  motivaatiotutkimukseen  liittyy  myös  henkilöorientoituneen 

lähestymistavan  hyödyntäminen.  Henkilöorientoitunutta  lähestymistapaa 

(Bergman  &  El‐Khouri,  2001)  voidaan  kuvata  modernina  typologisena 

näkökulmana,  jossa  yksilöä  kuvaa  merkityksellisten  muuttujien  arvojen 

yhdistelmät,  jotka nähdään  jakamattomina, eli niiden ajatellaan olevan yhdessä 

enemmän kuin osiensa summa. Tällöin muuttujalla on tarkoitus ja merkitys vain 

osana  tällaista  muodostelmaa.  Keskeisin  teesi  henkilöorientoituneessa 

lähestymistavassa  on  holistinen  ja  interaktionistinen,  eli  kokonaisuudesta 

määräytyvä  ja  vuorovaikutuksellinen  näkökulma  yksilöstä.  Käsitykset 

holistisuudesta  ja  vuorovaikutuksellisuudesta  ovat  välttämättömiä,  jotta 

voitaisiin ymmärtää yksilön  toimintaa  ja kehitystä  (Von Eye & Bergman, 2003). 

Henkilöorientoituneessa  lähestymistavassa  tutkittava  systeemi  nähdään 

toimivana ja jakamattomana kokonaisuutena. 

  

Henkilöorientoitunut  lähestymistapa  eroaa  perinteisestä 

muuttujaorientoituneesta  lähestymistavasta,  jossa  keskitytään  muuttujien 

välisiin  suhteisiin,  joita  tutkitaan niiden  itsensä  takia  erotettuna niiden  roolista 

kokonaisuudessa.  Henkilöorientoituneessa  lähestymistavassa  ilmiön 

operationalisointi  tapahtuu  tutkimalla  yksilöiden  useilla  muuttujilla  saamia 

profiileja (Bergman & El‐Khouri, 2001). Profiilien ajatellaan sisältävän tietoa, joka 

on  monipuolisempaa  ja  syvällisempää  kuin  jos  osia  tutkitaan  erillisinä. 

Klusterianalyysi on yksi henkilöorientoituneen tutkimusotteen menetelmiä, sillä 

klusterianalyysin  perusidea  on  ryhmitellä  yksilöitä  keskeisten  muuttujien 
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saamien  arvojen mukaan. Henkilöorientoitunut  lähestymistapa  soveltuu  hyvin 

henkilökohtaisten tavoitteiden sisältöjen tutkimiseen.  

 

1.3 Henkilökohtaiset tavoitteet 

Henkilökohtaisia  tavoitteita  voidaan  lähestyä  nomoteettisesta  tai  idiografisesta 

näkökulmasta. Nomoteettisessa  tutkimuksessa  tarkastellaan muuttujien  välisiä 

yhteyksiä  otoksen  tasolla  (Emmons,  1997).  Tyypillistä  on,  että  koehenkilöt 

arvioivat ennalta määrättyä listaa motivoivista asioista esimerkiksi tärkeyden tai 

merkityksen  suhteen.  Nomoteettisen  lähestymistavan  hyvä  puoli  on  tulosten 

vertailtavuus  yksilöiden  ja  tutkimusten  välillä.  Tässä  tutkimuksessa 

nomoteettista  otetta  käytetään  vertailtaessa  nuorten  uratavoitteen  arviointia  ja 

tärkeinä  pitämiä  asioita,  kuten  koulua,  ammattia  ja  ystäviä.  Pääasiallinen 

lähestymistapa on kuitenkin idiografinen.   

 

Idiografinen eli yksittäisiä tapauksia  ja ilmiöitä koskeva näkökulma tavoitteisiin 

keskittyy tutkimaan yksilöitä  ja yksilöiden ryhmittymiä. Emmons (1997) esittää, 

että  idiografinen  lähestymistapa  on  paras mahdollinen  tapa  tutkia  tavoitteita, 

koska  yksilöt  pyrkivät  tavoitteisiin  monilla  erilaisilla  tavoilla.  Siten  olisi 

harhaanjohtavaa  ja  rajoittunutta  yrittää  arvioida  yksilöiden  tavoitesysteemiä 

yhteisymmärrykseen  perustuvan  ennalta  määritetyn  tavoitelistan  avulla. 

Idiografisen  tutkimusotteen menetelmiä ovat muun muassa aikasarja‐analyysit, 

yksilön  sisäisen varianssin  tutkiminen  ja  tapaustutkimus. Henkilöorientoitunut 

lähestymistapa  tarjoaa  erinomaisen  lähtökohdan  idiografiseen  tavoitteiden  ja 

motivaation kvantitatiiviseen tutkimiseen.  

 

Henkilökohtaisia  tavoitteita  on  kuvattu  ja  tutkittu  yksilöllisestä 

lähestymistavasta  käsin  seuraavilla  käsitteillä:  mielenkiinnon  kohde  (current 
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concern; Klinger, 1975), henkilökohtainen projekti (personal project; Little, 1983), 

elämäntehtävä  (life  task;  Cantor,  Brower,  &  Korn,  1985),  henkilökohtainen 

pyrkimys  (personal  striving;  Emmons,  1986)  ja  mahdolliset  minät  (possible 

selves;  Markus  &  Nutrius,  1986).  Kaikki  nämä  viittaavat  tiedostettuihin 

päämääriin,  joilla  henkilö  järjestää  tai  pyrkii  järjestämään  nykyhetkeään  ja 

tulevaisuuttaan (Schmuck & Sheldon, 2001). 

 

Tässä  tutkimuksessa  henkilökohtaisia  tavoitteita  lähestytään  Littlen  (1983) 

henkilökohtainen projekti  ‐käsitteen avulla. Henkilökohtaiset projektit  tarjoavat 

monipuolisen kuvan henkilön  jokapäiväisestä psykososiaalisesta maailmasta,  ja 

käsitteessä  on monia  yhtymäkohtia  Emmonsin  henkilökohtaisiin  pyrkimyksiin 

(McAdams, 2001). Palys  ja Little (1983) määrittelevät henkilökohtaisen projektin 

olevan  ”toimintojen  sarja,  joka  tähtää  yksilöllisen  tavoitteen  saavuttamiseen” 

(suomennos s.91; Salmela‐Aro & Nurmi, 2001). Nämä projektit tai tavoitteet ovat 

asioita, joita ihmiset ajattelevat, suunnittelevat ja toteuttavat, mutta eivät aina saa 

valmiiksi (Little, 1983). Henkilökohtainen projekti on vuorovaikutteinen yksikkö, 

joka yhdistää yksilön ja hänen sosiokultturaalisen kontekstinsa (Little, 1987). 

 

Ihmisten  vapaasti  tuottamat  henkilökohtaiset  tavoitteet  tulee  luokitella  aina 

jollain  tavalla,  jotta  niitä  voidaan  tutkia.  Tavoitteita  voidaan  kuitenkin  vain 

harvoin  luokitella  suoraan  kolmeen  suureen  motiiviin  (saavutus,  valta, 

liittyminen)  (Emmons,  1999),  joten  luokkien  on  oltava  yksityiskohtaisempia. 

Perinteisesti henkilökohtaiset projektit on  luokiteltu niiden  sisältöjen kohteiden 

mukaan,  kuten  esimerkiksi  opiskelu,  työ,  perhe,  lapset,  itse,  harrastukset, 

terveys,  vapaa‐aika,  varallisuus  ja  asunto  (Salmela‐Aro,  2002).  Tässä 

tutkimuksessa on käytetty  juuri  tätä  sisältö  luokittelua. Muita  tapoja  luokitella 

henkilökohtaiset  projektit  on  jakaa  ne  esimerkiksi  abstraktiuden  ja 
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konkreettisuuden suhteen tai lähestymisen  ja välttämisen suhteen (Salmela‐Aro, 

2002).  

 

Tässä  tutkimuksessa  pyritään  muodostamaan  henkilökohtaisista  tavoitteista 

profiileja,  mitä  ei  ole  vielä  aikaisemmin  tehty.  Tavoitteiden  sisältöjä  on 

tarpeellista tutkia profiilien kautta, koska on mahdollista, että tällöin tavoitteiden 

yhteys kolmeen suureen motiiviin tulisi näin selvemmin havaittavaksi.   

 

Tavoitteiden  tuottamisen  jälkeen  ihmisiä  yleensä  pyydetään  arvioimaan  näitä 

tavoitteita  esimerkiksi  tavoitteen  arvon,  onnistumisodotusten,  tavoitteeseen 

myötävaikuttavien  asioiden  sekä  siihen  sitoutumisen  suhteen  (Emmons,  1997). 

Arviointien avulla henkilökohtaisista tavoitteista saadaan keskenään vertailtavia 

ja  luonteeltaan  nomoteettisia.  Salmela‐Aron  (2002)  edelleen  kehittämän 

henkilökohtaisten projektien menetelmän  (Little,  1983)  suomalaisessa  versiossa 

henkilökohtaisia  projekteja  arvioidaan  tavoitteiden  merkityksen,  arvioidun 

toteutumisen  ja  edistymisen  sekä  rasittavuuden  suhteen. Tutkittavia henkilöitä 

voidaan  pyytää  arvioimaan  kaikkia  hänen  antamiaan  tavoitteita  samoilla 

dimensioilla, mutta on myös mahdollista keskittyä vain yhden ennalta pyydetyn 

tavoiteluokan tavoitteen arviointiin.   

 

1.4 Subjektiivinen hyvinvointi 

Henkilökohtaisten tavoitteiden, ja sen miten yksilö niitä arvioi, on todettu olevan 

yhteydessä  subjektiiviseen  hyvinvointiin  (Nurmi &  Salmela‐Aro,  2002;  Buss & 

Cantor,  1989;  Karoly,  1993;  Palys  &  Little,  1983).  Subjektiivinen  hyvinvointi 

tarkoittaa  henkilön  arviota  omasta  elämästään  ja  siihen  liittyvään 

tutkimuskenttään ovat kuuluneet perinteisesti sellaiset aiheet kuten onnellisuus 

ja elämäntyytyväisyys.  
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Subjektiivinen  hyvinvointi  voidaan  jaotella  hetkelliseen  ja  yleiseen,  pidemmän 

aikaa  kestävään  hyvinvointiin  (Diener  &  Lucas,  2000).  Kun  puhutaan 

hetkellisestä  hyvinvoinnista,  tarkoitetaan  nopeasti  vaihtelevaa  olotilaa. Yleinen 

hyvinvointi viittaa henkilön subjektiivisen hyvinvoinnin keskimääräiseen tasoon 

ja sitä voidaan  tarkastella ajanjaksoina,  jotka vaihtelevat viikoista kuukausiin  ja 

jopa vuosiin.  

 

Subjektiivinen hyvinvointi voidaan jaotella myös emotionaaliseen, kognitiiviseen 

ja  fyysiseen  hyvinvointiin,  jotka  ovat  jatkuvassa  vuorovaikutuksessa.  Kun 

puhutaan  subjektiivisesta  hyvinvoinnista  emotionaalisena  tilana  (Bradburn, 

1969),  käytetään  hyvinvoinnin  kriteerinä  sitä,  että  positiivisia  tunteita  (ilo, 

tyydytys,  tyytyväisyys  ja  kiitollisuus)  on  paljon  ja  negatiivisia  (masennus, 

ahdistus, pelko ja turhautuminen) vähän (Underwood & Forming, 1980). Tällöin 

hyvinvointi  on  määritelty  hedonistisesti;  voidaan  joko  hyvin  tai  pahoin 

(Schmuck & Sheldon, 2001). Kognitiivinen hyvinvointi tarkoittaa arviointia, joka 

liittyy  oman  elämän  laatuun.  Silloin  hyvinvointi  perustuu moniin  muihinkin 

tekijöihin kuin vain korkeaan positiiviseen  ja matalaan negatiiviseen tunteeseen 

(Diener,  1994).  Kognitiivinen  komponentti  tuo  hyvinvointiin  merkityksen  ja 

sisällön. Hyvinvoinnin kognitiivista osa‐aluetta voidaan  tutkia  ja käsitteellistää 

elämäntyytyväisyys‐käsitteen avulla (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985).  

 

Arvioitaessa  henkilön  subjektiivista  hyvinvointia  on  tärkeää  ottaa  huomioon 

nämä  esitellyt  eri  osa‐alueet.  Hyvinvointi  voidaan  käsitteellistää  esimerkiksi 

seuraavasti:  korkea  elämäntyytyväisyys  tai  onnellisuus,  korkea  positiivinen 

mieliala,  alhainen  negatiivinen  mieliala  ja  korkea  havaittu  fyysinen  terveys 

(Schmuck & Sheldon, 2001). 
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Subjektiivinen hyvinvointi on monisyinen  ilmiö  ja siksi on  tärkeää  lähestyä sitä 

useista  eri  lähtökohdista.  Psykologisia  ilmiöitä  tutkittaessa  on  kiinnostavaa 

paneutua  erityisesti  subjektiivisen  hyvinvoinnin  psykologisiin  osa‐alueisiin  eli 

emotionaaliseen  ja  kognitiivisen  arvioon  omasta  hyvinvoinnista.  Tässä 

tutkimuksessa  emotionaalista  subjektiivista  hyvinvointia  tarkastellaan 

masentuneisuuden ja uupumuksen kautta ja kognitiivista arviota hyvinvoinnista 

lähestytään elämäntyytyväisyyden ja itsetunnon kautta.  

 

Masentuneen  mielialan  tai  masennukseen  liittyvien  oireiden  ilmeneminen 

voidaan  ajatella  kuvaavan  alhaista  emotionaalista  hyvinvointia. Masennuksen 

kartoitus  kuuluu hyvin  yleisesti  väestön  terveyttä  ja  hyvinvointia  kartoittaviin 

tutkimuksiin  (mm.  Pirkola,  Aalto‐Setälä,  Suvisaari,  &  Lönnqvist,  2005)  ja 

masennusoireiden  vähyys  on  yksi  merkki  subjektiivisesta  hyvinvoinnista. 

Masennusoireita voi esiintyä ilmankin, että olisi lääketieteellisesti diagnosoitavaa 

masennusta  (Isometsä,  2001).  Tässä  tutkimuksessa  sivuutetaan  kliinisesti 

merkittävän masennuksen  ‐käsitettä  ja sillä  tarkoitetaan  tässä yhteydessä  tietyn 

raja‐arvon  ylittymistä.  Kyseinen  raja‐arvo  on  asetettu  niin,  että  tämän  arvon 

ylittyessä  todennäköisyys  saada  masennusdiagnoosi  kasvaa  merkittävästi 

(Salokangas, Stengård & Poutanen, 1994). 

 

Subjektiivisen  hyvinvoinnin  heikkeneminen  näkyy  myös  työhön  liittyvän 

uupumuksen lisääntymisenä. Työhön liittyvää uupumusta (burnout) on tutkittu 

runsaasti eri alojen ammattilaisilla, erityisesti  terveydenhoitoalalla. Uupumusta 

on  tutkittu  myös  opiskelijoiden  keskuudessa  (Schaufeli,  Martínez,  Marques 

Pinto, Salanova, & Bakker, 2002). Uupumuskäsite koostuu kolmesta osa‐alueesta. 

(1) Emotionaalisesta ekshaustiosta  tai väsymyksestä,  jota kuvaa energian puute 

ja  tunne  emotionaalisten  resurssien  loppumisesta.  (2)  Depersonalisaatiosta  tai 

kyynistymisestä,  johon kuuluu muun muassa  terveydenhuollon ammattilaisilla 
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taipumus  kohdella  potilaita  objekteina.  Kolmas  (3)  osa‐alue  on 

riittämättömyyden  tunne,  johon  liittyy  taipumus negatiiviseen  itsearviointiin  ja 

kokemus  työhön  liittyvän  kompetenssin  ja  menestyksekkään  saavuttamisen 

laskusta  (Hellesoy,  Gronhaug,  &  Kvitastein,  2000).  Suomessa  on  kehitetty 

menetelmä  koulu‐uupumuksen  arvioimiseen  (Salmela‐Aro & Näätänen,  2005). 

Koulu‐uupumusmenetelmä  tuo  esiin  samoja  osa‐alueita  kuin  yleisesti 

käsitteellistetyn uupumuksen menetelmä, mutta se on sijoitettu koulumaailmaan 

ja  nuorille  sopivaan  muotoon.  Koulu‐uupumuskäsitteen  osa‐alueet  ovat 

uupumusasteinen  väsymys,  kyynistyneisyys  ja  riittämättömyyden  tunne 

(Salmela‐Aro & Näätänen, 2005). Alhainen koulu‐uupumus voidaan  siis nähdä 

yhtenä osana subjektiivista hyvinvointia.  

 

Kognitiivista  arviota  subjektiivisesta  hyvinvoinnista  lähestytään  korkeaan 

elämäntyytyväisyyden  käsitteen  (Diener  ym.,  1985)  avulla.   Lisäksi  on  tärkeää 

tutkia myös  itsetuntoa,  jota  lähestytään klassisen Rosenbergin  (1965)  itsetunto‐

käsitteen  avulla.  Itsetuntoon  kuuluu,  että  yksilö  uskoo  itsellään  olevan  hyviä 

ominaisuuksia,  suhtautuu  itseensä myönteisesti  ja  tyytyväisesti  ja  kunnioittaa 

itseään  (Rosenberg,  1965).    Korkea  elämäntyytyväisyys  ja  korkea  itsetunto 

voidaan ajatella kuvaavan osaltaan hyvää subjektiivista hyvinvointia. 

 

1.5 Subjektiiviseen hyvinvointiin yhteydessä olevat tekijät 

Ulkoiset olosuhteet  ja yksilön  sisäiset ominaisuudet vaikuttavat  subjektiiviseen 

hyvinvointiin. Hyvinvointiin  liittyviä ulkoisia ominaisuuksia ovat korkeat  tulot 

(varallisuus  henkeä  kohden),  taatut  ihmisoikeudet,  pitkäikäisyys  ja  taattu 

koulutukseen pääsy  (Diener, Diener, & Diener, 1995). Länsimaissa  ihmisillä on 

usein suhteellisen samanlaiset ulkoiset olosuhteet, mutta silti ne,  joilla on sama 

materiaalinen  ja  sosiaalinen  status,  saattavat  erota  paljonkin  toisistaan 

hyvinvointinsa suhteen. Erot tulevat sisäisistä ominaisuuksista.  

 10



Subjektiiviseen  hyvinvointiin  liittyviä  yksilön  sisäisiä  ominaisuuksia  ovat 

ensinnäkin  McAdamsin  (2001)  määrittämät  ensimmäisen  tason 

persoonallisuustekijät  eli  persoonallisuuden  piirteet.  Tietyt  vakaat 

persoonallisuuden piirteet kuvastavat onnellisempia ihmisiä (DeNeve & Cooper, 

1998).  Muun  muassa  korkea  ekstraversio,  empaattisuus  ja  sisäinen  uskomus 

hallinnasta ovat tyypillisiä tyytyväisen ihmisen piirteitä (Grob, Little, Wanner, & 

Wearing,  1996).  Subjektiiviseen  hyvinvointiin  vaikuttavat  myös  toisen  tason 

persoonallisuuden  osa‐alue  eli  luonteenomainen  sopeutuminen,  joka  liittää 

ihmisen ajalliseen ja kultturaaliseen kontekstiin (McAdams, 2001).  

 

Henkilökohtaisten  tavoitteiden  yhteyttä  subjektiiviseen  hyvinvointiin  on 

aiemmissa  tutkimuksissa  lähestytty kahdesta eri näkökulmasta. Minäpystyvyys 

(engl.  self‐efficacy)  ‐teoriassa  ajatellaan,  että  tavoite  voi  olla  mikä  tahansa. 

Tärkeintä on uskomus, että kykenee saavuttamaan tavoitteensa, mikä taas johtaa 

tyytyväisyyteen  (Bandura,  1997).  On  myös  esitetty,  että  tavoitteiden 

saavuttaminen  tekee onnelliseksi,  tai että pelkkä  tavoitteessa eteneminen  johtaa 

hyvinvointiin  (Emmons,  1986).  Tämä  on  tyypillinen  kognitiivinen  ja 

toiminnallinen näkökulma motivaatioon.  

 

Henkilökohtaisen  tavoitteen  arviointi  liittyy  subjektiiviseen  hyvinvointiin 

(Schmuck & Sheldon, 2001). Arvo  tai merkitys,  jonka henkilö antaa  tavoitteelle, 

sekä  tavoitteeseen  liittyvä  korkea  panostus,  ovat  yhteydessä  positiiviseen 

tunnetilaan,  kun  taas  tavoitteiden  väliset  konfliktit  sekä  epävarmuus 

(ambivalenssi)  tavoitteita  kohtaan  liittyvät  negatiivisiin  tunteisiin  (Emmons, 

1986). Cantor ja Sanderson (1999) esittävät, että määrättyjen tavoitteiden tärkeys 

vaihtelee  yksilöiden,  kulttuureiden  ja  kehitysvaiheiden  välillä.  Subjektiivinen 

hyvinvointi  seuraa  heidän mukaansa  siitä,  kun  yksilö  valitsee  ja  on  kykenevä 
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saavuttamaan tavoitteita, joita hän itse arvostaa, joita kulttuurissa arvostetaan, ja 

jotka ovat tarkoituksenmukaisia hänen kehitysvaiheelleen. 

 

Toinen  psykologinen  traditio  keskittyy  henkilökohtaisten  tavoitteiden  laatuun; 

eksistentiaalisessa  ja  humanistisessa  lähestymistavassa  oletetaan,  että  se  mitä 

tavoitteita tavoitellaan tai miksi niitä tavoitellaan, on vähintään yhtä tärkeää kuin 

se miten  hyvin  tavoitetta  tavoitellaan  tai  se  saavutetaan  (Schmuck &  Sheldon, 

2001).  Salmela‐Aro  ym.  (2001)  ovat muun muassa  tutkineet  henkilökohtaisten 

tavoitteiden  sisältöjen  yhteyttä  subjektiiviseen  hyvinvointiin.  Salmela‐Aron  ja 

Nurmen  (2002)  tutkimustulokset  osoittavat,  että  psyykkiseen  hyvinvointiin 

vaikuttavat kehitystehtävien mukaiset tavoitteet, läheisyyteen liittyvät tavoitteet 

sekä konkreettiset  tavoitteet. Valtaan, varallisuuteen  ja  itseen  liittyvät  tavoitteet 

sekä välttämiseen  liittyvät  ja abstarktit  tavoitteet ovat yhteydessä hyvinvoinnin 

ongelmiin.  Samoin  esimerkiksi  sellaiset  henkilökohtaiset  tavoitteet,  joiden 

sisällöllinen  fokus  on  itsensä  kehittäminen,  persoonallisuus,  identiteetti  tai 

elämäntapa,  ovat  yhteydessä  alhaiseen  henkilökohtaiseen  hyvinvointiin  ja 

alhaiseen  itsetuntoon sekä mielenterveyden ongelmiin  (Salmela‐Aro, Pennanen, 

&  Nurmi,  2001).  Toisaalta  myös  henkilökohtaisten  tavoitteiden  arvioiminen 

saavutettaviksi  ja hallittaviksi, saatu  tuki  ja negatiivisten  tunteiden vähyys ovat 

yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin  (Salmela‐Aro & Nurmi,  2002). On myös 

ehdotettu,  että  itseen  liittyvät  tavoitteet  olisivat  yleisempiä  elämän 

siirtymävaiheissa  (Heckhausen,  1998),  kuten  siirtymässä  nuoruudesta 

aikuisuuteen.  

 

1.6 Nuorten psyykkinen kehitys, sen konteksti ja subjektiivinen hyvinvointi 

Nuoruusikä  sijoittuu  ikävuosien  12–22  väliin.  Se  voidaan  jakaa  tarkemmin 

kolmeen  kauteen:  varhaisnuoruus,  joka  alkaa  murrosiän  alkamisen  myötä, 

varsinainen nuoruus 15–17‐vuotiaana  ja  jälkinuoruus 18–22‐vuotiaana  (Aalberg 
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&  Siimes,  1999).  17‐vuotiaana  nuoret  ovat  siis  varsinaisen  nuoruuden 

loppuvaiheilla  siirtymässä  jälkinuoruuteen.  Tässä  vaiheessa  jälkinuoruuteen 

liittyvät ajatukset ja tunteet alkavat herätä nuorten mielissä. Nuoruutta kuvataan 

identiteettikriisinä  (Erikson,  1968).  Erityisesti  jälkinuoruus  on  identiteetin 

kehityksen aikaa (Aalberg & Siimes, 1999). Tässä iässä nuori tekee valintoja, jotka 

vaikuttavat  hänen  aikuiselämäänsä.  Nuori  sijoittaa  itsensä  yhteiskuntaan  ja 

joutuu  ratkaisemaan  kysymyksiä  liittyen  omiin  päämäärinsä;  mihin 

koulutukseen  suuntautua,  minkälaisen  työuran  valita  ja  mitä  ihmissuhteet 

merkitsevät.  

 

Havighurstin  (1948/1972)  määrittelemiin  nuoruusiän  kehitystehtäviin  kuuluu 

keskeisimpänä  tehtävänä  identiteetin  saavuttaminen.  Tähän  liittyy  kahdeksan 

kehitystehtävää,  jotka  on  ratkaistava  ennen  kuin  siirtyminen  aikuisuuteen  voi 

tapahtua.  Nuoren  täytyy  (1)  kehittää  uusi  ja  kypsempi  suhde  saman  ikäisiin 

tyttöihin ja poikiin, (2) saavuttaa maskuliininen tai feminiininen sosiaalinen rooli, 

(3)  hyväksyä  fyysinen  olemuksensa  ja  pyrkiä  käyttämään  omaa  kehoaan 

tehokkaasti,  (4)  tulla  emotionaalisesti  itsenäiseksi  vanhemmista  ja  muista 

aikuisista,  (5)  valmistautua  avioliittoon  (parisuhteeseen)  ja  perhe‐elämään,  (6) 

valmistautua  taloudelliseen  itsenäisyyteen  ja  uraan,  (7)  omaksua  ideologia  ja 

arvo‐  ja  eettinen  systeemi,  joka  ohjaa  käyttäytymistä  ja  (8)  haluta  ja  saavuttaa 

sosiaalisesti vastuullinen käyttäytyminen.  

 

Kehitys  tapahtuu  aina  jossain  kontekstissa;  nuorille  keskeinen  sosiaalinen 

ympäristö on oma koulu. Pääosa suomalaisista nuorista osallistuu peruskoulun 

jälkeen  toisen  asteen  koulutukseen  joko  lukiossa,  tai  ammatillisessa 

koulutuksessa. Nuorisobarometrin mukaan  (Myllyniemi, 2005) 15–19‐vuotiaista 

nuorista  naisista  92  %:lla  ja  miehistä  86  %:lla  on  pääasiallisena  toimintana 

koulunkäynti tai opiskelu. 17‐vuotiaana nuoret ovat toisen asteen koulutuksensa 
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puolessa  välissä  eli  toisen  vuoden  opiskelijoita.  Koulu  on  nuorille  keskeinen 

sosiaalinen  ja  kehityksellinen  konteksti. Onkin  tärkeää  tutkia  nuoria  ja  heidän 

ajatteluaan tässä kontekstissa.   

 

Aikaisemmista  selvityksistä  (mm.  Stakes,  2005)  tiedetään,  että  lukion  toisen 

vuoden opiskelijoista nuoret naiset ovat suomessa masentuneempia kuin nuoret 

miehet  (lievää masennusta  tytöillä  13 %:lla  ja pojilla  8 %:lla  sekä  keskivaikeaa 

masennusta  tytöillä  11  %:lla  ja  pojilla  6  %:lla).  On  myös  kansainvälisesti 

tunnettua, että nuorista tytöt ovat masentuneempia kuin pojat; tämä ero ilmenee 

ensimmäisen  kerran  nuorten  ollessa  14‐vuotiaita  (Wade,  Cairney  &  Pevalin, 

2002)  Nuorilla  ero  masentuneisuudessa  antaa  viitteitä  siitä,  että  tyttöjen  ja 

poikien subjektiivinen hyvinvointi eroaa toisistaan.  

 

On  tärkeää  tarkastella subjektiivista hyvinvointia  laajana  ilmiönä nuorilla. Siksi 

tämän  tutkimuksen  kohteena  on  masennuksen  lisäksi  myös  koulu‐uupumus, 

elämäntyytyväisyys  ja  itsetunto.  Lukion  ja  ammatillisen  koulutuksen 

opiskelijoiden  välisiä  eroja  heidän  subjektiivisessa  hyvinvoinnissaan  ei  ole 

toistaiseksi  selvitetty,  mutta  tässä  tutkimuksessa  päästään  tätäkin  osa‐aluetta 

tarkastelemaan.  

 

Yksilöiden  henkilökohtaiset  tavoitteet  heijastavat  heidän  ikäkautensa 

kehitystehtäviä  (Nurmi,  1992). Nuorten  tavoitteet  liittyvät usein  tulevaisuuden 

työhön,  koulutukseen  ja perheeseen  sekä  seurustelu‐  ja  ystävyyssuhteisiin  että 

omaisuuteen  (Salmela‐Aro,  2001).    Jokaiseen  elämän  siirtymävaiheeseen  liittyy 

normatiivisia  edellytyksiä,  tehtäviä,  haasteita  ja  rooliodotuksia:  jotta  on 

mahdollista käsitellä nämä uudet odotukset ja siirtymävaihe menestyksekkäästi, 

yksilöiden  täytyy mukauttaa henkilökohtaiset  tavoitteensa näihin haasteisiin  ja 

vaatimuksiin (Salmela‐Aro, 2001).  
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Nuorten  tavoitteiden  sisällöissä  on  löydetty  eroja  sukupuolten  välillä.  Tytöt 

tuottavat  enemmän  perheeseen  (Greene  &  Wheatley,  1992)  ja  koulutukseen 

(Nurmi, 1989) liittyviä tavoitteita kuin pojat, joiden tavoitteet liittyvät useammin 

materiaalisiin  arvoihin  (Solantaus,  1987).  Myös  nuorten  aikuisten  arvioita 

henkilökohtaisista  uratavoitteistaan  on  tutkittu  jonkin  verran  (mm.  Nurmi, 

Salmela‐Aro,  &  Koivisto,  2002).  Nurmen  ym.  (2002)  mukaan  mitä  enemmän 

ammattikorkeakoulussa  opiskelleet  nuoret  aikuiset  painottavat  uratavoitteen 

merkitystä,  sitä  todennäköisemmin  he  saavat  koulutustaan  vastaavaa  työtä. 

Nuorista  aikuisista  löytyy  runsaasti  tutkimustietoa,  mutta  täysi‐ikäisyyden 

kynnyksellä olevien nuorten koulutus‐ tai työuraan liittyvän tavoitteen arviointi 

vaatii  lisää  selvitystä.  Tavoitteet  ovat  hyvin  kontekstisidonnaisia  ja  siksi  on 

tärkeää tutkia myös myöhäisnuoruuden kynnyksellä olevien nuorten tavoitteita 

ja tavoitteiden arviointeja. Toistaiseksi puuttuu tutkimustietoa juuri toisen asteen 

koulutuksen  puolessa  välissä  olevista  nuorista,  jotka  siirtyvät  ikäkausissa 

varsinaisesta nuoruudesta myöhäisnuoruuteen. Jotta käsitys myöhäisnuoruuden 

kynnyksellä olevista nuorista täydentyisi, on erityisen tärkeää tutkia  juuri tähän 

siirtymävaiheeseen  liittyviä  henkilökohtaisia  tavoitteita  ja  niihin  liittyviä 

arviointeja sekä nuorten subjektiivista hyvinvointia.  

 

On kiinnostavaa  tutkia koulutusten välisiä eroja, sillä usein  lukiolaisten parissa 

tehdyt  tutkimukset  ja kartoitukset yleistetään käsittämään koko nuorta väestöä. 

Ammatillisen  koulutuksen  opiskelijoiden  henkilökohtaisia  tavoitteita  ja  niiden 

arviointia  ei  ole  tutkittu  tarpeeksi.  Käytännön  kokemukset  ammatillisesta 

koulutuksesta ovat antaneet viitteitä siitä, että motivaatioon  ja henkilökohtaisiin 

tavoitteisiin  liittyvät  ilmiöt  sekä  subjektiivinen hyvinvointi  saattavat olla hyvin 

erilaisia  ammatillisessa  koulutuksessa  ja  lukiokoulutuksessa.  Tämä  tutkimus 

selvittää nämä mahdolliset erot koulutusten välillä.  Ammatilliseen koulutukseen 

liittyvän henkilökohtaisten tavoitteiden tutkimustiedon puuttumisen takia myös 
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aikaisempien  tutkimusten  tyttöjä  ja  poikia  vertailevat  tulokset  eivät  ole  olleet 

täysin yleistettäviä.  

 

Tämä  tutkimus  on  uutta  näkökulmaa  luova  myös  siinä  suhteessa,  että 

aikaisemmin  ei  ole  pyritty  muodostamaan  profiileja  henkilökohtaisten 

tavoitteiden  sisällöistä.  Profiilien  kautta  on mahdollista  saavuttaa  uutta  tietoa 

esimerkiksi henkilökohtaisen uratavoitteen arvioinnista ja tutkia, mitkä tavoitteet 

liittyvät  toisiinsa  tavoitteiden  systeemisessä  kokonaisuudessa.  Vaikka 

henkilökohtaisten  tavoitteiden  yhteys  subjektiiviseen  hyvinvointiin  on  varsin 

hyvin  kartoitettu,  niin  tavoiteprofiilit  tuovat  uuden  henkilöorientoituneen 

näkökulman  henkilökohtaisten  tavoitteiden  yhteydestä  subjektiiviseen 

hyvinvointiin. 

 

1.7 Tutkimusongelmat 

1. Onko sukupuoli yhteydessä siihen, miten nuoret arvioivat uratavoitettaan 

ja  elämässään  tärkeänä  pitämiä  asioita,  ja  onko  sukupuoli  yhteydessä 

nuorten subjektiiviseen hyvinvointiin?  

2. Onko  koulutus  (ammatillinen  koulutus  ja  lukiokoulutus)  yhteydessä 

siihen,  miten  nuoret  arvioivat  uratavoitettaan  ja  elämässään  tärkeinä 

pitämiä asioita, ja onko koulutus yhteydessä opiskelijoiden subjektiiviseen 

hyvinvointiin?  

3. Millaisia  tavoiteprofiileja  tai  ryhmiä  nuorten  henkilökohtaisten 

tavoitteiden sisällöistä voidaan muodostaa?  

4. Millä  tavoin eri  tavoiteprofiiliryhmiin kuuluvat nuoret eroavat  toisistaan 

arvioidessaan uratavoitettaan  ja  elämässä  tärkeinä pitämiään  asioista,  ja 

miten nuoret eri ryhmissä eroavat subjektiivisen hyvinvoinnin suhteen?  
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2. Menetelmät 

2.1 Koehenkilöt 

Tutkimuksen  koehenkilöt  (N=1144,  joista  tyttöjä  oli  565  eli  49 %)  olivat  toisen 

vuoden  opiskelijoita  ammatillisessa  koulutuksessa  tai  lukiokoulutuksessa. 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat olivat Etelä‐Suomen suurista kaupungeista 

ja  lukion  opiskelijat  olivat  itäsuomalaisesta  kaupungista.  Kyselylomakkeen 

täyttivät  kaikki  opiskelijat,  jotka  olivat  tutkimuspäivänä  koulussa  paikalla. 

Lopullisista analyyseistä jätettiin pois ne, jotka olivat iältään yli 25‐vuotiaita sekä 

sellaiset  henkilöt,  joiden  kyselylomakkeet  olivat  täysin  puutteellisesti  täytetty. 

Lopullisessa  analyysissä  ammatillisen  koulutuksen  opiskelijoita  oli  536  (ikä 

vuosissa M=17.83,  sd=1.59),  joista  tyttöjä  oli  194  (36 %)  ja  poikia  342  (64 %). 

Lukion  opiskelijoita  oli  yhteensä  608  (ikä  vuosissa  M=17.05,  sd=0.27),  joista 

tyttöjä oli 371 (61 %) ja poikia 235 (39 %). 

  

2.2 Arviointimenetelmät 

Tutkimuksessa  käytettiin  Littlen  (1983)  luomaa  ja  Salmela‐Aron  (2002) 

suomenkielellä  edelleen  kehittämää  henkilökohtaisten  projektien  menetelmää. 

Vastaajia pyydettiin  tuottamaan  neljä mihin  tahansa  elämänalueeseen  liittyvää 

henkilökohtaista  tavoitetta,  projektia  tai  hanketta.  Näiden  lisäksi  vastaajia 

pyydettiin tuottamaan yksi henkilökohtainen tavoite, joka liittyi joko opiskeluun, 

ammatinvalintaan  tai  työuraan.  Nämä  vapaasti  tuotetut  tavoitteet  luokiteltiin 

sisällön mukaan (taulukko 1.).  
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Taulukko 1. Tavoitteiden luokittelu ja esimerkit jokaisesta tavoiteluokasta sekä 
frekvenssit yhteensä neljään tavoitteeseen tuotetuista määristä 
Tavoiteluokka  Esimerkki koehenkilön 

antamasta tavoitteesta 
Tavoitteita tuotettu 
yhteensä (yht. 100 %) 

1. Nykyinen koulutus  ”Valmistua tästä koulusta”  722 (18 %) 
2. Tuleva koulutus  ”Hakea 

ammattikorkeakouluun” 
347 (8 %) 

3. Ammatti  ”Saada hyvä työpaikka”  644 (16 %) 
4. Oma perhe / parisuhde  ”Muuttaa yhteen 

poikaystävän kanssa” 
240 (6 %) 

5. Omat lapset  ”Huolehtia lapsistani”  37 (1 %) 
6. Seurustelu suhde  ”Rakastua ihanaan naiseen”  137 (3 %) 
7. Lapsuuden perhe  ”Pitää hyvät välit 

perheenjäseniin” 
63 (2 %) 

8. Ystävät  Pitää kaverisuhteista kiinni”  241 (6 %) 
9. Varallisuus  ”Haluan rikastua”  480 (12 %) 
10. Harrastukset  ”Kehittyä harrastuksessani”  233 (6 %) 
11. Oma terveys  ”Pysyä terveenä”  284 (7 %) 
12. Itsensä kehittämiseen 

liittyvät tavoitteet 
”Oppia olemaan avoimempi 
ja rohkeampi” 

182 (4 %) 

13. Matkustaminen   ”Päästä kesän lopulla 
etelään” 

153 (4 %) 

14. Elämäntapa  ”Haluan olla julkkis”  181 (4 %)  
15. Muutto  ”Muuttaa pois vanhempien 

luota” 
74 (2 %) 

16. Armeija  ”Mennä inttiin”  55 (1 %) 
17. Päihteet  ”Juoda mahdollisimman 

paljon viinaa” 
13 (0 %)  

18. Ulkonäkö  ”Laihduttaa”  19 (0 %) 
 

Koehenkilöitä  pyydettiin  arvioimaan  tarkemmin  opiskeluun,  ammattiin  tai 

työuraan  liittyvää  tavoitettaan  merkityksen  (kaksi  osiota,  esim.  ”Kuinka 

sitoutunut  olet  tähän  tavoitteeseen?”),  panostuksen  (kaksi  osiota,  esim.  ”Miten 

paljon olet käyttänyt aikaa  ja vaivaa  tähän  tavoitteeseen?”), rasittavuuden  (kaksi 

osiota,  esim.  ”Miten  rasittava  tai  kuormittava  tavoitteesi  on?”)  ja  edistymisen 

(kolme osioita, esim. ”Miten kykenevä olet  toteuttamaan  tavoitteesi?”) suhteen. 

Osioita oli yhteensä yhdeksän ja ne arvioitiin Likert‐asteikolla 1 (Erittäin vähän) 

–  7  (Erittäin  paljon).  Summamuuttujat  muodostettiin  laskemalla  keskiarvo 

osioista, jotka kuuluivat samaan osa‐alueeseen. Tässä tutkimuksessa asteikoiden 
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reliabiliteetit (Cronbachin α) olivat: merkitys  .72, panostus  .85, rasittavuus  .85  ja 

edistyminen .70.  

 

Koehenkilöitä  pyydettiin  arvioimaan, mitkä  asiat  ovat  heille  tärkeitä  Likert‐

asteikolla  1  (ei  ole  ollenkaan  tärkeää)  –  7  (on  hyvin  tärkeää).  Tutkimuksessa 

käytettyjä  osioita  olivat  vanhempien  tärkeys  (kaksi  osiota,  esim.  ”perheeni”), 

kavereiden  tärkeys  (kaksi osioita, esim. ”kaverini”) opiskelun  tärkeys  (kaksi osiota, 

esim. ”koulunkäynti”) ja ammatin tärkeys (kaksi osiota, esim. ”tuleva ammattini”). 

Summamuuttujat muodostettiin  laskemalla  keskiarvot  osioista,  joissa  kysyttiin 

sisällöllisesti  samaa  asiaa.  Tässä  tutkimuksessa  asteikoiden  reliabiliteetit 

(Cronbachin α) olivat: vanhempien tärkeys .93, kavereiden tärkeys .90, opiskelun 

tärkeys .91 ja ammatin tärkeys .87. 

 

Subjektiivista  hyvinvointia  arvioitiin  tutkimuksessa  useilla  eri  menetelmillä. 

Opiskeluun  liittyvää  uupumusta  arvioitiin  tähän  tarkoitukseen  kehitetyllä 

Nuorten  koulu‐uupumus  menetelmällä  (Salmela‐Aro  &  Näätänen,  2005). 

Vastaajia  pyydetiin  arvioimaan  opiskeluolosuhteitaan  uupumusasteisen 

väsymyksen  (kolme  osiota,  esim.  ”Tunnen  hukkuvani  opiskeluun.”), 

kyynistyneisyyden  (kolme  osiota,  esim.  ”Kyselen  alituiseen,  onko 

koulunkäynnilläni merkitystä.”) ja riittämättömyyden tunteen (kolme osiota, esim. 

”Minusta  tuntuu,  että  minulla  on  yhä  vähemmän  annettavaa  koulussa.”) 

suhteen. Arviointi tehtiin kuusiportaisella Likert‐asteikolla 1 (Täysin eri mieltä) – 

6  (Täysin  samaa  mieltä).  Tässä  tutkimuksessa  asteikoiden  reliabiliteetit 

(Cronbachin  α)  olivat:  uupumusasteinen  väsymys  .72,  kyynistyneisyys  .85  ja 

riittämättömyyden tunne .76.  

 

Subjektiivista hyvinvointia arvioitiin myös depression, elämäntyytyväisyyden  ja 

itsetunnon  menetelmillä.  Depressiota  kartoitettiin  Salokankaan,  Stengårdin  ja 
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Poutasen  (1994)  depressioskaalalla  (DEPS).  Vastaajia  pyydettiin  arvioimaan 

omaa mielialaansa viimeisen kuluneen kuukauden aikana yhteensä kymmenellä 

osiolla  (esim.  ”Tulevaisuus  tuntui  toivottomalta”  ja  ”Tunsin,  että kaikki  ilo  on 

hävinnyt  elämästä”). Arviointiasteikko  oli  0  (Ei  lainkaan),  1  (Jonkin  verran),  2 

(Melko  paljon)  ja  3  (Erittäin  paljon).  Depressiota  kuvaava  tunnusluku 

rakennettiin  summaamalla  kaikkien  osioiden  pisteet  yhteen.  Tässä 

tutkimuksessa asteikon  reliabiliteetti  (Cronbachin α) oli  .90. Depressioskaalassa 

kliinisesti  merkittävän masennuksen  raja‐arvo  on  yhdeksän  pistettä  ja  tämän 

raja‐arvon  ylittyessä  masennusdiagnoosin  asettamisen  todennäköisyys 

lääketieteellisessä tutkimuksessa on 35.7 % (Salokangas ym., 1994).   

 

Vastaajat  arvioivat  elämäntyytyväisyyttään  Dienerin,  Emmonsin,  Larsenin,  & 

Griffinsin (1985) Satisfaction with life ‐asteikolla. Osioita oli yhteensä viisi (esim. 

”Olosuhteeni  elämässäni  ovat  erinomaiset.”)  ja  niitä  arvioitiin 

seitsemänportaisella  Likert‐asteikolla  1  (täysin  eri  mieltä)  –  7  (täysin  samaa 

mieltä).  Elämäntyytyväisyyttä  kuvaava  muuttuja  saatiin  laskemalla  keskiarvo 

kaikista osioista. Tässä  tutkimuksessa elämäntyytyväisyysasteikon  reliabiliteetti 

(Cronbachin  α)  oli  .86.  Itsetuntoaan  vastaajat  arvioivat  Rosenbergin  (1965) 

itsetunto‐asteikolla.  Osioita oli yhteensä viisi, joista kaksi oli käännettäviä (esim. 

”Minulla  on  myönteinen  käsitys  itsestäni”  ja  ”Toivoisin  voivani  kunnioittaa 

itseäni enemmän”). Väittämiä arvioitiin Likert‐asteikolla 1  (en ollenkaan samaa 

mieltä)  –  7  (täysin  sama  mieltä).  Summamuuttuja  muodostettiin  laskemalla 

keskiarvo  kaikista  osioista.  Tässä  tutkimuksessa  arviointiasteikon  reliabiliteetti 

(Cronbachin α) oli .73. 

 

Tutkimuksessa käytetyt kysymykset kuuluivat osana  laajempaan tutkimukseen, 

jonka tulokset raportoidaan muualla. Koehenkilöiltä kysyttiin myös taustatietoja. 
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Tässä  tutkimuksessa  on  hyödynnetty  tietoja  vastaajien  koulutuksesta, 

sukupuolesta ja iästä. 

 

2.3 Tutkimuksen kulku 

Ammatillisissa  oppilaitoksissa  kysymykset  esitettiin  tietokoneella  atk‐luokissa 

jokaiselle  luokalle erikseen. Tutkija oli aina mukana opastamassa  ja valvomassa 

kyselyiden  täyttämistä.  Lukiolaiset  vastasivat  kyselyyn  paperilomakkeella. 

Opettajat  esittelivät  tutkimuksen  lukion  opiskelijoille  ja  valvoivat  luokkaa 

kyselyn  täyttämisen  ajan.  Opettajat  eivät  nähneet  opiskelijoiden  vastauksia 

missään  oppilaitoksissa.  Lukiolaiset  lähettivät  vastatut  lomakkeet  suljetussa 

kirjekuoressa  tutkijoille.  Sekä  lukiolaiset  että  ammatillisen  koulutuksen 

opiskelijat  täyttivät  kyselyt  oppilaitoksissa  oppitunnin  aikana.  Kaikki  saivat 

tietoa  ja  ohjeita  tutkimuksesta  sekä  suullisesti  että  kirjallisesti. Vaikka  kyselyt 

täytettiin  eri  menetelmillä  (tietokone  vs.  paperilomake),  voidaan  tuloksia 

vertailla keskenään. Tiedonkeruumenetelmät  eivät  aiheuta  aineistoon vinoutta, 

jos  on  huolehdittu,  etteivät  otannat  ole  vinoja  ja  tutkimuksen  teko‐olosuhteet 

ovat samanlaiset (Hayslett & Wildemuth, 2004).    

 

2.4 Henkilökohtaisten tavoitteiden ryhmittely klusterianalyysilla 

Henkilökohtaisten  projektien  menetelmästä  (Salmela‐Aro,  2002)  saadut 

luokitellut  tavoitteet muutettiin koehenkilön kyseisen  luokan  tavoitteen määrää 

kuvaaviksi count‐muuttujiksi, jotka saivat arvoja 0 (ei yhtään kyseistä tavoitetta) 

ja 4 (kaikki tavoitteet samasta luokasta) väliltä. Klusterianalyysiä varten valittiin 

muuttujiksi  sellaiset  tavoiteluokat,  joita  koehenkilöt  olivat  käyttäneet  riittävän 

usein. Tässä tutkimuksessa raja‐arvoksi muodostui 170 kappaletta (taulukko 1.). 

Ihmissuhteisiin  liittyvät  tavoiteluokat  (oma  perhe  /  parisuhde,  omat  lapset, 

seurustelu,  lapsuuden  perhe  ja  ystävät)  yhdistettiin  samaksi 
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ihmissuhdemuuttujaksi. Pienimpiä  luokkia  ei  otettu mukaan  analyysiin,  koska 

niillä  on  taipumus  vääristää  tulosta  liian  herkästi.  Klusterianalyysiin  valitut 

luokat olivat: nykyinen koulutus, tulevaisuuden koulutus, ammatti, varallisuus, 

harrastukset,  oma  terveys,  itsensä  kehittäminen,  elämäntapa  ja  ihmissuhteet. 

Ryhmittely  tehtiin käyttämällä  epähierarkkista K‐means klusterianalyysiä SPSS 

13.0 ohjelmalla. Yksilöiden  samanlaisuutta arvioitiin käyttämällä yksinkertaista 

Euclidean  etäisyyttä.  Sopivimman  klusteriratkaisun  löytämiseksi  tutkittiin 

kolmen,  neljän  ja  viiden  ryhmän  vaihtoehdot.  Klusterianalyysin  ratkaisun 

vakauden  tarkistamiseksi  aineisto  jaettiin  satunnaisesti  kahtia  ja  molemmille 

puolille  tehtiin  klusterointi  erikseen.  Aineiston  puolikkailla  ryhmille 

ilmaantuivat samat keskipisteet, joten todettiin, että ratkaisu on riittävän vakaa.  

 

3. Tulokset 

Sukupuolen  ja  koulutuksen  sekä  tavoiteprofiilien  yhteyttä  uratavoitteen 

arviointiin,  elämässä  tärkeinä  pidettyihin  asioihin  ja  subjektiiviseen 

hyvinvointiin  analysoitiin  kaksisuuntaisella  varianssianalyysillä.  Efektikoon 

arvioinnissa käytettiin osittaista eetan neliötä (partial eta‐squared, η²).  

 

3.1 Tyttöjen ja poikien sekä ammatillisen koulutuksen ja lukion väliset erot 

Tytöt saivat lähes kaikilla muuttujilla korkeampia arvoja kuin pojat (taulukko 2.). 

Uratavoitteen  tytöt  arvioivat  merkityksellisemmäksi  kuin  pojat.  Samoin  tytöt 

kokivat  panostavansa  siihen  enemmän.  He  kokivat  uratavoitteen  myös 

rasittavampana.    Ihmissuhteita  kuten  vanhempia  ja  kavereita  tytöt  pitivät 

tärkeämpinä kuin pojat. Samoin tytöt pitivät opiskelua ja ammattia tärkeämpinä 

kuin  pojat.  Tytöt  olivat  uupumusasteisesti  väsyneempiä  ja  tunsivat  enemmän 

riittämättömyyden  tunteita  koulutyössään. Tytöt  olivat myös masentuneempia 

kuin pojat ja pojilla oli parempi itsetunto kuin tytöillä. 



 23

23 

Taulukko 2. Sukupuolen ja koulutuksen erot ja interaktiot 
     

Sukupuoli             Koulutus  
Sukupuolen ja 
koulutuksen 

väliset interaktiot 
Muuttujat (vaihteluväli)  tyttö N=488  

(49.8 %) 
poika N=491
 (50.1 %) 

F(1,975) p   

                           

η²  Ammatillinen 
koulutus  

N=461 (47.0 %) 

Lukiokoulutus
N=519 (53.0 %) 

F(1,975) p η²  F(1,975) p  η² 

Uratavoitteen arviointi (1‐7) 
  merkitys   M 

sd 
5.85 
0.84 

5.57 
0.99 

18.68  .000  .019  5.65 
1.06 

5.76 
0.79 

0.56  ns.       

       

           

                             
       

       

   

       

                             

       

                             
   

       

       

0.02  ns.

  panostus  M 

.006 

.005 

.007 

.006 

sd 
4.65 
1.26 

4.32 
1.35 

17.47  .000  .018  4.51 
1.40 

4.47 
1.24 

2.50  ns. 0.52  ns.

  rasittavuus  M  4.63 
1.55 

4.06 
1.54 

27.01  .000  .027  4.16 
1.59 

4.51 
1.54 

4.60  .026  .004  5.60  .018 
sd 

  edistyminen  M 
sd 

5.20 
0.91 

5.30 
1.02 

3.00  ns. 5.25 
1.05 

5.26 
0.89 

0.49  ns. 0.00  ns.

Elämän tärkeät asiat (1‐7)
  vanhemmat  M 

sd 
6.40 
1.03 

6.06 
1.13 

24.26  .000  .024  6.21 
1.12 

6.24 
1.07 

0.58  ns. 0.10  ns.

  kaverit  M 
sd 

6.55 
0.83 

6.12 
1.05 

48.19  .000  .047  6.30 
1.01 

6.36 
0.93 

3.78  ns. 2.87  ns.

  opiskelu  M 
sd 

5.62 
0.99 

4.96 
1.27 

71.39  .000  .068  5.13 
1.33 

5.42 
1.03 

5.74  .017  .005  3.52  ns.

  ammatti  M 
sd 

5.93 
0.94 

5.65 
1.04 

21.88  .000  .022  5.81 
1.08 

5.77 
0.93 

2.87  ns. 0.09  ns.

Koulu‐uupumus (1‐6)
  uupumusasteinen 

väsymys 
M 
sd 

3.08 
1.04 

2.29 
0.99 

98.00  .000  .091  2.25 
1.06 

3.07 
0.97 

108.24  .000  .100  6.73  .010 

  kyynistyneisyys  M 
sd 

2.38 
1.12 

2.21 
1.12 

2.75  ns. 2.16 
1.15 

2.42 
1.08 

9.08  .003  .009  2.50  ns.

  riittämättömyys  M  2.78 
1.03 

2.37 
1.06 

27.02  .000  .027  2.38 
1.10 

2.74 
1.01 

16.61  .000  .017  4.92  .027 

7.41 
5.77 

4.24 
4.91 

80.27  .000  .076  5.29 
5.92 

6.29 
5.22 

0.34  ns. 5.94  .015 

sd 
Subjektiivinen hyvinvointi
  depressio (0‐30)  M 

sd 
  elämäntyytyväisyys (1‐7)  M 

sd 
4.66 
1.24 

4.70 
1.26 

1.63  ns. 4.57 
1.29 

4.77 
1.20 

8.19  .004  .008  1.14  ns.

  itsetunto (1‐7)  M  4.63 
1.08 

5.09 
1.02 

44.96  .000  .044  4.91 
1.06 

4.82 
1.09 

0.13  ns. 0.80  ns.
sd 
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Ammatillisen  koulutuksen  opiskelijoista  ja  lukiolaisista  löytyi  eroja  sekä 

koulutukseen  liittyvistä  muuttujista  että  subjektiivisesta  hyvinvoinnista 

(taulukko  2.).  Lukiolaisia  uratavoite  rasitti  enemmän  kuin  ammatillisen 

koulutuksen  opiskelijoita  ja  heille  opiskelu  oli  tärkeämpää  kuin  ammatillisen 

koulutuksen  opiskelijoille.  Lukiolaiset  olivat  koulutyöhön  uupuneempia  kuin 

ammatillisen  koulutuksen  opiskelijat  kaikilla  dimensioilla  (uupumusasteinen 

väsymys,  kyynistyneisyys  ja  riittämättömyys).  Lukiolaiset  olivat  kuitenkin 

tyytyväisempiä elämäänsä kuin ammatillisen koulutuksen opiskelijat. 

 

Sukupuolen  ja koulutusalan väliltä löytyi tilastollisesti merkitseviä interaktioita. 

Uratavoitetta  arvioitaessa  sen  rasittavuudessa  löytyi  interaktio.  Tytöt  kokivat 

uratavoitteen  yhtä  rasittavana  molemmissa  koulutuksissa.  Ammatillisen 

koulutuksen pojilla uratavoite rasitti kaikkein vähiten  ja lukion pojat sijoittuivat 

heidän ja tyttöjen väliin. 

 

Koulu‐uupumus  ‐menetelmässä  interaktiot  tulivat  tilastollisesti  merkitseviksi 

kahden dimension suhteen. Uupumusasteisessa väsymyksessä lukion tytöt olivat 

kaikkein  väsyneimpiä.  Ammatillisen  koulutuksen  tytöt  olivat  yhtä  väsyneitä 

kuin  lukion  pojat  ja  ammatillisen  koulutuksen  pojat  olivat  kaikkein  vähiten 

väsyneitä. Riittämättömyys taas ilmeni niin, että kaikilla tytöillä ja lukion pojilla 

riittämättömyyden  tunne  oli  yhtä  korkea.  Ammatillisen  koulutuksen  pojilla 

riittämättömyyden  tunnetta oli kaikkein vähiten. Depression suhteen  interaktio 

ilmeni seuraavasti:  tytöt olivat masentuneempia kuin pojat, mutta ammatillisen 

koulutuksen tytöt olivat masentuneempia kuin lukion tytöt ja lukion pojat olivat 

masentuneempia kuin ammatillisen koulutuksen pojat. 
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3.2 Henkilökohtaisten tavoitteiden profiilit ja profiiliryhmien väliset erot 

Tutkimuksen  toinen  tarkoitus  oli  selvittää,  millaisia  profiileja  löydetään,  kun 

nuoret  ryhmitellään  heidän  itsensä  tuottamien  henkilökohtaisten  tavoitteiden 

mukaan  klusterianalyysillä.  Etsittäessä  klustereiden  oikeaa  määrää,  kolmen 

ryhmän ratkaisun muodostaneista  tavoitteiden keskipisteistä  löydettiin ryhmät, 

joissa  keskipistetavoitteina  olivat  nykyinen  koulutus  ja  varallisuus,  nykyinen 

koulutus ja itsensä kehittäminen sekä nykyinen koulutus ja ihmissuhteet. Neljän 

ryhmän  ratkaisu  jakoi  tämän nykyinen koulutus  ja  ihmissuhteet  ‐ryhmän vielä 

kahtia  sellaiseen,  jossa  klusterin  keskipistetavoitteina  oli  nykyinen  koulutus  ja 

ammatti  ja  sellaiseen  ryhmään,  jossa  keskipisteenä  oli  nykyinen  ja  tuleva 

koulutus  sekä  ihmissuhteet.  Viiden  ryhmän  ratkaisu  ei  tuonut  enää  lisää 

informaatiota  edellisiin  ratkaisuihin,  joten  päädyttiin  tarkastelemaan  neljän 

ryhmän  ratkaisua.  Aineiston  satunnaisella  puolituksella  ja  molempien 

puolikkaiden omilla klusteroinneilla todettiin, että ratkaisu on riittävän vakaa. 

 

Klusterin  keskipisteet  osoittavat  ne  muuttujat,  joiden  ympärille  ryhmä  on 

rakentunut.  Tällöin  ryhmän  jäseniä  yhdistävät  klusterin  keskipisteen 

tavoiteluokan  tavoitteet,  joita  jokaisella ryhmäläisellä on keskimäärin enemmän 

kuin  muilla  ryhmillä.  Täten  ryhmiä  voidaan  nimittää  myös 

klusterikeskipisteiden  mukaan.  Nykyinen  koulutus  oli  jokaisen  ryhmän  yksi 

klusterikeskipiste  (taulukko  3.).  Ensimmäisen  ryhmän  henkilökohtaisiin 

tavoitteisiin  kuului  nykyisen  koulutuksen  lisäksi  varallisuuteen  liittyvät 

tavoitteet.  Tästä  johtuen  ensimmäinen  ryhmä  nimettiin  varallisuusryhmäksi. 

Toisen  ryhmän  tavoitteet  liittyivät  nykyisen  koulutuksen  lisäksi  ammattiin  ja 

täten  ryhmä  nimettiin  ammattiryhmäksi.  Kolmannen  ryhmän  tavoitteita  olivat 

nykyinen koulutus, tulevaisuuden koulutus ja ihmissuhteisiin liittyvät tavoitteet 

ja  ryhmä nimitettiin  tuleva koulutus  ja  ihmissuhteet  ‐ryhmäksi. Neljännen  ryhmän 

 25



tavoitteet  keskittyivät  nykyisen  koulutuksen  lisäksi  itsensä  kehittämiseen  ja 

nimeksi ryhmälle tuli itsensä kehittäminen ‐ryhmä.  

 

Taulukko 3. Klusteriryhmien varianssianalyysi klusteroitujen muuttujien suhteen. 
Tummennetut alueet ovat lopullisia klustereiden keskipisteitä. 
  Klusterit       

 

1 
varallisuus 

2 
ammatti 

3 
tuleva koulutus 
ja ihmissuhteet 

4  
itsensä 
kehit‐
täminen 

     

Tavoitteet 
(vaihteluväli 0‐4) 

N=459 (40 
%) 

N=278 
(24 %) 

N=262 (23 %)  N=145  
(13 %) 

F(3,1140)  p  η² 

Nykyinen 
koulutus 

M 
sd 

0.64 
0.56 

0.63 
0.54 

0.64 
0.56 

0.57 
0.54 

0.65  .585 
ns. 

 

Tuleva 
koulutus 

M 
sd 

0.25 
0.46 

0.19 
0.39 

0.50 
0.55 

0.33 
0.50 

23.02  .000  .057

Ammatti  M 
sd 

0.40 
0.50 

1.19 
0.45 

0.27 
0.45 

0.39 
0.49 

223.43  .000  .370

Varallisuus  M 
sd 

0.93 
0.70 

0.06 
0.25 

0.08 
0.28 

0.08 
0.27 

282.94  .000  .370

Harrastukset  M 
sd 

0.22 
0.44 

0.17 
0.45 

0.24 
0.46 

0.15 
0.40 

2.11  .097
ns. 

 

Oma terveys  M 
sd 

0.20 
0.45 

0.24 
0.45 

0.35 
0.49 

0.23 
0.43 

6.77  .000  .018

Itsensä 
kehittäminen 

M 
sd 

0.02 
0.13 

0.00 
0.06 

0.03 
0.18 

1.13 
0.43 

1354.01  .000  .781

Elämäntapa  M 
sd 

0.13 
0.36 

0.24 
0.53 

0.13 
0.36 

0.14 
0.37 

5.58  .001  .014

Ihmissuhteet  M 
sd 

0.30 
0.46 

0.41 
0.51 

1.43 
0.57 

0.62 
0.49 

306.60  .000  .447

 
 
 
Jokaisella ryhmäläisellä oli oman klusterikeskipistetavoitteen lisäksi myös muita 

tavoitteita  mutta  vähemmän.  Klusteriryhmien  erot  klusteroitujen 

tavoitemuuttujien  suhteen  on  esitetty  taulukossa  3.  Efektien  koot  (η²)  olivat 

suuria, koska K‐means klusterianalyysi pyrkii rakentamaan ryhmät niin, että ne 

mahdollisimman voimakkaasti poikkeaisivat toisistaan klusteroitujen muuttujien 

suhteen. Klusteriryhmien sisällöt ilmenevät kuvasta 1.  
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Kuva 1. Varallisuusryhmän, ammattiryhmän, tuleva koulutus ja ihmissuhteet ‐ryhmän ja itsensä 
kehittäminen ryhmän tavoitteita kuvaavat profiilit. Kuvassa on jokaisen ryhmän keskiarvo 
erikseen jokaisessa tavoiteluokassa. 
 

 

Ryhmien profiileja  tarkasteltaessa voidaan kiinnittää huomiota  tavoiteluokkiin, 

joita  kyseisen  ryhmän  jäsenet  ovat  tuottaneet  enemmän  kuin  muut  ryhmät. 

Toisaalta  on  hyvä  kiinnittää  huomiota  myös  sellaisiin  tavoiteluokkiin,  joita 

ryhmässä  tuotetaan  vähemmän  kuin  muissa  ryhmissä.  Post  hoc‐testauksessa 

(Bonferroni,  p<.05)  selvitettiin  myös  tarkemmin,  miten  ryhmät  erosivat 

keskenään  jokaisen  eri  tavoiteluokan  sisällä.  Tulevaisuuden  koulutus  oli 

keskeinen  tavoite  tuleva  koulutus  ja  ihmissuhteet  ‐ryhmälle,  jolla  se  oli  yksi 

klusterikeskipiste.  Varallisuus‐  ja  ammattiryhmälle  tulevaisuuden  koulutus  oli 

ryhmistä  kaikkein  vähiten  tavoitteena,  joskin  varallisuusryhmän  tavoitteiden 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4
nykyinen koulutus

tulevaisuuden koulutus

ammatti

varallisuus

harrastuksetoma terveys

itsensä kehittäminen

elämäntapa

ihmissuhteet

4 Itsensä kehittäminen

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4
nykyinen koulutus

tulevaisuuden koulutus

ammatti

varallisuus

harrastuksetoma terveys

itsensä kehittäminen

elämäntapa

ihmissuhteet

3 Tuleva koulutus ja ihmissuhteet

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4
nykyinen koulutus

tulevaisuuden koulutus

ammatti

varallisuus

harrastuksetoma terveys

itsensä kehittäminen

elämäntapa

ihmissuhteet

2 Ammatti

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4
nykyinen koulutus

tulevaisuuden koulutus

ammatti

varallisuus

harrastuksetoma terveys

itsensä kehittäminen

elämäntapa

ihmissuhteet

1 Varallisuus
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määrä ei eronnut ammattiryhmästä eikä  itsensä kehittäminen ‐ryhmästä. Ammattiin 

liittyviä  tavoitteita  oli  eniten  ammattiryhmällä,  jolla  ammattitavoitteet  olivat 

klusterikeskipiste. Kaikkein vähiten ammatti kuului tuleva koulutus ja ihmissuhde ‐

ryhmän  tavoitteisiin,  joskaan  tämä  ryhmä  ei  eronnut  itsensä  kehittäminen  ‐

ryhmästä. Ammatti kuului varallisuusryhmän tavoitteisiin yhtä paljon kuin itsensä 

kehittäminen  ‐ryhmällä.  Varallisuustavoitteet  kuuluivat  yksinomaan  varallisuutta 

tavoittelevalle ryhmälle. Muille ryhmille varallisuus ei kuulunut tavoitteisiin lähes 

ollenkaan.  

 

Harrastuksiin  liittyviä  tavoitteita oli yhtä vähän kaikilla  ryhmillä. Oma  terveys 

kuului  erityisesti  tuleva  koulutus  ja  ihmissuhteet  ‐ryhmän  tavoitteisiin  enemmän 

kuin varallisuus‐  ja ammattiryhmillä. Itsensä kehittäminen ‐ryhmä ei eronnut omaan 

terveyteen  liittyvien  tavoitteiden  määrässä  mistään  ryhmistä.  Itsensä 

kehittämiseen liittyvät tavoitteet olivat itsensä kehittäminen ‐ryhmän yksinoikeutta, 

sen ollessa myös ryhmän klusterikeskipiste, ja muilla ryhmillä ei näitä tavoitteita 

esiintynyt  ollenkaan.  Elämäntapaan  liittyviä  tavoitteita  oli  ammattiryhmällä 

enemmän  kuin  varallisuusryhmällä  ja  tuleva  koulutus  ja  ihmissuhteet  ‐ryhmällä. 

Itsensä  kehittäminen  ‐ryhmä  ei  eronnut  elämäntapaan  liittyvien  tavoitteiden 

määrässä  muista  ryhmistä.  Ihmissuhteisiin  liittyviä  tavoitteita  oli  kaikilla 

ryhmillä.  Kaikkein  eniten  ihmissuhteisiin  liittyviä  tavoitteita  löytyi  tuleva 

koulutus  ja  ihmissuhteet  ‐ryhmältä,  jonka  klusterikeskipiste  ihmissuhteet  myös 

olivat.  Seuraavaksi  eniten  ihmissuhdetavoitteita  löytyi  itsensä  kehittäminen  ‐

ryhmältä,  sitten  ammattiryhmältä.  Kaikkein  vähiten  ihmissuhteisiin  liittyviä 

tavoitteita oli varallisuusryhmällä.  
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Taulukko 4. Ammatillisen koulutuksen ja lukion tytöt ja pojat klusteriryhmissä 
  Ammatillinen koulutus  Lukio   
  Tyttö  Poika  Tyttö  Poika  Σ (%)

Klusteriryhmät  havaittu  odotettu havaittu odotettu havaittu odotettu havaittu  odotettu  havaittu

1 varallisuus  72  92  183  163  102  124  101  79  458  
(40%)

2 ammatti  62  67  123  118  49  57  44  36  278 
(24%)

3 tuleva koulutus ja 
ihmissuhteet 

50  27  25  48  127  114  59  72  261 
(23%)

4 itsensä 
kehittäminen 

10  8  11  13  93  76  31  48  145 
(13%)

 

Jokaiseen  klusteriryhmään  kuului  sekä  tyttöjä  että  poikia  ja  ammatillisen 

koulutuksen  että  lukion  opiskelijoita  (taulukko  4.).  Havaittujen  arvojen  ja 

odotusarvojen  erot  klusteriryhmissä  olivat  tilastollisesti  merkitsevät 

ammatillisen koulutuksen ja lukion välillä (Χ²(3)=38.91, p=.000) sekä tyttöjen että 

poikien välillä (Χ²(3)=96.38, p=.000). Varallisuus‐ ja ammattiryhmässä oli enemmän 

ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ja tuleva koulutus ja ihmissuhteet ‐ryhmässä 

ja  itsensä  kehittäminen  ‐ryhmässä  taas  lukion opiskelijoita. Varallisuusryhmässä oli 

eniten  ammatillisen  koulutuksen  poikia  (40  %)  ja  vähiten  ammatillisen 

koulutuksen tyttöjä (16 %). Lukion tyttöjä ja poikia tässä ryhmässä oli yhtä paljon 

(molempia 22 %). Ammattiryhmäkin koostui pääasiassa ammatillisen koulutuksen 

pojista (43 %)  ja ammatillisen koulutuksen tytöt olivat toisiksi suurin ryhmä (25 

%). Lukion poikia ja tyttöjä oli tässä ryhmässä molempia yhtä vähän (15 % ja 17 

%). Tuleva koulutus ja ihmissuhteet ‐ryhmä koostui ensisijaisesti lukion tytöistä (49 

%)  ja  sitten  lukion  pojista  (21 %)  ja  ammatillisen  koulutuksen  tytöistä  (19 %). 

Ammatillisen  koulutuksen  poikia  tässä  ryhmässä  oli  ainoastaan  10 %.  Itsensä 

kehittäminen  ‐ryhmä  koostui  pääasiassa  lukion  tytöistä  (64  %)  ja  sitten  lukion 

pojista  (21  %).  Ammatillisen  koulutuksen  opiskelijat  olivat  vain  vähän 

edustettuina (tytöt, 7 %; pojat, 8 %).  
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Tutkimuksen viimeinen  tarkoitus oli  selvittää, millä  tavalla nämä muodostetut 

klusteriryhmät  ovat  yhteydessä  uratavoitteen  ja  elämän  tärkeiden  asioiden 

arviointiin,  koulu‐uupumukseen  sekä  subjektiiviseen  hyvinvointiin.  Nämä 

tulokset on esitetty taulukossa 5. Kuvassa 2. ovat ryhmien merkitsevät yhteydet 

uratavoitteen arviointiin  ja elämän  tärkeisiin asioihin. Kuvassa 3. ovat  ryhmien 

merkitsevät yhteydet koulu‐uupumukseen  ja subjektiiviseen hyvinvointiin. Post 

hoc  ‐testauksen  (Bonferroni, p<.05) esiintuomat ryhmien väliset erot muuttujien 

sisällä ilmenevät myös näistä kuvista.  

 

Uratavoitteeseen panostus  erosi  ryhmien  välillä  niin,  että  varallisuusryhmään  ja 

itsensä  kehittäminen  ‐ryhmään  kuuluvat  nuoret  panostivat  uratavoitteeseen 

kaikkein vähiten. Eniten uratavoitteeseen panostavat ammatti‐ ja tuleva koulutus ja 

ihmissuhteet  ‐ryhmien  nuoret.  Uratavoitteen  koettiin  edistyneen  eniten  näissä 

samoissa  ammatti‐  ja  tuleva  koulutus  ja  ihmissuhteet  ‐ryhmissä.  Vähiten 

uratavoitteen  koki  edistyneen  ne  nuoret,  jotka  kuuluivat  itsensä  kehittäminen  ‐

ryhmään.  Varallisuusryhmän  nuoret  eivät  eronneet  muista  uratavoitteen 

edistymisen  suhteen.  Uratavoitetta  arvioidessaan  nuoret,  joilla  oli  ammattiin, 

tulevaisuuden  koulutukseen  ja  ihmissuhteisiin  liittyviä  tavoitteita,  eikä 

pelkästään  itsen  kehittämiseen  tai  varallisuuteen  liittyviä  tavoitteita,  kokivat 

panostaneensa  uratavoitteeseensa  ja  kokivat  sen  edistyneen.  Uratavoitteen 

merkitys  ja  koettu  rasittavuus  eivät  eronneet  merkitsevästi  ryhmien  välillä 

(taulukko 5.). 
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Taulukko 5. Koulutukseen liittyvien muuttujien ja hyvinvointimuuttujien 
varianssianalyysit klusteriryhmien välillä 
  Ryhmät       
Muuttujat (vaihteluväli)  1 

varallisuus
2 

ammatti
3  

tuleva 
koulutus ja 
ihmissuhteet 

4 
itsensä 
kehit‐
täminen 

F(3,976)  p  η² 

Uratavoitteen arviointi (1‐7) 
  merkitys  M 

sd 
5.67 
0.96 

5.67 
0.97 

5.80 
0.89 

5.71 
0.83 

0.98  ns.   

  panostus  M 
sd 

4.31 
1.43 

4.61 
1.21 

4.72 
1.21 

4.37 
1.26 

5.81  .001 .018

  rasittavuus  M 
sd 

4.31 
1.60 

4.23 
1.54 

4.48 
1.49 

4.43 
1.68 

1.19  ns.   

  edistyminen  M 
sd 

5,23 
1.03 

5.36 
0.92 

5.33 
0.88 

5.02 
0.97 

3.84  .010 .012

Elämän tärkeät asiat (1‐7)               
  vanhemmat  M 

sd 
6.12 
1.15 

6.31 
1.00 

6.40 
0.97 

6.11 
1.24 

4.14  .006 .013

  kaverit  M 
sd 

6.25 
1.01 

6.35 
0.90 

6.49 
0.83 

6.25 
1.16 

3.27  .021 .010

  opiskelu  M 
sd 

5.18 
1.24 

5.24 
1.22 

5.50 
1.06 

5.30 
1.14 

3.80  .010 .012

  ammatti  M 
sd 

5.73 
1.05 

5.85 
1.01 

5.92 
0.86 

5.66 
1.05 

2.61  .050 .008

Koulu‐uupumus (1‐6)                 
  uupumusasteinen 
väsymys 

M 
sd 

2.54 
1.09 

2.50 
1.10 

2.88 
1.00 

3.11 
1.04 

13.28  .000 .040

  kyynistyneisyys  M 
sd 

2.29 
1.12 

2.20 
1.12 

2.24 
1.11 

2.60 
1.14 

3.71  .011 .011

  riittämättömyys  M 
sd 

2.51 
1.07 

2.43 
1.01 

2.61 
1.05 

2.92 
1.12 

6.09  .000 .019

Subjektiivinen hyvinvointi 
  depressio (0‐30)  M 

sd 
5.14 
5.42 

5.13 
5.54 

6.25 
5.61 

8.53 
5.36 

13.34  .000 .040

  elämäntyytyväisyys 
(1‐7) 

M 
sd 

4.62 
1.24 

4.77 
1.20 

4.83 
1.24 

4.41 
1.32 

3.73  .011 .011

  itsetunto (1‐7)  M 
sd 

4.92 
1.06 

4.96 
1.03 

4.81 
1.13 

4.55 
1.05 

4.65  .003 .014

 

 

Kun  nuorilta  kysyttiin, miten  tärkeänä  he  pitävät  vanhempiaan,  kavereitaan, 

opiskeluaan  ja  tulevaa  ammattiaan,  eri  ryhmien  jäsenet  antoivat  toisistaan 

eroavia  vastauksia.  Jokaisen  tärkeänä  pidetyn  asian  suhteen  ilmeni  ryhmien 

välillä  samanlainen  profiili.  Varallisuusryhmän  nuorille  kaikki  oli  vähemmän 

tärkeää  kuin  tuleva  koulutus  ja  ihmissuhteet  ‐ryhmän  nuorille.  Muiden  kahden 
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ryhmän  nuoret  (ammatti  ja  itsensä  kehittäminen  ‐ryhmä)  eivät  eronneet 

merkitsevästi mistään ryhmästä.  

 

Ihmissuhdetavoitteita  tuottaneet  nuoret  pitivät  ihmissuhteita  eli  vanhempia  ja 

kavereita  tärkeinä,  kun  taas  varallisuus  tavoitteita  tuottaneet  nuoret  pitivät 

ihmissuhteita  vähemmän  tärkeänä.  Tuleva  koulutus  ja  ihmissuhteet  ‐ryhmän 

nuorille opiskelu oli kaikkein  tärkeintä  ja vastaparina vähiten  tärkeää opiskelu 

oli  varallisuusryhmä  nuorille. Ammatin  tärkeys  ei  eronnut  ryhmien  välillä  post 

hoc ‐testauksessa merkitsevästi (kuva 2.).  

Uratavoitteen arvioinnin ja elämän tärkeiden asioiden
standardoidut keskiarvot eri ryhmillä 

Huom. Arvojen välinen ero on tilastollisesti merkitsevä (p<.05, Bonferroni), kun arvopisteillä on eri 
kirjaimet.
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Kuva 2. Tilastollisesti merkitsevät klusteriryhmien erot uratavoitteen arvioinnissa ja 
elämän tärkeissä asioissa. 
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Koulu‐uupumus ja subjektiivinen hyvinvointi
standardoidut keskiarvot eri ryhmillä 

Huom. Arvojen välinen ero on tilastollisesti merkitsevä (p<.05, Bonferroni), kun arvopisteillä on eri 
kirjaimet.
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Kuva 3. Tilastollisesti merkitsevät erot klusteriryhmien välillä koulu‐uupumusta ja 
subjektiivista hyvinvointia kuvaavilla muuttujilla 

 

Koulu‐uupumuksen  eri  dimensioilla  ja  muilla  subjektiivista  hyvinvointia 

mittaavilla muuttujilla  (kuva  3.)  tuli  esiin  itsensä  kehittäminen  ‐ryhmän  nuorten 

poikkeavuus muiden  ryhmien  nuorista. Koulu‐uupumus menetelmän  kaikissa 

osa‐alueissa  eli  uupumusasteisessa  väsymyksessä,  kyynistyneisyydessä  ja 

riittämättömyyden  tunteessa  itsensä kehittäminen  ‐ryhmän nuoret saivat kaikkein 

korkeimmat  arvot.  Uupumusasteisessa  väsymyksessä  myös  tuleva  koulutus  ja 

ihmissuhteet  ‐ryhmään  kuuluvat  saivat  korkeita  arvoja, mutta muilla  uupumus‐

dimensioilla nämä nuoret eivät eronneet varallisuus‐  ja  ammattiryhmän nuorista. 
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Vähiten  uupuneita  kaikilla  kolmella  dimensiolla  olivat  varallisuusryhmäläiset  ja 

ammattiryhmäläiset.  

 

Itsensä  kehittäminen  ‐ryhmässä  nuoret  olivat  masentuneempia  kuin  muiden 

ryhmien  nuoret  ja  muut  eivät  eronneet  toisistaan  masennuksen  suhteen. 

Depressioskaalassa kliinisesti merkittävän masennuksen  raja‐arvo on yhdeksän 

pistettä. Itsensä kehittäminen ‐ryhmän masennuspisteiden keskiarvo oli lähellä tätä 

kliinisesti merkittävän masennuksen rajaa (taulukko 5.). Tästä syystä kartoitettiin 

tämän  ryhmän  masennuspisteiden  jakauma  kliinisesti  merkitsevän  ja  ei‐

merkitsevän  masennuksen  suhteen  vielä  erikseen  (taulukko  6.).  Itsensä 

kehittäminen  ‐ryhmän  nuorilla  on  melkein  joka  toisella  kliinisesti  merkittävää 

masennusta.  

   

Taulukko 6. Itsensä kehittäminen ‐ryhmän kliinisesti merkitsevä masennus  

  Itsensä kehittäminen ‐
ryhmä (N=145) 

Prosenttiosuus (yht. 100 %) 

ei masennusta, pist. < 9  76  52.4 % 

masennus, pist. ≥ 9  62  42.8 % 

tiedot puuttuivat  7  4.8 % 

 

Elämäntyytyväisyys  oli  korkeammalla  tulevaisuuden  koulutus  ja  ihmissuhteet  ‐

ryhmään kuuluvilla kuin  itsensä  kehittäminen  ‐ryhmään kuuluvilla. Varallisuus‐  ja 

ammattiryhmän  nuoret  eivät  eronneet  muista  elämäntyytyväisyyden  suhteen. 

Itsetunto  oli  korkeampi  varallisuus‐  ja  ammattiryhmiin  kuuluvilla  kuin  itsensä 

kehittäminen  ‐ryhmään kuuluvilla. Tuleva  koulutus  ja  ihmissuhteet  ‐ryhmän nuoret 

eivät eronneet muista ryhmistä itsetunnon suhteen. 
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Klusteriryhmien  ja  sukupuolen  väliset  interaktiot  eivät  olleet  tilastollisesti 

merkitseviä.  Ammatillisen  koulutuksen  ja  lukion  sekä  klusteriryhmien 

interaktiot tutkittiin, vaikka ammatillisen koulutuksen itsensä kehittäminen ‐ryhmä 

olikin  selvästi pienempi kuin muut  ryhmät  (Taulukko  4.). Hairin, Andersonin, 

Tathamin & Blackin  (1998) mukaan  jokaisessa  solussa  täytyy olla vähintään 20 

havaintoa  (s.342).  Tässä  tutkimuksessa  havaintoja  pienimmässä  solussa  oli  21 

(ammatillinen koulutus,  itsensä kehittäminen  ‐ryhmä). Tilastollisesti merkitsevä 

interaktio  löytyi  opiskelun  tärkeydestä.  Opiskelun  tärkeyden  interaktio  (F(3, 

975)=2.64, p=.049,  η²=.008)  ilmeni varallisuusryhmän  ja ammattiryhmän kesken eri 

koulutusaloilla  (kuva  4.).  Ammatillisessa  koulutuksessa  varallisuus‐  ja 

ammattiryhmän nuoret eivät pitäneet opiskelua niin  tärkeänä kuin ammatillisen 

koulutuksen tuleva koulutus ja ihmissuhteet ‐ryhmän ja itsensä kehittäminen ‐ryhmän 

nuoret tai minkään lukiolaisten ryhmien nuoret.  

 

Opiskelun tärkeys lukiossa ja ammatillisessa 
koulutuksessa eri klusteriryhmissä

4,7
4,8
4,9
5

5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7

1 varallisuus 2 ammatti 3 tuleva
koulutus ja
ihmissuhteet

4 itsensä
kehittäminen

ammatillinen
lukio

 

Kuva 4. Opiskelun tärkeys ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa ja eri 
klusteriryhmillä. 
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4. Pohdinta 

Tässä  tutkimuksessa  selvitettiin  muuttujaorientoituneesti  nuorten  naisten  ja 

miesten  ja  toisaalta  lukio‐  ja  ammatillisen  koulutuksen  opiskelijoiden 

uratavoitteiden  arviointien,  tärkeinä  pitämien  asioiden  ja  subjektiivisen 

hyvinvoinnin eroja. Henkilöorientoitunutta lähestymistapaa hyödyntäen nuorten 

henkilökohtaisten  tavoitteiden  sisällöistä  muodostettiin  ryhmiä  ja  niiden 

profiileja. Lisäksi tutkittiin näiden tavoiteprofiiliryhmien nuorten uratavoitteiden 

arviointia,  tärkeinä  pitämiä  asioita  ja  subjektiivista  hyvinvointia.  Tulokset 

vahvistivat  näkemystä,  että  nuorten  ja  yleensäkin  ihmisten  subjektiivinen 

hyvinvointi on yhteydessä heidän henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa. 

 

4.1 Sukupuolen ja koulutuksen yhteydet uratavoitteen ja elämän tärkeiden 

asioiden arviointiin sekä subjektiiviseen hyvinvointiin  

Sukupuoli  oli  monin  tavoin  yhteydessä  uratavoitteen  arviointiin,  elämän 

tärkeisiin  asioihin  ja  subjektiiviseen  hyvinvointiin.  Tytöt  saivat  lähes  aina 

korkeampia  arvoja  niin  positiivisessa  kuin  negatiivisessakin mielessä.  Nuoret 

naiset kokivat  tulevaisuuden koulutukseen  tai  työhön  liittyvän uratavoitteensa 

merkityksellisemmäksi,  ja  he  panostivat  tai  näkivät  vaivaa  sen  toteutumisen 

eteen  enemmän  kuin  pojat.  Aikaisemmasta  tutkimuksesta  tiedetään,  että 

uratavoitteen merkitykselliseksi  kokeminen  parantaa  selviytymistä  siirtymässä 

koulutuksesta työelämään (Nurmi ym., 2002). Tyttöjä uratavoite myös rasitti ja se 

aiheutti  stressiä  enemmän  kuin  pojilla.  Tuloksia  voi  tulkita  niin,  että  tytöt 

arvioivat uratavoitteen jopa niin tärkeäksi, että se alkaa tuntua rasittavalta.  

 

Uratavoitteen  rasittavuus  on  linjassa  myös  sen  kanssa,  että  tytöt  olivat 

uupuneempia  koulutyössä  kuin  pojat.  Efektikooltaan  kaikkein  suurin  ero 

tyttöjen  ja poikien välillä löytyi uupumusasteisesta väsymyksestä,  jota kuvaavat 
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kokemus  opiskeluun hukkumisesta, huonosti nukkuminen  opiskelujen  takia  ja 

opiskelu‐asioiden murehtiminen  vapaa‐ajalla  (Salmela‐Aro & Näätänen,  2005). 

Tytöt  olivat  myös  masentuneempia  kuin  pojat.  Tämä  tukee  aikaisempia 

tutkimuksia,  joissa  on  todettu,  että  nuorilla  naisilla  on  enemmän masennusta 

kuin nuorilla miehillä (Pirkola, Aalto‐Setälä, Suvisaari, & Lönnqvist, 2005; Stakes 

kouluterveyskysely 2005; Wade, Cairney & Pevalin, 2002). Poikien  itsetunto oli 

korkeampi  kuin  tyttöjen.  Subjektiivinen  hyvinvointi  tässä  tutkimuksessa  on 

määritelty  olevan  vähäistä  koulu‐uupumista,  vähäistä  masennusta,  korkeaa 

elämäntyytyväisyyttä  ja korkeaa itsetuntoa. Pojilla oli vähemmän masennusta  ja 

koulu‐uupumusta  ja  heillä  oli  korkeampi  itsetunto  kuin  tytöillä.  Tämän 

perustella  voidaan  sanoa,  että  nuorten miesten  subjektiivinen  hyvinvointi  on 

korkeampi kuin nuorten naisten.  

 

Tytöt arvioivat vanhemmat, kaverit, opiskelun ja ammatin poikia tärkeämmäksi. 

Tämä  ilmiö on havaittu myös Nuorisobarometrissa  2005,  jossa  samantyylisissä 

kysymyksissä  tytöt  arvioivat  kaiken  tärkeämmäksi  kuin  pojat  (Myllyniemi, 

2005). On mahdollista,  että  kyse  on  tyttöjen  arvostuksen  erilaisuudesta, mutta 

välttämättä  ero  ei  liity muuttujien  sisältöön  vaan  esimerkiksi  tyttöjen  tapaan 

käyttää  Likert‐asteikkoa  tämän  tyylisissä  ”mitkä  asiat  ovat  sinulle  tärkeitä”  ‐

kysymyksissä.    Toisaalta  tytöt  tuottavat  enemmän  perheeseen  (Greene  & 

Wheatley,  1992)  ja  koulutukseen  (Nurmi,  1989)  liittyviä  tavoitteita,  jolloin  on 

näiden  tulosten  mukaista,  että  tytöt  pitävät  elämässään  ihmissuhteita  ja 

koulutusta sekä ammattia tärkeämpinä kuin pojat. 

 

Tässä  tutkimuksessa  oli  myös  mahdollista  vertailla  lukiokoulutuksen  ja 

ammatillisen  koulutuksen  opiskelijoita  keskenään.  Uratavoitetta  arvioidessaan 

lukiolaiset  kokivat  sen  aiheuttavan  enemmän  stressiä  ja  kuormitusta. 

Efektikooltaan  suurin  ero  koulutusten  väliltä  löytyi  koulu‐uupumuksesta, 

 37



tarkemmin  uupumusasteisesta  väsymyksestä.  Nykyinen  koulutus  uuvutti 

lukiolaisia  enemmän  kuin  ammatillisen  koulutuksen  opiskelijoita.  Lukiolaiset 

olivat  koulutyössään  väsyneempiä,  kyynistyneempiä  ja  tunsivat  enemmän 

riittämättömyyden  tunteita.  Tähän  voi  liittyä myös  se,  että  lukiolaiset  pitivät 

opiskelua  tärkeämpänä  kuin  ammatillisen  koulutuksen  opiskelijat.  Voidaan 

tulkita,  että  kun  opiskelu  koetaan  tärkeäksi  ja merkitykselliseksi,  siihen  liittyy 

stressaantuneisuutta  ja  uupumusta.  Molemmissa  koulutuksissa  opiskelevat 

nuoret uskoivat yhtä paljon, että ovat kykeneviä saavuttamaan uratavoitteensa, 

mutta  ammatillisessa  koulutuksessa  tavoite  on  kenties  sillä  tavalla 

konkreettisempi,  että  sitä  ei  tarvitse  kokea  rasittavana.  Lukiolaiset  olivat 

rasittuneisuudestaan  ja  koulu‐uupumuksestaan  huolimatta  tyytyväisempiä 

elämäänsä.  Tämä  on  mielenkiintoista  laajemmin  subjektiivisen  hyvinvoinnin 

kannalta.  Samalla,  kun  lukiolaiset  ovat  uupuneempia  ja  väsyneempiä  kuin 

ammatillisen koulutuksen opiskelijat, he ovat silti tyytyväisempiä elämäänsä.  

 

Kun  tarkasteltiin  koulutuksen  ja  sukupuolen  interaktioita,  löydettiin 

uratavoitteen  arvioinnissa  ja  koulu‐uupumuksessa  ammatillisen  koulutuksen 

poikia kuvaava rento asenne; heitä uratavoite rasitti kaikkein vähiten, he olivat 

kaikkein vähiten väsyneitä koulutyössään  ja kokivat vähiten riittämättömyyden 

tunteita. Masennusoireitakin oli näillä pojilla kaikkein vähiten. Eri koulutusten 

tytöt olivat keskenään enemmän samanlaisia. Sekä ammatillisessa koulutuksessa, 

että lukiossa uratavoite rasitti tyttöjä yhtä paljon ja koulu‐uupumukseen liittyvä 

riittämättömyys oli samansuuruista. Lukion tytöt olivat koulutyössään kaikkein 

uupuneimpia ja ammatillisen koulutuksen tytöt taas kaikkein masentuneimpia.  

 

Nämä tulokset osoittavat, että lukion opiskelijoiden ja ammatillisen koulutuksen 

opiskelijoiden välillä on eroja. Lukiolaiset arvioivat tulevaisuuden uratavoitteen 

rasittavammaksi  ja  he  ovat  koulutyössään  uupuneempia.  Tästä  kaikesta 
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huolimatta heille opiskelu on  tärkeämpää  ja he ovat  tyytyväisempiä elämäänsä 

kuin  ammatillisen  koulutuksen  opiskelijat.  Näiden  tulosten  perusteella 

lukiolaisia  ja  ammatillisen  koulutuksen  opiskelijoita  ei  voida  pitää  täysin 

samanlaisina,  ja siksi onkin  tarpeen harkita  tarkkaan sellaisia  tutkimustuloksia, 

joissa  lukioaineisto  yleistetään  koskemaan  kaikkia nuoria. Tämän  tutkimuksen 

perusteella  pelkkään  lukioaineistoon  perustuva  tieto  nuorista  antaa  tästä 

ikäryhmästä todellisuutta uupuneemman kuvan.  

 

4.2 Nuorten henkilökohtaisten tavoitteiden profiilit ja subjektiivinen 

hyvinvointi 

Nuorten  henkilökohtaisten  tavoitteiden  sisällöissä  kuvastuvat  Havighurstin 

(1948/1972)  määrittämät  nuoruusiän  kehitystehtävät  (Nurmi,  1992).  On 

kehitystehtävien mukaista tavoitella koulutusta ja ammattiin valmistumista sekä 

varallisuutta, jolloin valmistaudutaan taloudelliseen itsenäisyyteen ja uraan. Kun 

tavoitteena  on  lapsuudenkodista  poismuuttaminen,  voidaan  sen  nähdä 

ilmentävän  omista  vanhemmista  itsenäistymistä.  Parisuhteeseen  ja  perhe‐

elämään  valmistautumista  kuvaavia  tavoitteita  ovat  pyrkimys  saada 

seurustelusuhde  tai  vakiinnuttaa  se.  Ystävyyssuhteisiin  liittyvät  tavoitteet 

kuvastavat  kehitystehtävää,  jossa  tarkoituksena  on  luoda  kypsempi  suhde 

ikätovereihin. Myös  tämä  tutkimus  tuki  sitä  tietoa,  että  nuorten  tavoitteiden 

sisällöt  liittyvät  heidän  sen  hetkisiin  kehitystehtäviinsä.  Kuten  aikaisempikin 

tutkimus on osoittanut nuorten  tavoitteet  liittyvät usein  tulevaisuuden  työhön, 

koulutukseen  ja  perheeseen  sekä  seurustelu‐  ja  ystävyyssuhteisiin  ja 

omaisuuteen (Salmela‐Aro, 2001). 

 

Nuorten  tavoitteiden  sisällöt  jakautuivat  neljään  tavoiteprofiiliin.  Ryhmät 

nimettiin  keskeisimmän  tavoitteen  perusteella  varallisuusryhmäksi, 
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ammattiryhmäksi,  tuleva  koulutus  ja  ihmissuhteet  ‐ryhmäksi  sekä  itsensä 

kehittäminen  ‐ryhmäksi.  Henkilöorientoitunutta  lähestymistapaa  noudattaen 

esittelen tässä jokaisen profiilin omana kokonaisuutenaan.  

 

Varallisuusryhmään  kuuluvilla  oli  enemmän  varallisuuteen,  elintasoon  tai 

rahaan  liittyviä  tavoitteita kuin muiden ryhmien nuorilla. Heillä oli vähemmän 

tulevaisuuden koulutukseen, omaan terveyteen, elämäntapaan ja ihmissuhteisiin 

liittyviä  tavoitteita.  Varallisuusryhmässä  suurin  osa  oli  ammatillisen 

koulutuksen poikia. Ammatillisen koulutuksen  tytöt  taas olivat  tässä  ryhmässä 

pienin  joukko.  Suurin  osa  ammatillisen  koulutuksen  tytöistä  opiskelee 

hoitoalalla,  jolloin  on  ymmärrettävää,  ettei  varallisuus  päällimmäisenä  kuulu 

ammatillisen koulutuksen tyttöjen tärkeimpiin tavoitteisiin. Varallisuusryhmään 

kuuluvat nuoret panostivat uravoiteeseen vähän ja kokivat sen myös edistyneen 

vähän.  Vanhempia,  kavereita  ja  opiskelua  ei  pidetty  tärkeänä. 

Varallisuusryhmään  kuuluvat  eivät  olleet  uupuneita  koulutyössään.  Muukin 

subjektiivinen hyvinvointi (depressio, elämäntyytyväisyys ja itsetunto) oli lähellä 

kaikkien  ryhmien  keskitasoa.  Varallisuusryhmän  nuorten  tavoitteet  liittyivät 

pääasiassa rahaan tai omaisuuteen, mutta siihen ei toistaiseksi näyttäisi liittyvän 

pyrkimystä  työskennellä  omaisuuden  eteen.  Nämä  nuoret  kokivat  myös 

subjektiivisen  hyvinvointinsa  hyväksi.  Tämän  ryhmän  nuoria  voisi  kuvata 

nuoruuden kirkassilmäisiksi,  jotka ainakin  jossain määrin saattavat ajatella, että 

raha tai omaisuus on helposti saavutettavissa. Tätä ryhmää voisi kuvata lauseella 

”haluan paljon rahaa mahdollisimman pienellä vaivalla”. 

 

Ammattiryhmän jäsenten keskeisimmät tavoitteet liittyivät työhön, ammattiin ja 

siihen valmistumiseen  ja  työelämässä menestymiseen. Tulevaisuuden koulutus 

ja  varallisuus  eivät  kuuluneet  näiden  nuorten  tavoitteisiin.  Sen  sijaan 

elämäntapaan kuten ajankäyttöön, menestymiseen, sopeutumiseen ja onnelliseen 
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elämään  liittyviä  tavoitteita  löytyi  tämän  ryhmän  nuorilta.  Ammattiryhmä 

koostui  pääasiassa  ammatillisen  koulutuksen  pojista  ja  sitten  ammatillisen 

koulutuksen  tytöistä.  Ammattiryhmän  nuoret  panostivat  uratavoitteeseen  ja 

kokivat  sen  myös  edistyneen.  Nämä  nuoret  kuuluivat  niihin,  jotka  olivat 

kaikkein  vähiten  opiskelussaan  uupuneita.  Muutkin  subjektiiviseen 

hyvinvointiin  liittyvät  osa‐alueet  olivat  lähellä  kaikkien  ryhmien  keskitasoa. 

Näiden  nuorten  tavoitteet  olivat  konkreettisia  ja  tulevaisuuden  uratavoitteen 

eteen  nähtiin  vaivaa,  vaikka  se  ei  välttämättä  tarkoittanutkaan  enää  lisää 

koulutusta.  Nämä  nuoret  voivat  myös  hyvin  eivätkä  kokeneet  uupumista 

opiskeluissa. Näistä pääasiassa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista välittyy 

positiivisella tavalla arvostus omaa ammatillista osaamista kohtaan. Tätä ryhmää 

voisikin kuvata lauseella ”Ammatillinen osaaminen on elämäntapani”. 

 

Tuleva  koulutus  ja  ihmissuhteet  ‐ryhmään  kuuluvien  nuorten  keskeisimmät 

tavoitteet  liittyivät  jatkokoulutukseen  esimerkiksi  kolmannella  asteella  ja 

ihmissuhteisiin  eli  ystäviin,  seurustelusuhteeseen  ja  perheeseen.  Ammatti  ja 

varallisuus ja elämäntapa‐asiat eivät kuuluneet heidän tavoitteisiinsa, mutta oma 

terveys kuului. Tässä ryhmässä oli pääasiassa  lukion tyttöjä. Tuleva koulutus  ja 

ihmissuhteet ‐ryhmään kuuluvat panostivat uratavoitteeseen ja kokivat sen myös 

edistyneen.  Näille  nuorille  opiskelu  oli  tärkeää,  sisältyyhän  heidän 

tavoitteisiinsakin vielä koulutusta tulevaisuudessa. Vanhemmat  ja kaverit olivat 

heille  tärkeitä, mikä  oli  linjassa  ihmissuhteisiin  liittyvien  tavoitteiden  kanssa. 

Tuleva  koulutus  ja  ihmissuhteet  ‐ryhmään  kuuluvat  kokivat  uupumusasteista 

väsymystä,  mutta  he  eivät  olleet  kyynistyneitä,  eivätkä  kokeneet 

riittämättömyyden  tunteita  koulutyössään.  Elämäntyytyväisyys  oli  korkealla 

tässä  ryhmässä. Näiden nuorten henkilökohtaiset  tavoitteet olivat konkreettisia 

ja erityisesti monipuolisia, joskin tämän ryhmän tavoitteista kuvastui korkeampi 

kunnianhimo  verrattuna  ammattiryhmään.  Nämä  nuoret  vaikuttivat  olevan 
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motivoituneita  kouluttautumaan  toisen  asteen  koulutusta  pidemmälle.  Nämä 

nuoret  kokivat  olevansa  väsyneitä  koulutyössään,  mutta  silti  he  olivat 

tyytyväisiä  elämäänsä.  Tätä  ryhmää  voisi  kuvata  lauseella  ”haluan  hyvän 

koulutuksen  ja  olen  valmis  työskentelemään  sen  eteen,  lisäksi  läheiset  ihmiset 

ovat minulle tärkeitä”. 

 

Tavoiteprofiileista ja koulutuksesta löydetyt interaktiot antavat lisää ymmärrystä 

lukiolaisten  ja  ammatillisen  koulutuksen  opiskelijoiden  eroista.  Pyydettäessä 

nuoria arvioimaan opiskelun tärkeyttä varallisuus ja ammattiryhmissä oli suurin 

ero  lukion  ja  ammatillisen  koulutuksen  välillä.  Ammatillisen  koulutuksen 

opiskelijat,  jotka  kuuluvat  varallisuus‐  tai  ammattiryhmään,  eivät  kokeneet 

opiskelua  lainkaan  niin  tärkeänä  kuin  samaan  ryhmään  kuuluvat  lukiolaiset. 

Toisin  sanoen,  jos  lukiossa  tavoitteena  on  varallisuus  tai  ammatti,  niin  siihen 

liittyy myös, että opiskelua pidetään tärkeänä. 

 

Kolmen  ensimmäisen  ryhmän  tavoiteprofiileista  voidaan  havaita,  että  näihin 

ryhmiin  kuuluvien  nuorten  tavoitteet  suuntautuvat  heistä  ulospäin.  Niistä 

kuvastuu  henkilön  oma  aktiivisuus  ja  toimijuus.  Näiden  ryhmien 

henkilökohtaiset tavoitteet liittyvät joko konkreettiseen ympäristöön (varallisuus, 

ihmissuhteet)  tai  ajalliseen  ympäristöön  (tulevaisuuden  koulutus  tai  ammatti). 

Näissä  kolmessa  ensimmäisessä  ryhmässä  subjektiivinen  hyvinvointi  oli myös 

keskitasoista. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat siis Salmela‐Aron ja Nurmen 

(2002) tuloksia; psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavat kehitystehtävien mukaiset 

tavoitteet,  läheisyyteen  liittyvät  tavoitteet sekä konkreettiset  tavoitteet. Salmela‐

Aro  ja Nurmi (2002) ovat myös esittäneet, että valtaan  ja varallisuuteen liittyvät 

henkilökohtaiset  tavoitteet  olisivat  yhteydessä  hyvinvoinnin  ongelmiin.  Tämä 

tutkimus  ei  tue  tätä  tulosta  suoraan,  sillä  varallisuusryhmän  subjektiivinen 

hyvinvointi  oli  kaikkien  ryhmien  keskitasoa.  Varallisuusryhmää  kuvasi 
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kuitenkin  tietynlainen  opiskelusta  ja  ihmissuhteista  piittaamattomuus,  joka 

saattaa  mahdollisesti  myöhemmin  aikuisena  vaikuttaa  myös  subjektiiviseen 

hyvinvointiin. 

 

Motivaatiotutkimuksen  kolme  suurta,  saavutusmotiivi,  läheisyys‐  tai 

intiimiysmotiivi  ja  valtamotiivi,  on  nähtävissä  näissä  tavoiteprofiileissa 

selkeämmin,  kuin  jos  tavoitteet  luokiteltaisiin  pelkästään  sisällön  mukaan. 

Karkeasti  jaotellen  valta  liittyy  varallisuusryhmään.  Saavutus  liittyy  sekä 

ammattiryhmään,  että  tulevaisuuden  koulutus  ja  ihmissuhteet  ‐ryhmään. 

Intiimiys‐ tai läheisyysmotiivi korostuu tulevaisuuden koulutus ja ihmissuhteet ‐

ryhmässä.  Emmons  (1999)  on  esittänyt,  etteivät  ihmisten  tuottamat  tavoitteet 

kovinkaan  usein  asetu  suoraan  kolmeen  suureen  motiiviin.  Tämä  tutkimus 

osoittaa,  että  klusterianalyysin  avulla  nämä  suuremmat  motiiviluokat  tulevat 

paremmin  esille.  Kenties  tavoiteprofiiliryhmä  antaa  viitteitä  yksilön 

tunneperäisestä  motivaatiosta  ja  sen  mahdollisesti  vallitsevasta  piirteestä,  eli 

esimerkiksi,  että  saavutusmotiivi  on  yksilön  ensisijainen  motivoija.  Tämän 

varmaksi  toteaminen ei kuitenkaan ole mahdollista näiden  tulosten perusteella, 

vaan  aihe  vaatisi  oman  jatkotutkimuksen  esimerkiksi  kuva‐

assosiaatiomenetelmää hyödyntäen.  

 

Tämä  tutkimus osoittaa myös, että nomoteettisesti mitatut elämän  tärkeät asiat 

tukevat  idiografista  henkilökohtaisten  tavoitteiden  ryhmittelyä.  Tämä  liittyy 

myös  tutkimuksen  validiteettiin;  ne,  jotka  kertovat  ihmissuhteiden  olevan 

tavoitteitaan, pitävät ihmissuhteita myös tärkeinä asioina elämässään.  

 

Neljäs tavoiteprofiiliryhmä erosi muista kolmesta siinä, että ryhmään kuuluvien 

nuorten  henkilökohtaiset  tavoitteet  eivät  suuntautuneet  ulospäin  vaan 
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pikemminkin  itseen  ja  sisäänpäin.  Itsensä  kehittäminen  ‐ryhmään  kuuluvien 

tavoitteet  liittyivät  inhimilliseen henkilökohtaiseen kasvuun,  itsenäistymiseen  ja 

omaan  jaksamiseen.  Heidän  tavoitteita  sävytti  negatiivisuus.  Aikaisemmassa 

tutkimuksessa  Salmela‐Aro,  Pennanen  ja Nurmi  (2001)  ovat  kuvanneet  tämän 

tyyppisiä  tavoitteita  itseen  keskittyviksi  tavoitteiksi  (self‐focused  goals). Nämä 

ovat  yhteydessä  alhaiseen  henkilökohtaiseen  hyvinvointiin,  alhaiseen 

itsetuntoon ja mielenterveyden ongelmiin (Salmela‐Aro ym., 2001).  

 

Vaikka itsensä kehittämiseen liittyvät tavoitteet erottelivat tämän ryhmän nuoret 

muista,  oli  heillä  myös  tulevaan  koulutukseen  ja  ihmissuhteisiin  liittyviä 

tavoitteita.  Itsensä  kehittäminen  ‐ryhmä  oli  kooltaan  pienempi  kuin  muut 

ryhmät. Koko  aineistosta  siihen  kuului  vain  13 %  nuorista.  Suurin  osa  itsensä 

kehittäminen ‐ryhmästä muodostui lukion tytöistä,  ja ammatillisen koulutuksen 

opiskelijoita  oli  hyvin  vähän.  Itsensä  kehittäminen  ‐ryhmään  kuuluvat  nuoret 

eivät  panostaneet  uratavoitteeseen  ja  he  kokivat,  ettei  tavoite  myöskään 

edistynyt.  Subjektiivinen  hyvinvointi  ja  koulu‐uupumus  poikkesivat  tässä 

ryhmässä täysin muista ryhmistä. Näillä nuorilla oli uupumusasteista väsymystä 

enemmän kuin muilla (paitsi tuleva koulutus ja ihmissuhteet ‐ryhmän nuorilla), 

he  olivat  erityisesti  kyynistyneitä  ja  heillä  oli  riittämättömyyden  tunteita. He 

olivat  masentuneempia  kuin  muiden  ryhmien  nuoret.  Itsensä  kehittäminen  ‐

ryhmässä masennusskaalan  keskiarvo  (8.53)  lähenteli  jo  kliinisesti merkittävän 

masennuksen rajaa, joka on yhdeksän pistettä (Salokangas ym., 1994). Kliinisesti 

merkittävää  masennusta  oli  42.8  prosentilla  eli  lähes  joka  toisella. 

Elämäntyytyväisyys  ja  itsetunto  olivat  matalammalla  kuin  muilla  nuorilla. 

Tämän  ryhmän nuoria voisi kuvat  lauseella  ”tällä hetkellä voin  aika huonosti, 

mutta haluaisin voida paremmin, mutta en tiedä tarkasti, miten se onnistuu”.   
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Cohen  ja  Cohen  (1996)  ovat  todenneet  omassa  elämänarvoja  ja  nuorten 

mielenterveyttä  käsitelleessä  laajassa  tutkimuksessaan,  että  negativismi, 

tavanomaisten tavoitteiden ja hyveiden hylkääminen ja sitoutumisen puute ovat 

selviä ennusteita erilaisille ”huonoille lopputuloksille”. He totesivat, että mikään 

ei  ole  niin  surullista  kuin  nuori  kyynikko.  Voidaan  tulkita,  että  itsensä 

kehittämiseen  liittyvät  tavoitteet  heijastavat  pyrkimystä  saada  oma  olo 

paremmaksi. 

 

4.3 Tutkimuksen rajoituksia 

Tutkimuksen  tulosten  efektikoot  olivat  varsin  pieniä,  lukuun  ottamatta 

klusteriryhmien  eroja  klusteroitujen muuttujien  suhteen,  jolloin  analyysi  pyrki 

tekemään ryhmistä mahdollisimman erilaiset. Efektikoot olivat sekä sukupuolten 

eroissa, koulutuksen  eroissa  että klusteriryhmien  eroissa pieniä. Kun otoskoko 

on  iso,  niin  suhteellisen  pienetkin  efektit  tulevat  tilastollisesti  merkitseviksi 

tavanomaisilla  merkitsevyystasoilla  (Cohen  &  Cohen,  1996).  Cohen  ja  Cohen 

(2001) havaitsivat omassa tutkimuksessaan, että nuorten tavoitteiden ja ideaalien 

efektikoot eivät olleet suuret tilastollisessa mielessä. He kuitenkin esittävät, että 

kun  nämä  ilmiöt  kumuloituvat  yhteiskunnalliselle  tasolle,  niin  pienetkin 

efektikoot voivat olla merkityksellisiä määriteltäessä ongelmien kokonaisastetta 

yhteiskunnan  kannalta.  Vaikka  löydettyjen  ilmiöiden  efektit  ovat  pieniä,  niin 

yhteiskunnalle  vaikutukset  voivat  olla myöhemmin  suuria  tai  kalliita. Näihin 

ongelmiin,  jotka  nyt  näyttävät  olevan  pieniä  poikkeamia  keskitasoista,  täytyy 

puuttua ajoissa, eikä odottaa niiden kehittymistä vaikeammiksi.   

 

Tulosten  yleistettävyyttä  pohdittaessa  on  tärkeä  pitää  mielessä,  että 

persoonallisuuden  toisen  tason  ilmiöihin  liittyy  vahvasti  kontekstuaalisuus 

(McAdams, 2001). Tämä tutkimus on tehty nuorille koulussa ja ymmärrettävästi 
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kouluun tai opiskeluun liittyviä tavoitteita on tuotettu määrällisesti eniten. Voisi 

olettaa,  että  esimerkiksi  harrastustoiminnassa  tehty  kysely  tavoitteista  voisi 

saada nuoret tuottamaan enemmän tässä harrastuksessa menestymiseen liittyviä 

tavoitteita. Psykoterapiassa taas  itsensä kehittäminen voi olla keskeinen tavoite. 

Koulu  on  kuitenkin  yksi  keskeisimmistä  nuorten  elämän  konteksteista,  jolloin 

koulussa tuotetut tavoitteet kuvaavat tärkeitä nuorten tavoitteita.  

 

Menetelmiin  liittyvistä  rajoituksista  on  myös  tarpeellista  mainita 

klusterianalyysiin liittyviä ongelmia. Suurin klusterianalyysin puute on, että se ei 

anna mitään  tietoa siitä, kuinka hyvin  löydetty ratkaisu sopii aineistoon,  jolloin 

on mahdollista, että vieläkin parempi ratkaisu jää löytämättä. Tällaisen kriteerin 

ratkaisun  sopivuudesta  tarjoaa  muun  muassa  latentti  luokka‐analyysi  (latent 

class  analysis),  joka  on  erityisosaamista  vaativa  tilastollinen menetelmä.  Tällä 

analyysillä voisi olla hyödyllistä  tutkia henkilökohtaisten  tavoitteiden profiileja 

tulevaisuudessa. 

  

4.4 Käytännön sovelluksia ja jatkotutkimusehdotuksia 

Tämän  tutkimuksen  tuloksilla  on  käytännön  hyötyä,  ja  niiden  perusteella  voi 

esittää  käytännön  toimintaehdotuksen  henkisesti  pahoinvoivien  nuorten 

löytämiseen.  Esimerkiksi  opintojen  ohjauksessa  nuorten  henkilökohtaisista 

tavoitteista  keskusteleminen  olisi  erittäin  suositeltavaa,  sillä  niiden 

kartoittaminen  hyödyttää  ketä  tahansa  nuorta.  Samalla  olisi  kuitenkin  varsin 

yksinkertaista  kiinnittää  huomiota  myös  henkilökohtaisten  tavoitteiden 

sisältöihin. Mikäli nuori kertoisi negatiivissävyisiä itsensä kehittämiseen liittyviä 

tavoitteita,  olisi  mahdollisuus  keskittyä  juuri  tähän  nuoreen  tarkemmin  ja 

kartoittaa  hänen  hyvinvointiaan  lisäkysymyksillä.  Tulokset  osoittivat,  että 

itsensä  kehittämiseen  liittyviä  tavoitteita  oli  lähes  pelkästään  niillä  nuorilla, 
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joiden  subjektiivinen  hyvinvointi  oli  kaikkein  alhaisin,  ja  jolla  oli 

keskiarvotasollakin lähes kliinistä masennusta.  

 

Jatkotutkimuksissa  olisi  kiinnostavaa  selvittää,  ovatko  nämä 

tavoiteprofiiliryhmät  pysyviä,  vai  kuvaako  tämän  tyylinen  jaottelu  ainoastaan 

tilannetta  toisen asteen  toisen vuoden opiskelijoilla. Mielenkiintoista olisi  tutkia 

myös,  vaihtuuko  nuorten  henkilökohtaisten  tavoitteiden  profiiliryhmä  iän 

myötä,  ja mistä ryhmästä vaihdetaan mihinkin. Ryhmien kehittymistä ajatelleen 

tutkimusongelma  voisi  olla,  mitä  tapahtuu  tuleva  koulutus  ja  ihmissuhteet  ‐

ryhmään  kuuluville  ja  onko  tässä  ryhmässä  todennäköisempää  päätyä  itsensä 

kehittäminen  ‐ryhmään,  jos  uupumus  lisääntyy  entisestään.  Samoin  olisi 

mielenkiintoista  selvittää, miten  varallisuusryhmän  subjektiivinen  hyvinvointi 

kehittyy.  

 

Toinen  jatkotutkimus  voisi  liittyä  tavoiteprofiiliryhmien  ja  tunneperäisen 

motivaation yhteyksien  selvittämiseen. Olisi kiinnostavaa  selvittää,  tuottavatko 

jonkun  tietyn  tavoiteprofiilin  yksilöt  samansuuntaisia  motiiveita  kuva‐

assosiaatiotehtävissä.  Tällainen  tutkimus  toisi  lisää  tietoa  tunneperäisen  ja 

tietoperäisen motivaation yhteyksistä.  

 

Kolmas mielenkiintoinen tutkimuskohde voisi olla selvittää koulu‐uupumuksen 

taustatekijöitä ja toisaalta tulevaisuuden vaikutuksia. Mitä tekijöitä liittyy siihen, 

että  lukiolaiset,  erityisesti  tytöt,  ovat  uupuneempia  koulutyössään  kuin 

ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja heistä erityisesti pojat? Miksi lukion tytöt 

raportoivat selvästi enemmän uupumusasteista väsymystä ja miksi ammatillisen 

koulutuksen pojat taas raportoivat sitä niin vähän? Ja mihin uupumus lukion tai 

ammatillisen  koulutuksen  toisena  opiskeluvuonna  johtaa  tulevaisuudessa? 
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Samoin  olisi  mielenkiintoista  selvittää  lisää,  miten  uupumus  on  yhteydessä 

elämäntyytyväisyyteen. Näiden tulosten perusteella ainakin eri koulutuksissa on 

mahdollista löytää samalla uupuneita ja elämäänsä tyytyväisiä ihmisiä. 

 

Tämä  tutkimus osoitti, että nuorten henkilökohtaiset  tavoitteet ovat yhteydessä 

heidän  subjektiiviseen  hyvinvointiinsa.  Suuri  osa  nuorista  suuntautuu 

tulevaisuuteen,  ja henkilökohtaiset  tavoitteet  liittyvät ympäröivään maailmaan. 

Pieni  joukko  nuorista  on  kuitenkin  jo  elämänsä  tässä  vaiheessa  omaksunut 

kyynisen  ja  pessimistisen  elämänasenteen.  Henkilökohtaisista  tavoitteista 

keskusteleminen  saattaisi  olla  verrattain  yksinkertainen  ja  opiskelijoiden  jo 

olemassa olevien tukimuotojen puitteissa toteutettava keino löytää nämä nuoret.  
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