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1			JOHDANTO	

	
Perusopetuksen	 opetussuunnitelman	 perusteissa	 (Opetushallitus,	 2014)	 puhutaan	 todella	 paljon	

oppilaiden	hyvinvoinnista:	siitä	huolehditaan	 ja	välitetään,	sitä	 tuetaan	 ja	edistetään.	Nämä	ovat	

kaikki	hienoja	ajatuksia,	mutta	kaipaavat	lihaa	luidensa	ympärille.	Tarvitaan	ensinnäkin	tietoa	siitä,	

mistä	asioista	oppilaiden	hyvinvointi	koostuu	ja	mitkä	asiat	siihen	vaikuttavat.	Vasta	tämän	jälkeen	

on	mahdollista	lähteä	suunnittelemaan	ja	toteuttamaan	hyvinvointia	tukevaa	toimintaa.	

	

Hyvinvointia	on	mahdollista	lähestyä	monesta	eri	näkökulmasta	ja	määritellä	monin	eri	tavoin.	Ny-

kyään	 tutkijat	ovat	kuitenkin	yhä	yksimielisempiä	siitä,	että	 lasten	hyvinvointia	 tutkittaessa	 tulisi	

huomioida	hyvinvoinnin	moniulotteinen	luonne,	käyttää	sekä	subjektiivisia	että	objektiivisia	mitta-

reita	 ja	 tarkastella	hyvinvointia	 sekä	nykyhetken	että	 tulevaisuuden	kannalta	 (Statham	&	Chase,	

2010).	Hyvinvointiin	linkittyy	myös	vahvasti	mielenterveys,	joka	tarkoittaa	muutakin	kuin	psyykkis-

ten	sairauksien	puuttumista;	parhaimmillaan	mielenterveys	on	silloin,	kun	häiriöiden	puuttumisen	

lisäksi	ihminen	kukoistaa	psyykkisesti,	emotionaalisesti	ja	sosiaalisesti	(Keyes,	2005).	Kun	hyvinvoin-

tia	tarkastellaan	nimenomaan	koulun	kontekstissa,	voidaan	puhua	kouluhyvinvoinnista,	jonka	tutki-

mista	varten	on	kehitetty	erilaisia	malleja	ja	mittareita	(esim.	Konu	&	Koivisto,	2011;	Long,	Huebner,	

Wedell	&	Hills,	2012;	Tian,	Wang	&	Huebner,	2015).	

	

Vuoden	2017	Kouluterveyskyselyn	tulokset	osoittavat,	että	peruskouluissamme	on	paljon	oppilaita,	

joiden	mielenterveys	ei	yllä	ainakaan	kukoistuksen	tasolle:	 lähes	 joka	neljäs	8.-9.-luokkalainen	 il-

moitti	olleensa	huolissaan	mielialastaan	kuluneen	vuoden	aikana,	minkä	lisäksi	vain	hieman	yli	nel-

jäsosa	8.-9.-luokkalaisista	oli	 kokenut	positiivista	mielenterveyttä	viimeisen	kahden	viikon	aikana	

(THL,	2018a).	Myös	4.-5.-luokkalaisista	yli	kymmenellä	prosentilla	oli	ollut	mielialaan	liittyviä	ongel-

mia	kahden	kuluneen	viikon	aikana	(THL,	2018b).	Useissa	tutkimuksissa	on	osoitettu	erilaisten	kou-

lukokemusten,	kuten	kiusaamisen,	kouluun	kiinnittymisen	 ja	kouluun	kuulumisen	tunteen	yhteys	

mielenterveyteen.	(ks.	esim.	McLaughlin	&	Clarke,	2010;	Moore	ym.,	2014;	Upadyaya	&	Salmela-

Aro,	2013).	Tilastotietojen	ja	mahdollisimman	objektiivisten	mittausten	lisäksi	on	kuitenkin	tärkeää	

selvittää	myös	oppilaiden	henkilökohtaisia	näkemyksiä	ja	kokemuksia,	jotta	käsityksemme	kouluhy-

vinvoinnin	olemuksesta	sekä	siihen	yhteydessä	olevista	asioista	rikastuu	ja	syvenee.	
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Tässä	tutkielmassa	tarkastelen	mielenterveyskuntoutujien	peruskoulukokemuksia	sekä	kouluhyvin-

voinnin	olemusta.	Kyselylomakkeella	kerätty	tutkimusaineistoni	koostuu	kouluhyvinvoinnin	numee-

risista	arvioinneista	sekä	kouluhyvinvointiin	ja	koulukokemuksiin	liittyvistä	avoimista	vastauksista.	

Selvitän	ensinnäkin,	miten	mielenterveyskuntoutujat	ovat	oman	arvionsa	mukaan	voineet	perus-

koulun	eri	luokilla	ja	minkä	asioiden	he	näkevät	retrospektiivisesti	tarkasteltuna	vaikuttaneen	kou-

luhyvinvointiinsa	ja	siinä	tapahtuneisiin	muutoksiin.	Lisäksi	pyrin	hahmottamaan	vastaajien	kerto-

musten	 pohjalta	 kouluhyvinvoinnin	 perimmäistä	 olemusta	 eli	 sitä,	 minkälaisista	 osatekijöistä	

kouluhyvinvointi	koostuu.	Lopuksi	tarkastelen	vielä	mielenterveyskuntoutujien	koulukertomuksista	

hahmottuvia	tyyppikertomuksia.	Tutkimus	on	laadullinen	ja	lähestymistavoiltaan	sekä	hermeneut-

tis-fenomenologinen	että	narratiivinen.	Kyselyyn	vastasi	36	mielenterveyskuntoutujaksi	identifioi-

tunutta	henkilöä,	joista	osa	kuitenkin	vastasi	kyselyyn	vain	osittain.	Analyysin	eri	vaiheissa	hyödyn-

sin	aineistoa	eri	laajuuksissa	-	välillä	kokonaisuutena	ja	välillä	tietyt	vastaukset	valikoiden.	

	

Kiinnostukseni	juuri	mielenterveyskuntoutujien	koulukokemuksia	ja	kouluhyvinvointia	kohtaan	joh-

tuu	monesta	eri	syystä.	Ensimmäinen	syy	on	aiheen	omakohtaisuus,	sillä	olen	itse	kärsinyt	lukioikäi-

sestä	lähtien	erilaisista	mielenterveyden	ongelmista.	Tämän	takia	pystyn	lähestymään	aihetta	myös	

sisältäpäin	enkä	pelkästään	ulkopuolisen	 tutkijan	positiosta.	Toinen	syy	 liittyy	osittain	ensimmäi-

seen,	sillä	halusin	tutkia	jotakin	omasta	mielestäni	tärkeää	aihetta.	Mielenterveyskuntoutujien	kou-

lukokemukset	 ja	 kouluhyvinvointi	 eivät	 kuitenkaan	 ole	 minulle	 vain	 henkilökohtaisesti	 tärkeitä						

tutkimuskohteita,	vaan	näen	niissä	myös	suurta	yhteiskunnallista	merkittävyyttä.	Sekä	mielenter-

veysongelmat	että	kouluhyvinvointi	ovat	samaan	aikaan	ajankohtaisia	ja	ajattomia	ilmiöitä,	joista	

on	tärkeää	keskustella	avoimesti,	monipuolisesti	ja	perusteellisesti.	Lisäksi	vaaditaan	ihmisten	aitoa	

kohtaamista	ja	heidän	kokemustensa	sensitiivistä	kuuntelua,	jotta	pystymme	todella	ymmärtämään	

näiden	ilmiöiden	rakenteita	ja	merkityksiä.	Näin	syntyvä	ymmärrys	puolestaan	mahdollistaa	ja	edis-

tää	asioihin	puuttumista	niin	henkilökohtaisella	kuin	yhteiskunnallisellakin	tasolla.	

	

Tutkimusprosessin	keskellä	törmäsin	Beharin	(1996,	s.	177)	lausahdukseen,	joka	puki	sanoiksi	tiet-

tyjä	tuntemuksia,	joita	oma	tutkimukseni	on	minussa	herättänyt	(vaikkei	liitykään	antropologiaan):	

	
Call	it	sentimental,	call	it	Victorian	and	nineteenth	century,	but	I	say	that	anthropology	that	doesn’t	
break	your	heart	just	isn’t	worth	doing	anymore.	
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Tutkimusaineiston	lukeminen	on	todellakin	ollut	sydäntäsärkevää,	sillä	aineisto	on	täynnä	kuvauksia	

siitä,	miten	ahdistavaa	ja	pelottavaa	koulunkäynti	voi	olla,	miten	ilkeitä	lapset	ja	nuoret	osaavat	olla	

toisilleen	ja	miten	välinpitämättömästi	tai	välttelevästi	opettajat	voivat	suhtautua	oppilaille	tärkei-

siin	asioihin.	Toisaalta	sain	tuntea	myös	paljon	iloa,	toivoa,	helpotusta	ja	liikutusta	lukiessani	vastaa-

jien	kirjoittamia	kannustavia	kirjeitä	peruskouluikäiselle	itselleen.	Tutkimusprosessin	aikana	reflek-

toin	paljon	myös	omia	koulukokemuksiani	 ja	kouluhyvinvointiani.	Tunsin	 itseni	onnekkaaksi,	 sillä	

minulla	on	aina	ollut	koulussa	kavereita	ja	välittäviä	opettajia.	Toisaalta	pystyin	samaistumaan	ai-

neistossa	kuvailtaviin	kokemuksiin	ulkopuolisuudesta,	kelpaamattomuudesta	ja	suorituspaineista.	

Tutkimuksen	tekeminen	on	saanut	minut	tarkastelemaan	omia	kokemuksiani	osittain	uudenlaisessa	

valossa,	minkä	lisäksi	omat	kokemukseni	vaikuttavat	luonnollisesti	tutkimustyöni	taustalla.	Tähän	

liittyen	Bochner	(2001,	138)	toteaa,	ettei	ihmissuhteiden	tieteellinen	tutkimus	ole	irrallaan	tutkijan	

henkilökohtaisesta	elämästä;	hän	näkee	tällaisissa	tutkimusprojekteissa	sekä	tieteellisen	että	tera-

peuttisen	ulottuvuuden.	

	

Tämä	tutkimusprosessi	on	ollut	minulle	arvokas,	sillä	se	on	vahvistanut	näkemystäni	siitä,	miksi	ja	

miten	haluan	tehdä	työtäni	erityisopettajana.	Lisäksi	se	on	opettanut	armollisuutta	itseäni	kohtaan	

ja	pakottanut	hyväksymään	keskeneräisyyttä.	Tämä	tutkielma	on	omien	resurssieni	puitteissa	laa-

dittu	puheenvuoro	ja	kannanotto	tärkeänä	pitämääni	aiheeseen.	Toivon	sen	herättävän	ajatuksia	ja	

tunteita	myös	lukijoissaan	-	kenties	särkevän	hieman	myös	heidän	sydämiään.		
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2			TUTKIMUKSEN	TEOREETTINEN	VIITEKEHYS	

	
Tässä	luvussa	tarkastelen	erilaisia	tapoja	määritellä,	mitata	ja	mallintaa	hyvinvointia	sekä	erityisesti	

kouluhyvinvointia.	Tutkimusaineiston	hankkimisen	yhteydessä	hyödynsin	koulun	hyvinvointimallia	

(Konu	&	Rimpelä,	2002),	joka	pohjautuu	Erik	Allardtin	(1976a,	1976b)	sosiologiseen	hyvinvointimal-

liin.	 Tutkimukseni	 teoreettinen	 viitekehys	 on	 kuitenkin	 huomattavasti	 laajempi	 kuin	 pelkästään	

nämä	kaksi	mallia.	Viitekehystä	esitellessäni	liikun	koko	ajan	lähemmäs	varsinaista	tutkimuskohdet-

tani	eli	kouluhyvinvointia,	jonka	tutkiminen	edellyttää	mielestäni	myös	yleisemmin	erilaisten	hyvin-

vointinäkemysten	ja	hyvinvointitutkimuksen	perinteiden	tuntemista.		Lopuksi	tarkastelen	vielä	mie-

lenterveyden	 käsitettä,	 mielenterveyden	 suhdetta	 (koulu)hyvinvointiin	 ja	 koululaisten	

mielenterveyttä,	 sillä	 tutkimukseni	 kohderyhmänä	ovat	peruskoulun	 suorittaneet	mielenterveys-

kuntoutujat.	

	

	

2.1	Mitä	on	hyvinvointi?	

	

Hyvinvointi	-	tai	sen	puute	-	on	yksi	sellaisista	asioista,	joista	jokaisella	on	kokemusta,	mutta	jota	on	

silti	vaikea	määritellä.	Mistä	hyvinvointi	koostuu?	Mitä	vaaditaan,	 jotta	 ihminen	voi	hyvin?	Miltä	

hyvinvointi	oikeastaan	tuntuu?	Allardtin	(1976a,	s.	17)	sanoin	“harvat	yhteiskunnalliset	käsitteet	on	

määritelty	niin	monella	tavalla	kuin	hyvinvointi”.	Hyvinvointia	on	mahdollista	tarkastella	esimerkiksi	

psykologisesta	tai	sosiologisesta	näkökulmasta,	yksilön	tai	yhteisön	kannalta	 ja	subjektiivisten	tai	

objektiivisten	mittareiden	avulla.	Se	voidaan	liittää	terveyden	tai	elämänlaadun	käsitteisiin	ja	esi-

merkiksi	tarpeisiin	tai	resursseihin.	Sitä	voidaan	tarkastella	myös	negaation,	kuten	pahoinvoinnin	

puuttumisen,	kautta.	Lisäksi	hyvinvointia	voidaan	lähestyä	yleisellä	tasolla	tai	jollakin	tietyllä	elämän	

osa-alueella.	(Konu,	2002,	s.	10-11.)	
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2.1.1	Terveys	ja	hyvinvointi	

	

Maailman	terveysjärjestö	WHO:n	(1948)	tunnettu	määritelmä	terveydestä	kuuluu	seuraavalla	ta-

valla:	“Health	is	a	state	of	complete	physical,	mental	and	social	well-being	and	not	merely	the	ab-

sence	of	disease	or	infirmity.”	Kyseistä	määritelmä	on	kritisoitu	sen	takia,	ettei	täydellisen	hyvin-

voinnin	 tilaa	 ole	mahdollista	 saavuttaa	 (Huttunen,	 J.,	 2018).	WHO:n	määritelmään	 kannattaakin	

mielestäni	 suhtautua	 lähinnä	 teoreettisena	kuvauksena	 täydellisestä	 terveydentilasta,	mutta	 ter-

veyden	moniulotteisuus	on	tärkeää	muistaa	myös	käytännön	elämässä.	WHO:n	määritelmässä	ter-

veys	koostuu	siis	fyysisestä,	psyykkisestä	ja	sosiaalisesta	hyvinvoinnista.	Hyvinvointi	ilman	sen	tar-

kempia	 määritteitä	 on	 puolestaan	 hyvin	 laaja	 käsite.	 Terveyden	 ja	 hyvinvoinnin	 laitoksen	 (THL,	

2019a)	mukaan	hyvinvoinnin	osatekijöitä	ovat	terveys,	materiaalinen	hyvinvointi	 ja	koettu	hyvin-

vointi;	näistä	terveys	ja	materiaalinen	hyvinvointi	vaikuttavat	muiden	asioiden	ohella	ihmisen	elä-

mänlaatuun,	jonka	avulla	koettua	hyvinvointia	usein	mitataan.	Terveyden	ja	hyvinvoinnin	välinen	

suhde	on	siis	mahdollista	hahmottaa	ainakin	kahdella	eri	 tavalla:	 joko	niin,	että	hyvinvoinnin	eri	

ulottuvuudet	saavat	aikaan	terveyttä,	tai	niin,	että	terveys	on	osa	laajempaa	hyvinvoinnin	käsitettä.	

Tässä	kohtaa	on	myös	hyvä	huomata,	että	suomen	hyvinvointi-sanalle	on	englannin	kielessä	monta	

eri	vastinetta	(well-being,	welfare,	prosperity),	joilla	voidaan	viitata	hyvinvoinnin	eri	ulottuvuuksiin.	

	

	

2.1.2	Elämänlaatu	ja	subjektiivinen	hyvinvointi	

	

WHO:n	Quality	of	Life	-ryhmä	on	kehittänyt	elämänlaadun	arvioimiseksi	mittarin,	jota	on	mahdol-

lista	käyttää	osana	kokonaisvaltaista	terveydentilan	arvioimista	ja	joka	ei	ole	kulttuurisidonnainen	

(The	WHOQOL	Group,	1998).	Ryhmän	mukaan	elämänlaatu	tarkoittaa	ihmisen	näkemystä	omasta	

asemastaan	sen	kulttuurin	 ja	niiden	arvojärjestelmien	kontekstissa,	 jossa	hän	elää,	 ja	esimerkiksi	

yksilön	tavoitteet	vaikuttavat	tähän	henkilökohtaiseen	arvioon	(The	WHOQOL	Group,	1993,	s.	153).	

Määritelmässä	korostuu	elämänlaadun	subjektiivinen	ja	moniulotteinen	luonne	sekä	se,	että	elä-

mänlaatuun	vaikuttavat	niin	myönteiset	kuin	kielteisetkin	asiat.	Nämä	kolme	seikkaa	ovat	sellaisia,	

joista	elämänlaadun	tutkijat	ovat	varsin	yksimielisiä,	vaikka	muuten	heillä	voikin	olla	toisistaan	poik-

keavia	 määritelmiä.	 Elämänlaadun	 moniulotteisuus	 näkyy	 myös	WHOQOL-mittarin	 rakenteessa,	

sillä	se	jakautuu	kuuteen	laajaan	osa-alueeseen:	1.	fyysinen,	2.	psykologinen,	3.	itsenäisyyden	taso,	
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4.	sosiaaliset	suhteet,	5.	ympäristö	ja	6.	hengellisyys	/	uskonto	/	henkilökohtaiset	uskomukset.	Li-

säksi	mittarissa	on	neljä	elämänlaatuun	ja	terveyteen	yleisesti	liittyvää	kysymystä.	(The	WHOQOL	

Group,	1995.)	

	

Raphaelin,	Rukholmin,	Brownin,	Hill-Baileyn	ja	Donaton	(1996)	mukaan	elämänlaadun	määritelmä	

on	mahdollista	tiivistää	kysymykseen	“Miten	hyvää	elämäsi	on	sinulle?”.	Vastausta	tähän	kysymyk-

seen	selvitetään	kolmen	eri	osa-alueen	kautta,	jotka	ovat	being,	belonging	ja	becoming.	Jokainen	

näistä	jakautuu	vielä	kolmeen	pienempään	osa-alueeseen	seuraavasti:	

• “Oleminen”	(being)	

o Fyysinen	oleminen	(esim.	fyysinen	terveys	ja	seksuaalisuus)	

o Psyykkinen	oleminen	(esim.	psyykkinen	terveys	ja	itsetunto)	

o Henkinen	oleminen	(esim.	arvot)	

• “Kuuluminen”	(belonging)	

o Fyysinen	kuuluminen	(yhteydet	fyysisiin	ympäristöihin)	

o Sosiaalisen	kuuluminen	(yhteydet	sosiaalisiin	ympäristöihin	ja	muiden	hyväksyntä)	

o Yhteisöllinen	kuuluminen	(pääsy	ja	osallistuminen	yleisiin	palveluihin)	

• “Tuleminen”	(becoming)	

o Käytännöllinen	toiminta	(esim.	työ	ja	opiskelu)	

o Vapaa-ajan	toiminta	(nautintoon	ja	rentoutumiseen	tähtäävä	toiminta)	

o Kehittävä	toiminta	(tietojen	ja	taitojen	säilyttäminen	ja	kehittäminen)	

Alun	perin	 tämä	malli	 laadittiin	kehitysvammaisten	 ihmisten	elämänlaadun	mittaamiseksi,	mutta	

myöhemmin	sen	pohjalta	laadittiin	nuorille	suunnattu	elämänlaadun	mittari.	(Raphael	ym.,	1996,	s.	

367-368.)	

	

Elämänlaadun	yhteydessä	puhutaan	usein	myös	subjektiivisesta	hyvinvoinnista,	joka	on	yksi	positii-

visen	psykologian	keskeisistä	käsitteistä	 (Long	ym.	2012,	s.	50).	Eräs	subjektiiviseen	hyvinvointiin	

syvällisesti	perehtynyt	tutkija	on	Ed	Diener.	Dienerin	ja	hänen	kollegoidensa	mukaan	subjektiivinen	

hyvinvointi	tarkoittaa	ihmisen	kognitiivisia	ja	affektiivisia	arvioita	omasta	elämästään:	kognitiiviset	

arviot	tarkoittavat	sitä,	miten	tyytyväisiä	ihmiset	ovat	elämäänsä	(joko	kokonaisuutena	tai	osa-alu-

eittain	 tarkasteltuna),	 kun	 taas	hyvinvoinnin	affektiivinen	puoli	 viittaa	positiivisiin	 ja	negatiivisiin	

tunne-elämyksiin	(esim.	Diener,	1994;	Diener,	Suh,	Lucas	&	Smith,	1999).	Tällainen	näkemys	hyvin-

voinnista	on	varsin	hedoninen,	sillä	se	keskittyy	vahvasti	mielihyvän	tavoitteluun.	Hyvinvointia	on	
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kuitenkin	mahdollista	tarkastella	myös	eudaimonisesta	näkökulmasta,	jolloin	merkitys,	itsensä	to-

teuttaminen	 ja	 ihmisen	toimintakyky	korostuvat.	 (ks.	Ryan	&	Deci,	2001.)	Toki	elämään	tyytyväi-

syyttä	arvioidessaan	monet	varmasti	miettivät	elämänsä	merkityksellisyyttä	sekä	omia	toiminta-	ja	

vaikuttamismahdollisuuksiaan,	jolloin	eudaimonisen	näkökulman	voi	ajatella	sisältyvän	subjektiivi-

sen	hyvinvoinnin	kognitiiviseen	komponenttiin.	Esimerkiksi	National	Research	Councilin	 (2013,	 s.	

15-19)	raportissa	eudaimoninen	hyvinvointi	on	kuitenkin	lisätty	omana	osa-alueenaan	subjektiivisen	

hyvinvoinnin	määritelmään	elämään	tyytyväisyyden	sekä	positiivisten	ja	negatiivisten	tunteiden	rin-

nalle.	

	

Myös	subjektiivisen	hyvinvoinnin	ja	elämänlaadun	käsitteiden	välistä	suhdetta	tutkineet	Skevington	

ja	Böhnke	(2018)	lisäsivät	subjektiivisen	hyvinvoinnin	määritelmään	eudaimonisen	elementin.	Hei-

dän	mukaansa	subjektiivinen	hyvinvointi	ja	elämänlaatu	ovat	osittain	päällekkäisiä	ja	osittain	toisi-

aan	täydentäviä	käsitteitä,	jotka	yhdistämällä	on	mahdollista	luoda	entistä	parempi	hyvinvoinnin	ja	

elämänlaadun	mittari	(Skevington	&	Böhnke,	2018).	Diener	ym.	(2010)	puolestaan	kehittivät	sosiaa-

lis-psykologisen	kukoistuksen	mittarin	täydentämään	subjektiivisen	hyvinvoinnin	mittaamista;	ku-

koistuksen	osatekijät	liittyvät	sosiaalisiin	suhteisiin,	elämän	merkityksellisyyteen,	itsetuntoon,	opti-

mismiin	sekä	pystyvyyden	ja	osallisuuden	kokemuksiin.	Tässä	tapauksessa	kukoistuksen	voi	nähdä	

linkittyvän	vahvasti	hyvinvoinnin	eudaimoniseen	puoleen.	Dienerin	ja	kollegoiden	määritelmä	ku-

koistuksesta	muistuttaa	hyvin	paljon	Ryffin	(1989,	1995)	määrittelemää	psykologista	hyvinvointia,	

joka	koostuu	kuudesta	ulottuvuudesta:	 autonomia,	 ympäristön	hallinta,	henkilökohtainen	kasvu,	

positiiviset	suhteet	muihin,	merkitys	elämässä	ja	itsensä	hyväksyminen.	

	

	

2.1.3	Allardtin	hyvinvointimalli:	having,	loving,	being	

	

Eräs	hyvin	tunnettu	jäsennys	hyvinvoinnin	käsitteestä	on	Erik	Allardtin	1970-luvulla	kehittämä	so-

siologinen	hyvinvointimalli	 (tai	hyvinvointiteoria).	Allardtin	 (1976a,	 s.	32)	mukaan	 ihmisen	hyvin-

voinnin	aste	riippuu	siitä,	miten	hyvin	hänen	perustarpeensa	tyydyttyvät.	Tarpeet	Allardt	jakaa	kol-

meen	luokkaan	sen	mukaan,	mihin	niiden	tyydyttyminen	perustuu.	Ensimmäisenä	ovat	elintasoon	

liittyvät	 tarpeet	 (having),	 jotka	tyydyttyvät	 ihmisen	omistamien	 ja	hallitsemien	materiaalisten	tai	

persoonattomien	resurssien	avulla.	Toisen	ryhmän	muodostavat	yhteisyyssuhteisiin	liittyvät	tarpeet	

(loving),	joiden	tyydyttyminen	riippuu	siitä,	miten	ihminen	on	suhteessa	muihin.	Kolmannen	ryhmän	
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tarpeet	liittyvät	puolestaan	itsensä	toteuttamiseen	(being).	Näiden	tarpeiden	tyydyttyminen	perus-

tuu	ihmisen	ja	yhteiskunnan	välisiin	suhteisiin.	(Allardt,	1976a,	s.	37-38;	Allardt,	1976b,	s.	230-231.)	

	

Allardt	tarkastelee	myös	hyvinvoinnin	ja	onnellisuuden	välisiä	eroja.	Siinä	missä	hyvinvointi	liittyy	

tarpeisiin,	onnellisuus	puolestaan	liittyy	toiveisiin	ja	tunteisiin	eli	ihmisen	subjektiivisiin	kokemuk-

siin.	Hyvinvointi	on	siis	objektiivisempi	kategoria	kuin	onnellisuus,	jota	jokainen	osaa	itse	arvioida	

parhaiten.	Hyvinvoinnin	tutkiminen	perustuu	Allardtin	mukaan	todellisten	olosuhteiden,	käyttäyty-

misen	 ja	 ihmissuhteiden	 havainnointiin,	 kun	 taas	 onnellisuutta	 tutkitaan	 selvittämällä	 ihmisten	

asenteita,	 näkemyksiä	 ja	 tunteita.	Hyvinvoinnin	 arvioimisessa	Allardt	 pitää	 syy-seuraussuhteiden	

huomioimista	tärkeänä,	mutta	onnellisuuden	kohdalla	asia	on	hänen	mukaansa	toisin,	sillä	onnelli-

suus	on	hetkellisempää	ja	helpommin	muuttuvaa	kuin	hyvinvointi.	(Allardt,	1976a,	s.	32-35;	Allardt,	

1976b,	s.	228-229.)	

	

Yksi	keskeinen	kysymys	hyvinvointitutkimuksessa	liittyy	nimenomaan	siihen,	pitäisikö	hyvinvointia	

mitata	objektiivisten	olosuhteiden	 vai	 subjektiivisten	 kokemusten	perusteella.	Allardt	perustelee	

objektiivisten	olosuhteiden	ensisijaisuutta	ideologisilla,	empiirisillä	ja	tulkintaongelmiin	liittyvillä	te-

kijöillä.	Hänen	mukaansa	etenkään	huonommassa	asemassa	olevat	ihmiset	eivät	aina	osaa	ilmaista	

toiveitaan	tai	arvioida	yhteiskunnan	toimenpiteiden	vaikutuksia	omaan	elämäänsä.	Ihmisten	asen-

teet	myös	muuttuvat	helposti,	minkä	lisäksi	asennetutkimusten	tulosten	tulkitseminen	on	yleensä	

vaikeaa.	(Allardt,	1976a,	s.	180-184.)	Vaikka	Allardt	pitääkin	objektiivisia	olosuhteita	keskeisinä	vä-

estön	hyvinvointia	 tutkittaessa,	 hän	puolustaa	myös	 subjektiivisten	 indikaattoreiden	 käyttämistä	

osana	hyvinvointitutkimusta.	Ihmisten	asenteita	on	hänen	mukaansa	hyvä	tutkia	erikseen	tyytyväi-

syyden	ja	tyytymättömyyden	osalta;	tyytyväisyysasenteet	liittyvät	yleisesti	onnellisuuteen	ja	koke-

mukseen	elämänlaadusta,	kun	taas	tyytymättömyysasenteen	liittyvät	lähinnä	yhteiskunnan	ulkoi-

siin	olosuhteisiin.	(Allardt,	1976b,	s.	234-236.)	

	

	

2.2	Lasten	hyvinvointi	

	

The	true	measure	of	a	nation’s	standing	is	how	well	it	attends	to	its	children	–	their	health	and	safety,	
their	material	security,	their	education	and	socialization,	and	their	sense	of	being	loved,	valued,	and	
included	in	the	families	and	societies	into	which	they	are	born.	(UNICEF,	2007,	s.	1)	



	

	 9	

Viime	vuosikymmenten	aikana	lasten	ja	nuorten1	hyvinvointiin	sekä	sen	tutkimiseen	on	kiinnitetty	

hyvin	paljon	huomiota.	Lasten	hyvinvointi	liittyy	moniin	eri	tieteenaloihin	ja	kiinnostaa	tutkijoiden	

lisäksi	useita	lasten	kanssa	työskenteleviä	ammattilaisia	ja	poliittisia	päättäjiä.	Lasten	hyvinvointia	

on	mahdollista	lähestyä	monista	eri	näkökulmista,	mutta	painopiste	on	siirtynyt	heikossa	asemassa	

olevien	 lasten	 pelastamisesta	 lasten	 hyvinvoinnin	 kokonaisvaltaiseen	 tarkasteluun.	 (McAuley	 &	

Rose,	2010a,	s.	15;	Aldgate,	2010,	s.	21.)	Lasten	hyvinvoinnin	teoreettiset	juuret	kietoutuvat	muun	

muassa	lasten	oikeuksiin	ja	 lapsuuden	sosiologiaan	sekä	Bronfenbrennerin	ekologiseen	systeemi-

teoriaan,	jonka	mukaan	lapsen	kaikki	kokemukset	vaikuttavat	hänen	kokonaishyvinvointiinsa	ja	lap-

sen	kehitystä	tulee	tarkastella	suhteessa	hänen	sosiaaliseen	ympäristöönsä	(Aldgate,	2010,	s.	22;	

McAuley	&	Rose,	2010b,	s.	210).	

	

Lasten	hyvinvoinnin	tutkimisen	ja	edistämisen	tärkeyttä	on	perusteltu	sekä	tulevaisuuden	että	ny-

kyhetken	kannalta:	lapsuuden	hyvinvoinnilla	on	kauaskantoisia	vaikutuksia	sekä	yksilöiden	että	yh-

teiskuntien	toimintaan	(Aldgate,	2010,	s.	21;	Fernandes,	Mendes	&	Teixeira,	2012,	s.	240),	mutta	

lasten	hyvinvointi	on	myös	itsessään	tärkeää,	sillä	lapsilla	on	oikeus	voida	hyvin	(Ben-Arieh	&	Frønes,	

2011,	s.	463;	Raghavan	&	Alexandrova,	2015,	s.	893-894;	Wallander	&	Koot,	2016,	s.	133).	Lapset	

ovat	haavoittuvassa	asemassa	oleva	ryhmä,	jonka	oikeudet	riippuvat	aikuisten	toiminnasta,	ja	mo-

net	aikuisten	tekemät	päätökset	vaikuttavat	lasten	hyvinvointiin.	Tämän	takia	on	tärkeää,	että	las-

ten	hyvinvointia	ja	sen	yhteyttä	erilaisiin	yhteiskunnallisiin	tekijöihin	seurataan.	(Wallander	&	Koot,	

2016,	s.	132-133.)	Koska	lapset	muodostavat	oman	ainutlaatuisen	ryhmänsä,	myös	heidän	hyvin-

vointinsa	edistämiseen	tulee	kiinnittää	ainutlaatuisella	tavalla	huomiota	ja	kuulla	lasten	omia	näke-

myksiä	(Ben-Arieh,	2000,	s.	239).	

	

	

2.2.1	Lasten	hyvinvoinnin	tutkimisen	kehitys	ja	haasteet	

	

Pollard	ja	Lee	(2003)	tekivät	2000-luvun	alussa	systemaattisen	kirjallisuuskatsauksen	1990-luvulla	

julkaistuista	englanninkielisistä	lasten	(2-19	v.)	hyvinvoinnin	tutkimuksesta.	He	tulivat	siihen	loppu-

tulokseen,	että	lasten	hyvinvoinnin	määrittely	oli	hyvin	epäyhtenäistä	ja	mittaustavat	usein	puut-

teellisia.	Lasten	hyvinvointia	oli	määritelty	muun	muassa	onnellisuuden,	elintason	ja	hyvinvoinnin	

																																																													
1	Jatkossa	viittaan	lapsiin	ja	nuoriin	yleisesti	lapsina,	mutta	pelkästään	teini-ikäisiin	viitatessani	puhun	nuorista.	
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puutteen	kautta,	mutta	myös	muutamia	kokonaisvaltaisempia	määritelmiä	 löytyi.	Kirjallisuuskat-

sauksen	perusteella	Pollard	ja	Lee	pystyivät	erottamaan	hyvinvoinnista	viisi	osa-aluetta:	fyysinen,	

psyykkinen,	kognitiivinen,	sosiaalinen	ja	taloudellinen.	Psyykkiselle	osa-alueelle	löytyi	tutkimuksista	

eniten	indikaattoreita,	ja	se	oli	ainoa	osa-alue,	jota	oli	mitattu	enemmän	negatiivisten	kuin	positii-

visten	indikaattoreiden	avulla.	Tutkimuksissa	käytetyt	tiedonkeruutavat	vaihtelivat	erilaisista	haas-

tatteluista	standardoituihin	testeihin	ja	kansallisten	aineistojen	yksittäisiin	kysymyksiin.	Subjektiivi-

sia	mittareita	oli	käytetty	huomattavasti	enemmän	kuin	objektiivisia,	mutta	suurin	osa	mittareista	

mittasi	vain	yhtä	hyvinvoinnin	osa-aluetta	ja	osa	vain	yhtä	indikaattoria,	jolloin	hyvinvoinnin	moni-

muotoisuus	jäi	huomiotta.	(Pollard	&	Lee,	2003.)	

	

Kirjallisuuskatsauksensa	perusteella	Pollard	ja	Lee	toteavat,	että	lasten	hyvinvoinnin	tutkimisen	ja	

sitä	kautta	itse	hyvinvoinnin	edistämiseksi	tarvittaisiin	yhtenäisyyttä	sekä	hyvinvoinnin	määrittelyyn	

että	mittaamiseen.	Lisäksi	hyvinvointitutkimuksen	tulisi	keskittyä	aikaisempaa	enemmän	lasten	vah-

vuuksiin	ja	kykyihin.	Näiden	päämäärien	saavuttamiseksi	Pollard	ja	Lee	ehdottavat,	että	jokaiselle	

hyvinvoinnin	osa-alueelle	tulisi	määritellä	keskeiset	positiiviset	indikaattorit	ja	kehittää	moniulottei-

nen	 hyvinvoinnin	mittari,	 joka	 keräisi	 ekologista	 lähestymistapaa	 hyödyntäen	 sekä	 subjektiivista	

että	objektiivista	tietoa	hyvinvoinnista.	(Pollard	&	Lee,	2003.)	

	

Pollardin	ja	Leen	(2003)	artikkelin	julkaisusta	on	kulunut	nyt	yli	15	vuotta,	mutta	onko	lasten	ja	nuor-

ten	hyvinvoinnin	tutkiminen	kehittynyt	toivottuun	suuntaan?	Stathamin	ja	Chasen	(2010)	tekemän	

katsauksen	perusteella	lasten	hyvinvoinnin	määrittely	ja	mittaaminen	on	myöhemminkin	pysynyt	

hyvin	moninaisena	ja	teoriataustaltaan	heikkona,	jolloin	eri	tutkimuksissa	saatujen	tulosten	vertai-

leminen	on	hyvin	hankalaa.	Erilaiset	näkökulmat	ja	painotukset	myös	ohjaavat	poliittisia	päätöksiä	

ja	käytännön	toimenpiteitä	eri	suuntiin.	Lisäksi	tarvittaisiin	enemmän	tietoa	siitä,	miten	esimerkiksi	

kulttuuri,	 ikä	 ja	sukupuoli	vaikuttavat	hyvinvointiin.	 (Statham	&	Chase,	2010.)	Myös	Amerijckx	 ja	

Humblet	(2014,	s.	405)	ovat	huolissaan	siitä,	miten	vähän	lasten	hyvinvoinnin	teoreettisesta	taus-

tasta	ja	käsitteen	merkityksestä	on	keskusteltu,	vaikka	empiiristä	tutkimusta	käsitteen	ympärillä	on	

tehty	paljon.	Toisaalta	McAuley	ja	Rose	(2010b,	s.	214-215)	huomauttavat,	että	käsitteen	joustava	

ja	muuttuva	luonne	on	myös	edistänyt	monialaista	keskustelua	lasten	hyvinvoinnista.	
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Hyvinvointitutkimuksen	häilyvyydestä	huolimatta	tutkijat	alkavat	Stathamin	ja	Chasen	(2010)	mu-

kaan	olla	yhä	yksimielisempiä	lasten	hyvinvoinnin	moniulotteisesta	luonteesta	ja	siitä,	että	sen	mit-

taamisessa	tulisi	huomioida	ainakin	fyysinen,	psyykkinen/emotionaalinen	ja	sosiaalinen	ulottuvuus.	

Lisäksi	monet	tutkijat	ovat	sitä	mieltä,	että	lasten	hyvinvointia	tutkittaessa	tulisi	käyttää	sekä	sub-

jektiivisia	että	objektiivisia	mittareita	ja	tarkastella	hyvinvointia	sekä	nykyhetken	että	tulevaisuuden	

kannalta.	Subjektiivisen	hyvinvoinnin	korostamisen	 lisäksi	 tutkimuksissa	on	alettu	kiinnittää	huo-

miota	siihen,	miten	lapset	itse	määrittelevät	hyvinvointia.	Tämä	on	tärkeää,	sillä	lasten	ja	aikuisten	

hyvinvointinäkemysten	on	havaittu	poikkeavan	toisistaan,	eikä	lasten	hyvinvointia	voi	mitata	täysin	

samalla	 tavalla	 kuin	 aikuisten	 hyvinvointia.	 Vahvuuksien	 huomioiminen	 on	 myös	 muistettava.		

(Statham	&	Chase,	2010.)	Amerijckxin	 ja	Humblet’n	 (2014,	s.	406-409)	mukaan	edellä	mainittuja	

periaatteita	on	kuitenkin	käytännössä	noudatettu	vain	harvoissa	tutkimuksissa.	Näyttää	siis	siltä,	

että	uusien	näkemysten	vakiinnuttaminen	käytäntöön	vaatii	vielä	työtä.	Lasten	hyvinvoinnin	posi-

tiivisten	 indikaattoreiden	 puolesta	 ovat	 puhuneet	 muun	 muassa	 Lippman,	 Moore	 ja	 McIntosh	

(2011)	 ja	 lasten	omien	hyvinvointinäkemysten	hyödyntämisen	puolesta	muun	muassa	Ben-Arieh	

(2005)	sekä	McAuley,	Morgan	ja	Rose	(2010).	

	

Amerijckx	ja	Humblet	(2014)	huomasivat,	että	lasten	hyvinvointia	koskevissa	tutkimuksissa	käyte-

tään	usein	 “binääristä”	 kieltä.	 Tämän	havainnon	pohjalta	he	muodostivat	 teoreettisen	 rakennel-

man,	joka	koostuu	viidestä	akselista	ja	huomioi	lasten	hyvinvoinnin	moniulotteisen	ja	-tasoisen	luon-

teen.	 Akselit	 ovat	 positiivinen-negatiivinen,	 objektiivinen-subjektiivinen,	 hedoninen	 (olotila)	 -	

eudaimoninen	(prosessi),	aineellinen-henkinen	 ja	yksilöllinen-yhteisöllinen.	Näistä	ääripäistä	ovat	

tähän	mennessä	korostuneet	negatiivinen,	objektiivinen,	eudaimoninen,	aineellinen	ja	yksilöllinen,	

joten	vastakkaisiin	näkökulmiin	tulisi	jatkossa	kiinnittää	enemmän	huomiota.	Amerijckx	ja	Humblet	

ehdottavat,	että	jokaisen	tutkimuksen	kohdalla	tulisi	muodostaa	sopiva	yhdistelmä	näistä	viidestä	

teoreettisesta	akselista.	(Amerijckx	&	Humblet,	2014,	s.	409-411.)	Raghavan	ja	Alexandrova	(2015)	

ovat	puolestaan	muodostaneet	aikaisempien	teorioiden,	määritelmien	ja	tutkimusten	pohjalta	las-

ten	hyvinvointia	koskevan	teorian,	joka	määrittelee	lapsen	hyvinvoinnin	kahden	ehdon	perusteella:	

1. Lapsi	 pystyy	 hankkimaan	 kehitystasoaan	 vastaavia	 kykyjä,	 jotka	 auttavat	 häntä	menesty-

mään	tulevaisuudessa	omassa	ympäristössään.	

2. Lapsi	on	yhteydessä	maailmaan	lapsuuteen	sopivilla	tavoilla	(esimerkiksi	uteliaasti,	spontaa-

nisti	ja	emotionaalisesti	turvallisella	tavalla).	
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2.2.2	Lasten	elämänlaadun	mittaaminen	

	

Kuten	 aikuisten	 kohdalla,	 myös	 lasten	 hyvinvointia	 on	 lähestytty	 usein	 elämänlaadun	 käsitteen	

kautta.	Wallander	ja	Koot	(2016)	tarkastelevat	artikkelissaan	kyseisen	tutkimusperinteen	historiaa,	

erilaisia	 lähestymistapoja	 sekä	haasteita	 ja	mahdollisuuksia.	 Lasten	elämänlaadun	 tutkiminen	on	

alun	perin	keskittynyt	kuolleisuuden,	sairauksien	ja	lapsiin	vaikuttavien	sosiaalisten	ongelmien	kal-

taisiin	 ilmiöihin,	mutta	nykyään	 tutkimus	on	hyvin	paljon	 laajempaa	 ja	monipuolisempaa.	Lasten	

elämänlaadun	tutkimuksesta	on	mahdollista	erottaa	kolme	keskeistä,	toisistaan	poikkeavaa	lähes-

tymistapaa:	 terveyteen	 liittyvä	 elämänlaatu,	 sosiaali-indikaattorit	 ja	 subjektiivinen	 hyvinvointi.	

Näistä	terveyteen	liittyvän	elämänlaadun	mittaaminen	on	ollut	hallitsevassa	asemassa,	mutta	yksi-

nään	käytettynä	se	tarjoaa	vain	suppean	näkökulman	elämänlaatuun.	Wallander	ja	Koot	argumen-

toivatkin,	että	tutkimuksessa	tulisi	keskittyä	aikaisempaa	enemmän	sosiaalisiin	indikaattoreihin	ja	

subjektiiviseen	hyvinvointiin,	sillä	hyvä	elämänlaatu	tarkoittaa	paljon	muutakin	kuin	sitä,	että	ihmi-

nen	kokee	itsensä	terveeksi.	(Wallander	&	Koot,	2016.)	

	

Terveyteen	 liittyvää	elämänlaatua	mitattaessa	selvitetään	 ihmisten	subjektiivisia	näkemyksiä	hei-

dän	terveytensä	eri	osa-alueista	sekä	ihmisten	toimintakykyä.	Lasten	terveyteen	liittyvän	elämän-

laadun	tutkiminen	voi	edistää	lasten	terveydestä	käytävää	keskustelua	ja	auttaa	kehittämään	siihen	

liittyviä	käytäntöjä,	mutta	sen	avulla	ei	voi	tehdä	päätelmiä	lasten	yleisestä	elämänlaadusta.	Terveys	

on	vain	yksi	elämänlaadun	osa-alue,	eikä	sairaan	lapsen	elämänlaatu	ole	välttämättä	matalampi	kuin	

terveen	lapsen.	Sosiaali-indikaattorit	ovat	puolestaan	kvantitatiivisia	tilastotietoja,	ja	niiden	avulla	

on	mahdollista	mitata	objektiivista	elämänlaatua	ryhmätasolla	sekä	tehdä	vertailuja	eri	ryhmien	tai	

ajanjaksojen	välillä.	Indikaattorit	voivat	liittyä	koko	yhteiskuntaan	(esim.	lapsikuolleisuus),	tiettyyn	

instituutioon	(esim.	koululuokan	koko),	perheeseen	(esim.	perheen	varallisuus)	tai	lapseen	yksilönä	

(esim.	 sairaudet).	 Sosiaali-indikaattoreiden	 avulla	 voidaan	 tarkastella	 yhteiskunnan	 tilannetta	 ja	

muutoksia,	mutta	yksilöiden	elämänlaadun	tarkasteluun	ne	eivät	sovi.	Muutenkin	niiden	heikkou-

tena	on	se,	etteivät	ne	huomioi	subjektiivisia	näkemyksiä	 ja	kokemuksia.	Haasteena	on	myös	se,	

miten	sosiaali-indikaattoreihin	saataisiin	vahvemmin	mukaan	positiivinen	vahvuusnäkökulma.	(Wal-

lander	&	Koot,	2016,	s.	133-136.)	
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Kolmas	näkökulma	lasten	elämänlaatuun	on	subjektiivinen	hyvinvointi,	joka	huomioi	yksilölliset	ko-

kemukset	ja	näkemykset	sekä	sen,	ettei	korkeaan	elämänlaatuun	riitä	pelkkä	ongelmien	puuttumi-

nen.	Subjektiivista	hyvinvointia	on	määritelty	monin	eri	tavoin	(ks.	 luku	2.1.2),	 ja	aikuisten	osalta	

sitä	on	myös	tutkittu	hyvin	paljon.	Lasten	subjektiivisen	hyvinvoinnin	tutkimus	on	sen	sijaan	ollut	

huomattavasti	vähäisempää,	eikä	vielä	ole	varmuutta	esimerkiksi	siitä,	sopiiko	lapsille	samanlainen	

subjektiivisen	hyvinvoinnin	teoreettinen	malli	kuin	aikuisille.	Aikuisten	kohdalla	elämään	tyytyväi-

syyden	on	todettu	olevan	yksi	keskeinen	subjektiivisen	hyvinvoinnin	ulottuvuus,	ja	lasten	elämään	

tyytyväisyyden	mittaamiseksi	on	kehitetty	muun	muassa	Students’	Life	Satisfaction	Scale,	Brief	Mul-

tidimensional	Student	Life	Satisfaction	Scale	ja	Personal	Well-Being	Index	-	School	Children.	Näistä	

ensimmäinen	mittaa	yleistä	elämään	tyytyväisyyttä,	toinen	tyytyväisyyttä	elämän	eri	osa-alueisiin	

ja	kolmas	näitä	molempia.	(Wallander	&	Koot,	2016,	s.	136-138.)	

	

	

2.2.3	Lasten	subjektiivinen	hyvinvointi	

	

Subjektiivinen	hyvinvointi	on	siitä	hyvä	lähestymistapa	lasten	elämänlaatuun,	että	sen	avulla	saa-

daan	nostettua	esiin	 lasten	omia	näkemyksiä	 (Bradshaw,	Rees,	Keung	&	Goswami,	2010,	 s.	187;	

Wallander	&	Koot,	2016,	s.	137).	Parhaiten	tämä	toteutuu	silloin,	kun	 lapsia	kuullaan	 jo	mittarin	

suunnitteluvaiheessa.	Näin	on	tehty	esimerkiksi	Youth	Quality	of	Life	Instrumentin	kohdalla,	jossa	

elämänlaatua	arvioidaan	yleisten	kysymysten	lisäksi	kolmen	eri	osa-alueen	kautta:	 itseen	liittyvät	

tekijät	(esim.	itsetunto	sekä	pystyvyyden	ja	merkityksen	kokemukset),	ihmissuhteisiin	liittyvät	teki-

jät	(esim.	suhde	vanhempiin	ja	ystäviin)	ja	ympäristöön	liittyvät	tekijät	(esim.	turvallisuuden	tunne	

kotona	ja	tyytyväisyys	saamaansa	koulutukseen)	(Edwards,	Huebner,	Connell	&	Patrick,	2002;	Pat-

rick,	Edwards	&	Topolski,	2002).	Myös	Ravens-Sieberer	ym.	(2014)	haastattelivat	lapsia	kehittäes-

sään	kysymyspankkeja	subjektiivisen	hyvinvoinnin	eri	ulottuvuuksien	mittaamiseksi;	he	tulivat	sii-

hen	 lopputulokseen,	 että	 lasten	 subjektiivisen	 hyvinvoinnin	 mittaamisessa	 on	 mahdollista	

huomioida	myös	hyvinvoinnin	eudaimoninen	puoli,	sillä	lapset	osaavat	arvioida	elämänsä	merkityk-

sellisyyttä	ja	tavoitteitaan.	Aikaisemmin	lasten	subjektiivista	hyvinvointia	on	arvioitu	lähinnä	hedo-

nisesta	näkökulmasta	mittaamalla	positiivista	 ja	negatiivista	affektia	 sekä	elämään	 tyytyväisyyttä	

(ks.	esim.	McCullough,	Huebner	&	Laughlin,	2000;	Seligson,	Huebner	&	Valois,	2005).	
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Bradshawn	ym.	(2010)	mukaan	lasten	subjektiiviseen	hyvinvointiin	vaikuttavat	sosiaaliset	suhteet,	

itseä	koskevat	näkemykset,	materiaalinen	 ja	 fyysinen	ympäristö	sekä	 turvallisuuden	 ja	vapauden	

tunteet.	Regressioanalyysin	perusteella	vapauden	tunne	yksinään	selitti	35	prosenttia	subjektiivisen	

hyvinvoinnin	vaihtelusta,	kun	koko	malli	selitti	siitä	58	prosenttia.	Vapauden	jälkeen	eniten	selittäviä	

tekijöitä	olivat	terveys,	perhesuhteet	ja	vapaa-aika.	Subjektiivisen	hyvinvoinnin	vaihtelua	selittivät	

hieman	(yhteensä	7	prosenttia)	myös	lapsen	ikä,	sukupuoli,	mahdolliset	vammat/oppimisvaikeudet,	

yksinhuoltajavanhemmat	ja	perheen	aikuisten	työtilanne.	Lisäksi	perherakenteen	muutokset,	kiu-

satuksi	 joutuminen	 ja	epäreilu	kohtelu	aikuisilta	 selittivät	alhaisempaa	subjektiivista	hyvinvointia	

12-13	prosenttia.	Näiden	tulosten	perusteella	näyttää	siltä,	että	 lasten	subjektiivista	hyvinvointia	

voidaan	edistää	etenkin	tarjoamalla	heille	tarpeeksi	vapautta	ja	vaikutusmahdollisuuksia	omaan	elä-

määnsä	liittyen	sekä	tukemalla	hyviä	perhesuhteita.	(Bradshaw	ym.	2010.)	

	

Ympäristön	stressitekijöiden,	suurten	elämäntapahtumien	ja	pienempien,	jokapäiväisten	tapahtu-

mien	on	kaikkien	todettu	olevan	yhteydessä	nuorten	subjektiiviseen	hyvinvointiin	(Lyons,	Huebner	

&	Hills,	2016;	McCullough	ym.,	2000).	Lisäksi	persoonallisuuden	piirteiden	ja	coping-keinojen	on	to-

dettu	 useissa	 tutkimuksissa	 olevan	 yhteydessä	 nuorten	 elämään	 tyytyväisyyteen.	 Ekstroverttiys	

näyttää	olevan	yhteydessä	lähestyviin	coping-keinoihin	ja	neuroottisuus	vältteleviin	coping-keinoi-

hin.	Lähestyvät	coping-keinot	ovat	puolestaan	yhteydessä	korkeampaan	elämään	tyytyväisyyteen,	

kun	taas	välttelevät	coping-keinot	ovat	yhteydessä	matalampaan	elämään	tyytyväisyyteen.	Tutki-

musten	perusteella	persoonallisuuden	piirteet	vaikuttavat	suoraan	elämään	tyytyväisyyteen,	minkä	

lisäksi	ekstroverttiys	vaikuttaa	elämään	tyytyväisyyteen	lähestyvien	coping-keinojen	runsaamman	

käytön	kautta.	Sukupuoli	ei	ole	näissä	tutkimuksissa	vaikuttanut	elämään	tyytyväisyyteen	eikä	co-

ping-keinoihin.	(Lyons	ym.,	2016.)		

	

Kuten	aikaisemmin	todettiin,	lasten	ja	nuorten	hyvinvointi	on	tärkeää	sekä	nykyhetken	että	tulevai-

suuden	kannalta.	Jokaisella	on	oikeus	voida	hyvin,	minkä	lisäksi	hyvinvointi	vaikuttaa	helposti	mo-

niin	asioihin	sekä	nykyhetkessä	että	tulevaisuudessa.	Matalan	elämään	tyytyväisyyden	on	esimer-

kiksi	todettu	lisäävän	nuorten	myöhempää	maladaptiivista	käyttäytymistä	(Lyons,	Otis,	Huebner	&	

Hills,	2014)	sekä	ennustavan	osaltaan	epäsuoran	kiusaamisen	kohteeksi	 joutumista	 ja	sosiaalisen	

tuen	puutetta	(Martin,	Huebner	&	Valois,	2008).	Lisäksi	elämään	tyytyväisyyden	ja	kouluun	kognitii-

visesti	sitoutumisen	väliltä	on	löydetty	kaksisuuntainen	yhteys	(Lewis,	Huebner,	Malone	&	Valois,	
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2011).	Aikuisten	kohdalla	matalan	elämään	tyytyväisyyden	on	todettu	lisäävän	monenlaisten	psyyk-

kisten	ja	sosiaalisten	ongelmien	riskiä	(Seligson	ym.	2005,	s.	356),	kun	taas	onnellisuus	sekä	siihen	

liittyvät	positiivinen	affekti	ja	adaptiivinen	käyttäytyminen	edistävät	menestymistä	monilla	elämän	

osa-alueilla	(Lyubomirsky,	King	&	Diener,	2005).	Lasten	ja	nuorten	subjektiivinen	hyvinvointi	on	siis	

syytä	ottaa	vakavasti,	jos	haluamme	nuorten	sukupolviemme	kukoistavan	nyt	ja	tulevaisuudessa.	

	

	

2.3	Hyvinvointi	peruskoulun	kontekstissa	

	

Oppilaiden	terveyttä	ja	hyvinvointia	on	käsitelty	Suomessa	perinteisesti	kouluterveydenhuollon	ja	

terveyskasvatuksen	alaisuudessa	(Konu,	2002,	s.	28).	Nykyään	kouluhyvinvoinnista	puhutaan	kui-

tenkin	myös	laajemmin,	ja	siihen	on	liitetty	muun	muassa	oppilaiden	turvallisuus,	kouluun	liittyvät	

asenteet,	koulukiinnittyminen	ja	-viihtyvyys	sekä	koulussa	vallitseva	ilmapiiri.	Koulukiusaamiseen	ja	

sen	ehkäisyyn	on	kiinnitetty	paljon	huomiota,	sillä	kiusaaminen	on	olennainen	kouluhyvinvoinnin	

uhkatekijä.	Sen	lisäksi	kouluja	on	pyritty	auttamaan	esimerkiksi	oppilaiden	psyykkisen	kehityksen	

tukemisessa	 ja	yhteisöllisyyden	vahvistamisessa.	(Ukskoski,	2013,	s.	353.)	Onkin	tärkeää	muistaa,	

että	turvallisen	ja	hyvinvoivan	kouluyhteisön	luominen	edellyttää	muutakin	kuin	ongelmatilanteisiin	

puuttumista	ja	kriiseihin	varautumista	(Jukarainen,	Syrjäläinen	&	Värri,	2012).	

	

	

2.3.1	Hyvinvoinnin	tukeminen	ja	edistäminen	perusopetuksen	tavoitteena	

	

Hyvinvointi	mainitaan	Perusopetuksen	opetussuunnitelman	perusteissa	 (Opetushallitus,	2014)	yli	

sata	kertaa,	ja	se	liittyy	niin	perusopetuksen	arvoperustaan	ja	tehtäviin,	koulutyön	järjestämiseen,	

oppilashuoltoon	kuin	eri	oppiaineiden	sisältöihin	ja	tavoitteisiinkin.	Hyvinvointia	käsitellään	opetus-

suunnitelmassa	sekä	nykyhetken	että	tulevaisuuden	näkökulmasta:	oppilaiden	halutaan	voivan	kou-

lussa	mahdollisimman	hyvin,	minkä	lisäksi	halutaan	kehittää	heidän	taitojaan	huolehtia	omasta	ja	

muiden	hyvinvoinnista.	Perusopetuksen	arvoperustan	kohdalla	todetaan	seuraavasti:	

	
Perusopetus	perustuu	käsitykseen	lapsuuden	itseisarvoisesta	merkityksestä.	Jokainen	oppilas	on	ai-
nutlaatuinen	ja	arvokas	juuri	sellaisena	kuin	hän	on.	Jokaisella	on	oikeus	kasvaa	täyteen	mittaansa	
ihmisenä	ja	yhteiskunnan	jäsenenä.	Tässä	oppilas	tarvitsee	kannustusta	ja	yksilöllistä	tukea	sekä	ko-
kemusta	siitä,	että	kouluyhteisössä	häntä	kuunnellaan	ja	arvostetaan	ja	että	hänen	oppimisestaan	ja	
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hyvinvoinnistaan	välitetään.	Yhtä	tärkeä	on	kokemus	osallisuudesta	ja	siitä,	että	voi	yhdessä	toisten	
kanssa	rakentaa	yhteisönsä	toimintaa	ja	hyvinvointia.	(Opetushallitus,	2014,	s.	15)	

	

Arvostuksen	 ja	osallisuuden	 lisäksi	 tässä	yhteydessä	mainitaan	oppilaiden	oikeus	hyvään	opetuk-

seen	ja	onnistumiseen	koulutyössä,	heidän	henkilökohtaisen	arvopohjansa	muodostumisen	tuke-

minen,	koulun	 ja	kotien	yhteistyö	sekä	turvallisuus	(Opetushallitus,	2014,	s.	15).	Näiden	asioiden	

avulla	kouluissa	on	siis	tarkoitus	tukea	oppilaiden	kasvua	ja	hyvinvointia.	Keskeisessä	asemassa	on	

myös	opiskeluhuolto,	“jonka	avulla	tuetaan	yhteisöllistä	ja	yksilöllistä	hyvinvointia	sekä	terveellisen	

ja	turvallisen	oppimisympäristön	syntymistä,	edistetään	mielenterveyttä	ja	ehkäistään	syrjäytymistä	

sekä	edistetään	oppilaitosyhteisön	hyvinvointia”	 (Oppilas-	 ja	opiskelijahuoltolaki	1287/2013,	6§).	

Lisäksi	yksilöllistä	ja	yhteiskunnallista	hyvinvointia	edistetään	kartuttamalla	oppilaiden	inhimillistä	

ja	sosiaalista	pääomaa	(Opetushallitus,	2014,	s.	18).	Opetuksen	ja	kasvatuksen	valtakunnallisiin	ta-

voitteisiin	kuuluukin	se,	että	oppilaista	kasvaisi	tasapainoisia,	terveen	itsetunnon	omaavia	ja	eetti-

sesti	vastuullisia	yhteiskunnan	jäseniä	(Valtioneuvoston	asetus	422/2012,	2§).	

	

Oppilaiden	hyvinvoinnin	tukeminen	ja	edistäminen	on	siis	yksi	peruskoulun	tärkeimmistä	tehtävistä,	

mutta	miten	tämän	tavoitteen	toteutumista	käytännössä	seurataan?	Oppilas-	ja	opiskelijahuoltolain	

(1287/2013,	4§)	mukaan	kaikkien	koulun	aikuisten,	jotka	työskentelevät	oppilaiden	kanssa,	on	edis-

tettävä	oppilaiden	ja	kouluyhteisön	hyvinvointia.	Kyseessä	on	siis	koulun	henkilökunnan	yhteinen	

tehtävä,	mutta	kaikkien	aikuisten	rooli	ei	toki	ole	samanlainen:	esimerkiksi	opettaja	ja	terveyden-

hoitaja	tarkastelevat	ja	tukevat	oppilaiden	hyvinvointia	varsin	eri	tavoin.	Opettajat	ovat	koulun	ai-

kuisista	eniten	tekemisissä	oppilaiden	kanssa	ja	seuraavat	näiden	hyvinvointia	jokapäiväisen	koulu-

työn	 lomassa.	 Muodollisempaa	 oppilaiden	 hyvinvoinnin	 seurantaa	 edustavat	 vuosittaiset	

terveystarkastukset	(Terveydenhuoltolaki	1326/2010,	16§)	ja	tarvittaessa	muu	yksilöllinen	oppilas-

huolto,	kuten	psykologi-	 ja	kuraattoripalvelut	 (Oppilas-	 ja	opiskelijahuoltolaki	1287/2013,	5§).	Li-

säksi	oppilaan	olisi	yleensä	hyvä	olla	mukana,	kun	hänen	vanhempansa	ja	opettajansa	tapaavat	ar-

viointi-/kehityskeskustelussa,	jonka	tavoitteena	on	lapsen	kasvun	ja	oppimisen	tukeminen	(Suomen	

Vanhempainliitto,	n.d.).	
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2.3.2	Mitä	kouluhyvinvointi	tarkoittaa	ja	miten	sitä	mitataan?	

	

Useat	tutkijat	ovat	sitä	mieltä,	että	lasten	ja	nuorten	hyvinvointia	tulisi	tutkia	erikseen	koulun	kon-

tekstissa,	mutta	kouluhyvinvoinnin	olemuksen	selvittäminen	ja	sitä	mittaavien	mittareiden	kehittä-

minen	on	ollut	melko	 suppeaa	 ja	hajanaista	 (Konu	&	 Lintonen,	2006;	 Long	ym.,	 2012;	 Tian	 ym.,	

2015).	Kouluhyvinvoinnin	mittaamista	erillään	yleisestä	hyvinvoinnista	on	perusteltu	sillä,	että	lap-

set	ja	nuoret	viettävät	koulussa	huomattavan	paljon	aikaa,	joten	kyseessä	on	heille	keskeinen	elä-

män	osa-alue	ja	tärkeä	kasvuympäristö	(Long	ym.,	2012,	s.	51;	Tian	ym.,	2015,	s.	616).	On	siis	tärkeää	

saada	tietoa	siitä,	miten	oppilaat	voivat	kouluissa	ja	miten	heidän	hyvinvointiaan	pystytään	edistä-

mään	 ja	tukemaan	 juuri	 tässä	ympäristössä.	 Jos	oppilaiden	elämään	tyytyväisyyttä	mitataan	vain	

yleisellä	tasolla,	elämän	eri	osa-alueiden	väliset	erot	voivat	jäädä	piiloon	(Antaramian,	Huebner	&	

Valois,	2008).	Huebnerin	ja	hänen	kollegoidensa	tutkimuksissa	oppilaat	ovat	esimerkiksi	olleet	huo-

mattavasti	 vähemmän	 tyytyväisiä	koulukokemuksiinsa	kuin	muihin	elämänsä	osa-alueisiin	 ja	elä-

määnsä	yleisesti	(Huebner,	Drane	&	Valois,	2000;	Huebner,	Valois,	Paxton	&	Drane,	2005).	Tyytyväi-

syyden	 mittaaminen	 osa-alueittain	 voikin	 tarjota	 enemmän	 tietoa	 kuin	 pelkkä	 yleisen	 elämään	

tyytyväisyyden	mittaaminen	ja	auttaa	esimerkiksi	kohdentamaan	tukitoimia	ja	interventioita	mah-

dollisimman	tehokkaasti	(Haranin,	Huebner	&	Suldo,	2007).	Jotta	kouluhyvinvointia	voidaan	mitata	

ja	edistää,	on	luonnollisesti	tiedettävä,	mitä	kyseinen	käsite	oikeastaan	tarkoittaa	ja	mitkä	tekijät	

vaikuttavat	kouluhyvinvointiin.	

	

Kiinalaisnuorten	kouluhyvinvointia	tutkinut	Tian	tuli	siihen	tulokseen,	että	kouluhyvinvointi	koostuu	

Dienerin	esittämän	subjektiivisen	hyvinvoinnin	määritelmän	mukaisesti	kognitiivisesta	ja	affektiivi-

sesta	komponentista.	Näistä	ensimmäistä	edustaa	koulutyytyväisyys	(school	satisfaction)	ja	jälkim-

mäistä	 koulussa	 koetut	 positiiviset	 ja	 negatiiviset	 emootiot.	 Tian	 kehitti	 kouluhyvinvoinnin	 mit-

taamiseksi	 Adolescents’	 Subjective	 Well-Being	 in	 School	 Scale	 -mittarin,	 jonka	 pohjalta	 luotiin	

myöhemmin	myös	 lyhyempi	Brief	Adolescents’	 Subjective	Well-Being	 in	 School	 Scale.	 (Tian	 ym.,	

2015.)	Myös	Long	ym.	(2012)	lähtivät	tutkimuksessaan	siitä	oletuksesta,	että	kouluhyvinvointi	koos-

tuu	koulutyytyväisyydestä	sekä	positiivisesta	ja	negatiivisesta	affektista	koulussa.	Tutkimus	kuiten-

kin	osoitti,	että	kouluhyvinvointiin	saattaa	kuulua	vielä	neljäntenä	osatekijänä	pelko,	joka	olisi	siis	

negatiivisesta	affektista	erillinen	tekijä.	(Long	ym.,	2012.)	Joka	tapauksessa	näyttää	siltä,	että	koulu-

hyvinvointi	on	moniulotteinen	käsite,	mikä	pitäisi	huomioida	myös	sen	mittaamisessa.	Aina	näin	ei	

kuitenkaan	ole	 tehty.	 Esimerkiksi	Aliverninin	 ja	Manganellin	 (2015)	 kehittämä	School	Well-being	



	

	 18	

Scale	mittaa	pelkästään	koulussa	koettuja	positiivisia	tunne-elämyksiä,	kun	taas	Løhre,	Lydersen	ja	

Vatten	 (2010)	määrittivät	 tutkimuksessaan	oppilaiden	kouluhyvinvoinnin	 tason	kysymällä	pelkäs-

tään,	miten	hyvin	nämä	viihtyvät	koulussa.	

	

Tutkijoilla	ei	myöskään	ole	selkeää	yksimielisyyttä	siitä,	minkälaisessa	suhteessa	kouluhyvinvointi	ja	

sen	lähikäsitteet	ovat	toisiinsa.	Janhunen	(2013,	s.	19)	luokittelee	kouluviihtyvyyden	ja	koulutyyty-

väisyyden	kouluhyvinvoinnin	alakäsitteiksi	ja	näkee	niiden	molempien	pohjautuvan	elämänlaadun	

käsitteeseen.	Myös	Harinen	ja	Halme	(2012,	s.	10)	ovat	sitä	mieltä,	että	kouluhyvinvointi	edellyttää	

koulussa	viihtymistä,	jolloin	kyseessä	näyttäisi	olevan	yksi	kouluhyvinvoinnin	osatekijä.	Myöhemmin	

samat	tutkijat	kuitenkin	toteavat,	että	kouluviihtyvyys	muodostuu	monesta	kouluhyvinvoinnin	osa-

alueesta	(Harinen	&	Halme,	2012,	s.	17),	jolloin	käsitteiden	välinen	suhde	ei	enää	olekaan	yhtä	sel-

keä.	Koulutyytyväisyyttä	on	myös	mitattu	koulussa	viihtymisen,	koulutyön	innostavuuden	ja	koulu-

työstä	suoriutumisen	summana	(Savolainen,	2001;	Rask,	Åstedt-Kurki,	Tarkka	&	Laippala,	2002),	jol-

loin	kouluviihtyvyys	nähdään	koulutyytyväisyyden	osatekijänä.	Samalla	Savolainen	(2001)	käyttää	

koulutyytyväisyyttä	kouluhyvinvoinnin	synonyyminä.	Jo	nämä	muutamat	esimerkit	osoittavat,	ettei	

kyseisten	käsitteiden	merkityksestä	ja	niiden	keskinäisistä	suhteista	ole	selkeää	yksimielisyyttä.	

	

Myös	kielten	väliset	erot	ja	sanojen	kääntäminen	vaikeuttavat	välillä	sen	hahmottamista,	mistä	mil-

loinkin	tarkkaan	ottaen	puhutaan.	Suomenkielisissä	tutkimuksissa	school	satisfaction	on	usein	kään-

netty	kouluviihtyvyydeksi.	Tämä	on	mielestäni	hieman	harhaanjohtavaa,	sillä	verbi	viihtyä	tarkoittaa	

Kielitoimiston	sanakirjan	(2018a)	mukaan	“tuntea	olonsa	miellyttäväksi”,	ja	miellyttävä	olo	viittaa	

selvästi	 subjektiivisen	hyvinvoinnin	affektiiviseen	puoleen.	 Itse	käytän	school	 satisfactionin	vasti-

neena	mieluummin	termiä	koulutyytyväisyys,	sillä	kun	jokin	asia	tekee	ihmisen	tyytyväiseksi,	se	vas-

taa	hänen	toiveitaan,	odotuksiaan	tai	vaatimuksiaan	 (Kielitoimiston	sanakirja,	2018b).	Tällöin	ky-

seessä	on	selvästi	kognitiivinen	arvio	eikä	“pelkkä”	emootio.	

	

Kouluhyvinvointia	on	jäsennetty	myös	muilla	tavoin	kuin	subjektiivisen	hyvinvoinnin	käsitteen	poh-

jalta.	Luvussa	2.1.3	esittelin	Allardtin	sosiologisen	hyvinvointimallin.	Konu	ja	Rimpelä	(2002)	ovat	

laatineet	sen	pohjalta	käsitteellisen	koulun	hyvinvointimallin,	jossa	hyvinvointi	jakautuu	neljään	osa-

alueeseen:	koulun	olosuhteet	(having),	sosiaaliset	suhteet	(loving),	itsensätoteuttamisen	mahdolli-

suudet	(being)	ja	terveydentila.	Opetus	ja	kasvatus	sekä	oppiminen	ja	saavutukset	ovat	mallin	mu-

kaan	kaksisuuntaisessa	yhteydessä	niin	hyvinvointiin	kuin	toisiinsakin.	Lisäksi	oppilaiden	kotiolot	ja	
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ympäröivä	yhteisö	vaikuttavat	kouluihin	ja	niiden	oppilaisiin,	mutta	malli	keskittyy	hyvinvointiin	kou-

lun	sisällä.	(Konu	&	Rimpelä,	2002,	s.	83-84.)	Allardtin	alkuperäistä	mallia	on	muokattu	kouluoloihin	

sopivaksi	monien	eri	tieteenalojen	koulua	koskevan	kirjallisuuden	sekä	Konun	tekemän	esitutkimuk-

sen	perusteella	(Konu,	2002,	s.	35).	Yksi	keskeinen	ero	on	se,	että	terveys	on	erotettu	omaksi	osa-

alueekseen.	

	

Koulun	hyvinvointimallin	kehittäminen	on	tähdännyt	kouluhyvinvoinnista	käytävän	keskustelun	sel-

kiyttämiseen.	Lisäksi	tavoitteena	on	ollut	tutkia	kouluja	ja	kouluhyvinvointia	kokonaisuutena	sekä	

täydentää	 saavutuksia	 ja	 prosesseja	 korostavaa	 koulutusnäkökulmaa	 oppilaiden	 hyvinvoinnilla,	

jotta	oppilaiden	oikeudet	ja	koulutuksen	tavoitteet	voisivat	toteutua	mahdollisimman	hyvin.	Koulun	

hyvinvointimallia	on	mahdollista	käyttää	monenlaisten	hyvinvointitutkimusten	pohjana:	se	soveltuu	

sekä	objektiivisen	että	subjektiivisen	hyvinvoinnin	tarkasteluun,	ja	sen	avulla	voi	esimerkiksi	kartoit-

taa	yksittäisten	oppilaiden	tilannetta	tai	suunnitella	ja	arvioida	koulujen	kehittämisohjelmia.		(Konu,	

2002,	s.	65-66;	Konu	&	Rimpelä,	2002.)	Mallin	pohjalta	on	laadittu	eri	kohderyhmille	suunnattuja	

kyselylomakkeita,	joiden	avulla	voi	tarkastella	yksittäisten	luokkien,	luokka-asteiden	tai	koko	koulun	

hyvinvointiprofiilia	 ja	 verrata	 tuloksia	 kaikkien	kyselyyn	vastanneiden	koulujen	 tuloksiin	 (Konu	&	

Koivisto,	2011).	

	

Kouluhyvinvoinnin	 olemusta	 on	 selvitetty	myös	 oppilaiden	 näkökulmasta.	 Janhunen	 (2013)	 löysi	

nuorten	kirjoittamista	aineista	kymmenen	kouluhyvinvoinnin	osatekijää,	jotka	olivat	mainitsemis-

kertojen	mukaan	järjestettynä	seuraavat:	1.	kaverisuhteet	ja	vertaisryhmä,	2.	opettajien	ammatti-

taito	ja	asenne	sekä	suhtautuminen	oppilaisiin,	3.	opetuksen	laatu	ja	opetusjärjestelyt,	4.	koulutilat	

ja	ympäristö,	5.	koulun	ilmapiiri	ja	yhteishenki,	6.	ruoka	ja	ruokailu,	7.	terveydenhoitaja-,	kuraattori-	

ja	-psykologipalvelut,	8.	kuri,	järjestys	ja	työrauha,	9.	kodin	tuki	sekä	kodin	ja	koulun	välinen	yhteis-

työ	sekä	10.	koulumatkat	ja	koulukuljetukset.	Tämän	jälkeen	Janhunen	muodosti	aineistosta	löytä-

miensä	osatekijöiden	 sekä	Allardtin	hyvinvointikäsitteistön	 ja	Niemelän	 toiminnan	 teorian	avulla	

viisi	 kouluhyvinvoinnin	 ulottuvuutta:	 yhteisöllisyys,	 turvallisuudentunne,	 identiteetti,	 toiminnalli-

suus	 tai	osallisuus	sekä	ulkoiset	 tai	materiaaliset	 järjestelyt.	 Lisäksi	 Janhunen	tunnisti	aineistosta	

neljä	 erilaista	 oppilastyyppiä	 (tulevaisuusorientoituneet,	 neutraalit	 kouluun	 sopeutujat,	 aikaansa	

viettävät	hengailijat	ja	korvaavia	ihmissuhteita	hakevat),	joiden	suhteet	kouluhyvinvoinnin	ulottu-

vuuksiin	poikkesivat	toisistaan.	Tutkimuksensa	johtopäätökset	hän	esittää	seuraavien	teesien	muo-

dossa:	



	

	 20	

1. Kodilla	ja	perheellä	on	tärkeä	merkitys	lapsen	ja	nuoren	lähiturvaverkkona.	

2. Kouluhyvinvointi	rakentuu	yhteistyössä.	

3. Oppilaiden	omalla	vertaisryhmällä	on	keskeinen	asema	hyvinvoinnissa.	

4. Opettajilla	on	tärkeä	rooli	auktoriteettiasemassa	ja	esimerkkinä	olemisessa.	

5. Positiivinen,	kannustava	ja	turvallinen	kouluilmapiiri	lisää	hyvinvointia.	

6. Aikainen	tuki	ja	ennaltaehkäisevä	työ	turvaavat	hyvinvoinnin.	

	

Samansuuntaisia	 tutkimustuloksia	 Janhusen	 (2013)	 löytämien	 kouluhyvinvoinnin	 osatekijöiden	

kanssa	ovat	saaneet	muun	muassa	Kuurme	ja	Carlsson	(2010).	Heidän	tutkimuksessaan	oppilailta	ei	

tosin	kysytty	suoraan	kouluhyvinvoinnista	vaan	siitä,	mitkä	asiat	koulussa	ovat	heidän	mielestään	

mukavia	ja	mitkä	eivät.	Oppilaiden	esiin	nostamat	positiiviset	ja	negatiiviset	koulukokemukset	ker-

tovat	kuitenkin	siitä,	mitkä	asiat	koulussa	ovat	heille	merkityksellisiä	ja	vahvistavat	tai	heikentävät	

heidän	hyvinvointiaan	koulussa.	Kuurmeen	ja	Carlssonin	(2010)	aineistossa	vertaissuhteet	oli	oppi-

laiden	useimmin	mainitsema	syy	siihen,	miksi	koulu	on	mukava	paikka:	vastauksissa	puhuttiin	kave-

rien	tapaamisesta,	ystävyyssuhteista,	joukkoon	kuulumisen	tunteesta	sekä	yhteistyöstä	ja	yhdessä	

oppimisesta.	Opettajat	mainittiin	huomattavasti	harvemmin,	mutta	he	saivat	kiitosta	muun	muassa	

kiltteydestä,	ymmärtäväisyydestä,	avuliaisuudesta	ja	oppilaiden	tasa-arvoisesta	kohtelusta.	Lisäksi	

oppilaat	kehuivat	hyvää	opetusta	sekä	pitivät	uusien	asioiden	oppimisesta	 ja	onnistumisen	koke-

musten	saamisesta.	Myös	koulun	fyysinen	ympäristö	(esimerkiksi	piha)	nousi	esiin	vastauksissa.	Ny-

kyhetkeen	liittyvien	asioiden	lisäksi	oppilaat	näkivät	koulun	hyvänä	paikkana	sen	takia,	että	se	tar-

joaa	heille	eväitä	 tulevaisuutta	varten.	Kun	oppilailta	kysyttiin,	miksi	he	eivät	pidä	koulusta,	 syyt	

liittyivät	yleisimmin	koulunkäynnin	tylsyyteen	ja	raskauteen	sekä	siihen,	että	opiskeltavat	asiat	tun-

tuvat	turhilta.	Opettajia	kritisoitiin	muun	muassa	huonosta	opetuksesta	ja	oppilaiden	epäoikeuden-

mukaisesta	 kohtelusta.	 Luokkatoverien	 puolestaan	 kerrottiin	 kiusaavan	 ja	 häiriköivän	 koulussa.	

Myös	koulun	sääntöjä	ja	kouluruokaa	moitittiin,	minkä	lisäksi	oppilaat	kertoivat	olevansa	stressaan-

tuneita,	väsyneitä,	tylsistyneitä	ja	yksinäisiä.	(Kuurme	&	Carlsson,	2010.)	
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2.3.3	Mitkä	tekijät	ovat	yhteydessä	kouluhyvinvointiin?	

	

Kouluhyvinvoinnin	yhteyttä	lukuisiin	muihin	tekijöihin	on	myös	tutkittu.	Näiden	tutkimusten	vertai-

lemista	ja	yhteenvedon	tekemistä	vaikeuttaa	kuitenkin	se,	että	kouluhyvinvointia	on	operationali-

soitu	niissä	eri	tavoin.	Suuri	osa	tutkimuksista	koskee	pelkkää	koulutyytyväisyyttä,	vaikka	hyvinvoin-

nin	 kognitiivisella	 komponentilla	 (tyytyväisyys)	 ja	 affektiivisilla	 komponenteilla	 (positiiviset	 ja	

negatiiviset	tunne-elämykset)	on	todettu	olevan	omat	erilliset	merkityksensä	hyvinvoinnin	kannalta	

(esim.	Long	ym.,	2012;	McCullough	ym.,	2000).	Toisaalta	koulutyytyväisyys	on	hyvin	keskeinen	osa	

kouluhyvinvointia	(Jiang,	Huebner	&	Siddall,	2013,	s.	1074),	ja	affektiiviset	tekijät	varmasti	vaikutta-

vat	siihen,	millaiseksi	oppilaat	arvioivat	koulutyytyväisyytensä.	Myös	koulutyytyväisyyttä	on	kuiten-

kin	mitattu	eri	tutkimuksissa	hieman	eri	tavoin.	

	

Tianin,	Liun,	Huangin	ja	Huebnerin	(2013)	tutkimuksessa	nuorten	kokema	sosiaalinen	tuki	oli	selke-

ästi	yhteydessä	heidän	kouluhyvinvointiinsa.	12–14-vuotiaiden	kouluhyvinvoinnin	kannalta	merkit-

tävää	oli	vanhempien	ja	opettajien	tuki,	kun	taas	15–17-vuotiaiden	kohdalla	ystävien	ja	opettajien	

tuki	oli	 yhteydessä	kouluhyvinvointiin.	Sosiaalisen	 tuen	yhteys	koulutyytyväisyyteen	on	osoitettu	

useissa	tutkimuksissa	(esim.	DeSantis	King,	Huebner,	Suldo	&	Valois,	2006;	Jiang	ym.,	2013;	Rosen-

feld,	Richman	&	Bowen,	2000),	ja	erityisesti	opettajilta	saadun	tuen	sekä	opettajien	ja	oppilaiden	

välisten	suhteiden	on	havaittu	olevan	keskeisessä	asemassa	(esim.	Casas,	Bălţătescu,	Bertran,	Gon-

zález	&	Hatos,	2012;	Hui	&	Sun,	2010;	Samdal,	Nutbeam,	Wold	&	Kannas,	1998).	Zulligin,	Huebnerin	

ja	Pattonin	(2011)	tutkimuksessa	koulun	ilmapiiriin	liittyvistä	tekijöistä	akateeminen	tuki,	kuri	ja	jär-

jestys,	positiiviset	oppilas-opettaja-suhteet,	akateeminen	tyytyväisyys	ja	kouluun	kiinnittyminen	oli-

vat	yhteydessä	koulutyytyväisyyteen.	Lisäksi	Verkuyten	ja	Thijs	(2002)	ovat	todenneet	luokan	aka-

teemisen	ilmapiirin	sekä	koulukiusaamisen	ja	siihen	puuttumisen	vaikuttavan	koulutyytyväisyyteen.	

Näyttää	siis	vahvasti	siltä,	että	erityisen	tärkeää	oppilaiden	koulutyytyväisyyden	ja	kouluhyvinvoin-

nin	kannalta	on	opettajien	tarjoama	sosiaalinen	ja	akateeminen	tuki	sekä	myönteinen	ja	turvallinen	

ilmapiiri.	Myös	oppilaat	itse	ovat	tuoneet	esiin	näiden	asioiden	tärkeyden	(Kangas	2010,	s.	214).	

	

Sosiaalisiin	suhteisiin	liittyvien	asioiden	lisäksi	tiettyjen	yksilöllisten	ominaisuuksien	on	todettu	ole-

van	yhteydessä	 koulutyytyväisyyteen	 ja	 kouluhyvinvointiin.	 Ensinnäkin	monissa	 tutkimuksissa	on	

havaittu	sukupuolieroja	siten,	että	tyttöjen	koulutyytyväisyys	on	ollut	keskimäärin	hieman	korke-

ampaa	kuin	poikien	(esim.	DeSantis	King	ym.,	2006;	Okun,	Braver	&	Weir,	1990;	Randolph,	Kangas	
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&	Ruokamo,	2010;	Samdal	ym.,	1998;	Verkuyten	&	Thijs,	2002).	Lisäksi	oppilaiden	koulutyytyväisyy-

den	on	havaittu	laskevan	iän	myötä	(esim.	DeSantis	King	ym.,	2006;	Okun	ym.,	1990;	Randolph	ym.,	

2010;	Samdal	ym.,	1998).	Samansuuntaisia	tuloksia	näyttää	myös	vuoden	2017	Kouluterveyskysely	

(THL,	2018a,	2018b;	ks.	luku	2.3.4).	Evans,	Martin	ja	Ivcevic	(2018)	puolestaan	havaitsivat,	että	nuor-

ten	käyttämät	keinot	hallita	kouluun	liittyvää	stressiä	olivat	merkitsevästi	yhteydessä	heidän	koulu-

hyvinvointiinsa,	minkä	lisäksi	persoonallisuuden	piirteet	ennustivat	sekä	stressinhallintakeinoja	että	

kouluhyvinvointia;	 tunnollisuus,	 ekstroversio	 ja	 niiden	 ennustama	 produktiivinen	 stressinhallinta	

vaikuttivat	kouluhyvinvointiin	myönteisesti,	kun	taas	neuroottisuudella	ja	sen	ennustamalla	epäpro-

duktiivisella	stressinhallinnalla	oli	kielteisiä	vaikutuksia.	

	

Oppilaiden	kokeman	akateemisen	kompetenssin	on	havaittu	toimivan	välittävänä	tekijänä	koulu-

suoritusten	ja	koulutyytyväisyyden	välillä,	minkä	lisäksi	sosiaalinen	itsetunto	näyttää	toimivan	välit-

tävänä	tekijänä	koulukiusatuksi	joutumisen	ja	koulutyytyväisyyden	välillä	(Verkuyten	&	Thijs,	2002).	

Samaan	tapaan	Tianin	ym.	(2013)	tutkimuksessa	itsetunnon	huomattiin	toimivan	välittävänä	teki-

jänä	nuorten	kokeman	sosiaalisen	tuen	ja	heidän	kouluhyvinvointinsa	välillä.	Myös	nuorten	luotta-

muksen	omiin	akateemisiin	kykyihinsä	sekä	positiivisten	ja	negatiivisten	elämäntapahtumien	on	to-

dettu	olevan	yhteydessä	koulutyytyväisyyteen	(Huebner	&	McCullough,	2000).	

	

Tutkijat	ovat	myös	pyrkineet	selvittämään,	miten	koulutyytyväisyys	vaikuttaa	oppilaiden	elämään.	

Matala	koulutyytyväisyys	on	yhdistetty	monenlaisiin	sopeutumisongelmiin	ja	korkea	koulutyytyväi-

syys	adaptiiviseen	toimintaan:	koulutyytyväisyyden	on	todettu	olevan	yhteydessä	niin	oppilaiden	

käyttäytymiseen,	 akateemiseen	 suoriutumiseen	 kuin	 sosiaalisiin	 suhteisiinkin	 (Whitley,	Huebner,	

Hills	&	Valois,	2012,	s.	339-340).	Huebner	ja	Gilman	(2006)	tutkivat	koulutyytyväisyyden	suhdetta	

monenlaisiin	psykososiaalisiin	 tekijöihin,	kuten	 itsetuntoon,	 toiveikkuuteen	 ja	sopeutumiskykyyn,	

sekä	oppilaiden	 itse	 ilmoittamaan	kouluarvosanojen	keskiarvoon.	Oppilaat,	 joiden	koulutyytyväi-

syys	oli	hyvin	matala,	erosivat	kaikkien	mitattujen	asioiden	osalta	oppilaista,	joiden	koulutyytyväi-

syys	oli	hyvin	korkea.	Myös	hyvin	korkean	ja	keskimääräisen	koulutyytyväisyyden	väliltä	löytyi	eroja.	

Näiden	tulosten	perusteella	koulutyytyväisyys	kertoo	kouluun	sopeutumisesta,	minkä	lisäksi	se	saat-

taa	ennustaa	oppilaiden	tulevaa	suoriutumista.	Tutkimuksessa	ei	kuitenkaan	selvitetty	kausaalisuh-

teita.	Whitleyn	ym.	(2012)	tutkimuksessa	koulutyytyväisyys	oli	yhteydessä	siihen,	miten	tyytyväisiä	

oppilaat	olivat	opettaja-,	ystävyys-	ja	perhesuhteisiinsa,	mutta	se	ei	ollut	yhteydessä	akateemisiin	
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saavutuksiin.	DeSantis	King	ym.	(2006)	puolestaan	havaitsivat	koulutyytyväisyyden	toimivan	välittä-

vänä	tekijänä	sosiaalisen	tuen	ja	ongelmakäyttäytymisen	(sekä	sisään-	että	ulospäin	suuntautuvan)	

välillä.	Nämäkään	tutkimukset	eivät	kuitenkaan	olleet	pitkittäistutkimuksia.	

	

Koulussa	koettujen	positiivisten	emootioiden	on	todettu	olevan	yhteydessä	kognitiivisiin	ja	käyttäy-

tymiseen	liittyviin	coping-keinoihin	sekä	kognitiiviseen	ja	psykologiseen	koulukiinnittymiseen.	Co-

ping-keinot	näyttävät	toimivan	osittain	välittävänä	tekijänä	positiivisten	emootioiden	ja	koulukiin-

nittymisen	 välillä.	 (Reschly,	 Huebner,	 Appleton	&	 Antaramian,	 2008.)	Myös	 Lewisin,	 Huebnerin,	

Reschlyn	ja	Valois’n	(2009)	tutkimuksessa	koulussa	koetut	positiiviset	emootiot	korreloivat	adaptii-

visten	coping-keinojen	kanssa,	minkä	lisäksi	positiiviset	ja	negatiiviset	emootiot	korreloivat	koulu-

tyytyväisyyden,	 koulukiinnittymisen	 ja	 oppilaiden	 itse	 ilmoittaman	 kouluarvosanojen	 keskiarvon	

kanssa.	Kun	negatiivisten	emootioiden	lisäksi	huomioitiin	positiiviset	emootiot,	kaikkia	muita	muut-

tujia	paitsi	kouluarvosanojen	keskiarvoa	pystyttiin	ennustamaan	paremmin	kuin	pelkkien	negatiivis-

ten	emootioiden	avulla.	Lisätutkimuksia	tarvitaan	kuitenkin	kausaalisuhteiden	selvittämiseksi	ja	sen	

arvioimiseksi,	ennustavatko	koulussa	koetut	positiiviset	emootiot	tulevaa	hyvinvointia	ja	menesty-

mistä.	(Lewis	ym.,	2009.)	

	

	

2.3.4	Miten	Suomen	peruskoululaiset	voivat?	

	

Kansainvälisten	vertailujen	perusteella	Suomen	peruskoululaiset	ovat	taitavia	 ja	oppivat	koulussa	

hyvin,	mutta	voivat	ja	viihtyvät	siellä	huonommin	kuin	monien	muiden	maiden	koululaiset.	Toisaalta	

lasten	ja	nuorten	elinolotutkimukset	sekä	Nuorisobarometrit	ovat	osoittaneet,	että	suurin	osa	lap-

sista	 ja	 nuorista	 Suomessa	 pitää	 elämäänsä	 onnellisena	 ja	 ihmissuhteitaan	 hyvinä.	 (Harinen	 &	

Halme,	2012,	s.	9-10.)	Tämä	perusteella	vaikuttaa	siltä,	että	nimenomaan	koulujemme	ilmapiirissä	

ja	toimintatavoissa	on	jotain,	mistä	lapset	ja	nuoret	eivät	pidä.	Tarkastelen	seuraavaksi	peruskoulu-

laistemme	arvioita	omasta	kouluhyvinvoinnistaan	ja	siihen	yhteydessä	olevista	tekijöistä.	Aluksi	tar-

kastelen	nykytilannetta,	tämän	jälkeen	kymmenen	vuoden	aikana	tapahtuneita	muutoksia	ja	lopuksi	

Suomen	ja	muiden	maiden	välisiä	eroja.		

	

Suomessa	toteutetaan	kahden	vuoden	välein	laaja	Kouluterveyskysely,	jonka	avulla	hankitaan	mo-

nipuolista	seurantatietoa	lasten	ja	nuorten	terveydestä	ja	hyvinvoinnista.	Kyselyyn	ovat	vastanneet	
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vuodesta	1996	 lähtien	8.-	 ja	9.-luokkalaiset	oppilaat	(viitataan	jatkossa	yläkoululaisina),	vuodesta	

1999	lähtien	lukiolaiset,	vuodesta	2008	lähtien	ammattikoululaiset	ja	vuodesta	2017	lähtien	4.-	ja	

5.-luokkalaiset	oppilaat	(viitataan	jatkossa	alakoululaisina)	sekä	heidän	huoltajansa.	(THL,	2019b.)	

Tähän	mennessä	yläkoululaisilta	on	siis	kerätty	huomattavasti	enemmän	tietoa	kuin	alakoululaisilta.	

Kouluterveyskyselyn	kysymykset	jakautuvat	seitsemään	osa-alueeseen:	1.	hyvinvointi,	osallisuus	ja	

vapaa-aika,	2.	terveys	ja	toimintakyky,	3.	elintavat,	4.	koulunkäynti	ja	opiskelu,	5.	perhe	ja	elinolot,	

6.	kasvuympäristön	turvallisuus	ja	7.	palvelut	ja	avunsaanti	(THL,	2019c).	Kysely	kattaa	siis	monipuo-

lisesti	oppilaiden	elämän	eri	osa-alueet.	Osa	ala-	ja	yläkoululaisilta	kysytyistä	kysymyksistä	on	täysin	

samoja,	osa	hieman	eri	tavoin	muotoiltuja	ja	osa	kysymyksistä	on	kysytty	vain	toiselta	ikäryhmältä.	

Lisäksi	alakoululaisten	vastausvaihtoehdot	ovat	olleet	joissain	kysymyksissä	“usein”,	“joskus”	ja	“ei	

koskaan”,	kun	taas	yläkoululaiset	ovat	voineet	vastata	“täysin	samaa	mieltä”,	“samaa	mieltä”,	“eri	

mieltä”	tai	“täysin	eri	mieltä”.	Tämän	takia	kaikki	vastaukset	eivät	ole	täysin	vertailukelpoisia	keske-

nään.	

	

Jos	kouluhyvinvointia	lähestytään	Dienerin	subjektiivisen	hyvinvoinnin	määritelmän	pohjalta	(ks.	s.	

17),	siihen	liittyvät	kysymykset	löytyvät	Kouluterveyskyselystä	lähinnä	“koulunkäynti	ja	opiskelu”	-

osa-alueen	alta.	Koulunkäynnistä	pitämisen	voi	 tässä	 tapauksessa	ajatella	edustavan	kouluhyvin-

voinnin	kognitiivista	komponenttia	eli	koulutyytyväisyyttä.	Vuonna	2017	alakoululaisista	18,7	%	il-

moitti	pitävänsä	koulunkäynnistä	hyvin	paljon,	63,9	%	melko	paljon,	15,4	%	melko	vähän	ja	2,2	%	ei	

lainkaan	(THL,	2018b);	yläkoululaisilla	vastaavat	 luvut	olivat	7,0	%,	52,8	%,	34,7	%	 ja	5,4	%	(THL,	

2018a).	Koulunkäynnistä	pitäminen	näyttää	siis	tämänkin	aineiston	perusteella	laskevan	iän	myötä.	

Lisäksi	koulusta	pitämisen	on	havaittu	olevan	positiivisesti	yhteydessä	siihen,	miten	hyväksi	oppilaat	

arvioivat	oman	koulumenestyksensä	(Kämppi	ym.,	2012,	s.	23).	Koulusta	pitäminen	ei	kuitenkaan	

välttämättä	ole	 kovin	hyvä	 koulutyytyväisyyden	 indikaattori.	Uusitalo-Malmivaara	 (2012)	 toteaa,	

etteivät	kaikki	lapset	ja	nuoret	välttämättä	näe	koulusta	pitämistä	tarpeellisena,	mutta	voivat	silti	

käydä	siellä	ihan	hyvillä	mielin	(kun	siellä	kuitenkin	on	pakko	käydä).	Vain	1,2	%	suomalaisista	6.-

luokkalaisista	oli	kaiken	kaikkiaan	onnettomia	koulussa,	kun	asiaa	mitattiin	School	Children’s	Happi-

ness	Inventory	-mittarilla.	Sen	sijaan	32,7	%	oppilaista	ilmoitti,	ettei	ollut	kiinnostunut	koulussa	työs-

kentelystä.	(Uusitalo-Malmivaara,	2012,	s.	612.)	

	

Kouluterveyskyselystä	löytyy	myös	kouluhyvinvoinnin	affektiiviseen	komponenttiin	eli	positiivisiin	

ja	negatiivisiin	tunne-elämyksiin	liittyviä	kysymyksiä.	Vuonna	2017	alakoululaisista	61,1	%	ilmoitti	
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olevansa	usein	iloinen	koulussa,	37,5	%	joskus	iloinen	ja	joskus	surullinen	ja	1,5	%	usein	surullinen	

(yläkoululaisilta	tätä	ei	kysytty).	Kouluinnostusta	koki	40,3	%	alakoululaisista,	mutta	yläkoululaisista	

vain	28,4	%	koki	kouluintoa.	Lisäksi	joka	neljäs	yläkoululainen	tunsi	hukkuvansa	koulutyöhön	ja	noin	

joka	kuudes	tunsi	riittämättömyyden	tunteita	opinnoissa	vähintään	muutamana	päivänä	viikossa.	

Tällainen	kuormittuminen	oli	tytöillä	selvästi	yleisempää	kuin	pojilla.	Alakoululaisista	puolestaan	po-

jat	olivat	tyttöjä	useammin	väsyneitä	koulussa.	(THL,	2018a,	2018b.)	Koulutyön	koetun	kuormitta-

vuuden	on	havaittu	olevan	käänteisesti	yhteydessä	siihen,	miten	hyvänä	oppilaat	pitävät	omaa	kou-

lumenestymistään	(Kämppi	ym.,	2012,	s.	37).	

	

Jos	 kouluhyvinvointia	 puolestaan	 lähestytään	 Janhusen	 (2013)	 määrittelemien	 ulottuvuuksien	

kautta,	tarkastelun	kohteina	ovat	turvallisuudentunne,	yhteisöllisyyden	ja	osallisuuden	kokemukset,	

identiteetti	 sekä	 koulun	materiaaliset	olosuhteet.	 Tällöin	 kouluhyvinvointi	 ei	 ole	pelkästään	 sitä,	

että	koulussa	on	hyvä	olla,	vaan	mukana	on	vahvasti	myös	subjektiivisen	hyvinvoinnin	eudaimoni-

nen	puoli.	Oppilaiden	sosiaaliset	suhteet,	opettajien	toiminta	sekä	oppilaiden	kuulluksi,	hyväksytyksi	

ja	ymmärretyksi	tuleminen	liittyvät	moniin	näistä	ulottuvuuksista,	ja	niitä	selvitetään	Kouluterveys-

kyselyssä	varsin	laajasti.	

	

Vuonna	2017	alakoululaisista	65,4	%	ja	yläkoululaisista	63,7	%	koki	olevansa	tärkeä	osa	luokkayhtei-

söään.	34,6	%	alakoululaisista	ja	25,4	%	yläkoululaisista	kertoi	joutuneensa	kiusatuksi	kuluneen	lu-

kukauden	aikana;	vähintään	kerran	viikossa	kiusatuksi	oli	 joutunut	7,3	%	alakoululaisista	ja	5,8	%	

yläkoululaisista.	 Kun	 alakoululaisilta	 kysyttiin,	 ovatko	 opettajat	 kiinnostuneita	 siitä,	mitä	 hänelle	

kuuluu,	36,2	%	vastasi	“usein”,	57,9	%	“joskus”	ja	5,9	%	“ei	koskaan”.	Lisäksi	alakoululaisista	49	%	

koki,	että	hänellä	on	mahdollisuus	keskustella	koulussa	aikuisen	kanssa	mieltään	painavista	asioista.	

Yläkoululaisista	puolestaan	56,1	%	oli	samaa	tai	täysin	samaa	mieltä	ja	43,9	%	eri	tai	täysin	eri	mieltä	

siitä,	että	opettajia	kiinnostaa,	mitä	hänelle	kuuluu.	Yläkoululaisista	vain	19,2	%	 ilmoitti	voivansa	

tarvittaessa	 keskustella	 mieltään	 painavista	 asioista	 koulun	 aikuisen	 tai	 muun	 ammattihenkilön	

kanssa.	(THL,	2018a,	2018b.)	

	

8.-	ja	9.-luokkalaiset	ovat	vastanneet	Kouluterveyskyselyyn	jo	vuodesta	1996	lähtien,	joten	heidän	

osaltaan	on	mahdollista	tehdä	myös	ajallista	vertailua.	Kaiken	kaikkiaan	Kouluterveyskyselyn	tulok-

set	osoittavat	myönteisiä	muutoksia	yläkoululaisten	kouluhyvinvointiin	liittyvissä	asioissa	viimeisen	

kymmenen	vuoden	aikana.	Kun	tuloksia	tarkastellaan	erikseen	tyttöjen	ja	poikien	osalta,	huomataan	
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että	erityisesti	poikien	kohdalla	on	tapahtunut	myönteistä	kehitystä:	koulunkäynnistä	pitäminen	on	

yleistynyt,	yhä	useammalla	pojalla	on	vähintään	yksi	läheinen	ystävä	ja	kiusattujen	määrä	on	vähen-

tynyt	kolmanneksella.	Myös	tytöistä	harvempi	on	joutunut	kiusatuksi,	minkä	lisäksi	kiusaavien	op-

pilaiden	määrä	on	laskenut	puolella.	(THL,	2018c.)	Hyvästä	kehityssuunnasta	huolimatta	joka	neljäs	

yläkoululainen	on	joutunut	vuonna	2017	kiusatuksi	(5,8	%	vähintään	kerran	viikossa),	minkä	lisäksi	

joka	viides	on	itse	osallistunut	kiusaamiseen	(3,4	%	vähintään	kerran	viikossa)	(THL,	2018a).	Töitä	on	

siis	edelleen	tehtävänä.	

	

Vuoden	2010	kansainvälisessä	HBSC-tutkimuksessa	(tunnetaan	Suomessa	nimellä	WHO-Koululais-

tutkimus)	 tarkasteltiin	36	osallistujamaan	11-,	13-	 ja	15-vuotiaiden	oppilaiden	koettua	 terveyttä,	

hyvinvointia	ja	koulukokemuksia.	Suomi	sijoittui	kiusatuksi	 joutuneiden	oppilaiden	määrän	osalta	

suunnilleen	kaikkien	maiden	puoliväliin	ja	kiusaamiseen	osallistuneiden	oppilaiden	määrän	osalta	

hieman	alle	puolivälin.	Muissa	Pohjoismaissa	esiintyi	vähemmän	kiusaamista	kuin	Suomessa,	mutta	

kaikkiin	maihin	verrattuna	vähintään	kerran	viikossa	 tapahtuva	kiusaaminen	oli	 Suomessa	varsin	

harvinaista.	Myös	suomalaisten	oppilaiden	arviot	luokkatoveriensa	ystävällisyydestä	ja	auttavaisuu-

desta	sijoittuivat	pääsääntöisesti	puolenvälin	paikkeille,	mutta	oman	luokan	viihtyminen	yhdessä	ja	

muiden	oppilaiden	hyväksyntä	olivat	asioita,	joissa	Suomi	pärjäsi	keskimääräistä	heikommin	(lukuun	

ottamatta	15-vuotiaita	poikia,	jotka	sijoittuivat	jälleen	noin	puoliväliin).	Muut	Pohjoismaat	pärjäsi-

vät	kaikissa	näissä	asioissa	Suomea	paremmin.	Lisäksi	koulusta	pidettiin	Suomessa	vähemmän	 ja	

koulutyö	 koettiin	 kuormittavammaksi	 kuin	 suurimmassa	 osassa	 tutkimukseen	 osallistuneista	

maista.	Muut	Pohjoismaat	pärjäsivät	jälleen	huomattavasti	Suomea	paremmin,	paitsi	että	Islannissa	

koulutyö	koettiin	suunnilleen	yhtä	kuormittavana	kuin	Suomessa.	(Kämppi	ym.,	2012.)	

	

	

2.4	Mielenterveys	

	

Tämän	tutkimuksen	kohderyhmänä	ovat	peruskoulun	suorittaneet	mielenterveyskuntoutujat,	joten	

tarkastelen	 vielä	 lyhyesti	 mielenterveyden	 käsitettä,	 mielenterveyden	 häiriöitä	 sekä	 mielenter-

veyttä	koulukontekstissa.	Vaikka	tämän	tutkimuksen	kohderyhmä	onkin	rajattu	nimenomaan	mie-

lenterveysongelmien	mukaan,	haluan	korostaa	mielenterveyden	moniulotteista	luonnetta.	
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2.4.1	Milloin	mieli	on	terve	ja	milloin	sairas?	

	

Mielenterveyttä	on	perinteisesti	lähestytty	hyvin	häiriö-	ja	oirekeskeisesti,	vaikka	mielenterveyteen	

liittyy	myös	positiivinen	ulottuvuus	(Appelqvist-Schmidlechner,	Tuisku,	Tamminen,	Nordling	&	Solin,	

2016;	Keyes,	2005;	Sohlman,	 Immonen	&	Kiikkala,	2005).	 	Nykyään	aihetta	käsitellään	onneksi	 jo	

kattavammin	eikä	hyvää	mielenterveyttä	kuitata	pelkällä	mielenterveysongelmien	puuttumisella.	

Framework	for	promoting	mental	health	in	Europe	-raportissa	(STAKES,	1999,	s.	29-32)	erotetaan	

toisistaan	positiivinen	mielenterveys	(psyykkinen	toimintakyky)	ja	mielen	pahoinvointi	(psyykkiset	

oireet	ja	mielenterveyden	häiriöt).	Myös	Keyesin	(2005)	tutkimus	osoittaa,	että	positiivinen	mielen-

terveys	ja	mielenterveyden	häiriöt	muodostavat	kaksi	erillistä	mutta	keskenään	korreloivaa	ulottu-

vuutta.	Tämä	viittaa	siihen,	että	ihmisen	myönteiset	psyykkiset	ominaisuudet	ja	mielenterveyden	

häiriöt	liittyvät	usein	toisiinsa,	mutta	toisen	puuttuminen	ei	automaattisesti	tarkoita	toisen	olemas-

saoloa.	 Esimerkiksi	masennusta	 sairastava	 henkilö	 voi	 siis	 kokea	mielenterveytensä	 paremmaksi	

kuin	henkilö,	joka	ei	sairasta	minkäänlaista	mielenterveyden	häiriötä.	

	

Mielenterveyden	moniulotteisuus	näkyy	myös	WHO:n	(2018)	määritelmässä,	jonka	mukaan	mielen-

terveys	on	erottamaton	ja	olennainen	osa	ihmisen	kokonaisterveyttä	eikä	hyvään	mielenterveyteen	

riitä	 pelkkä	mielenterveyden	 häiriöiden	 puuttuminen.	Mieleltään	 hyvinvoiva	 ihminen	 ymmärtää	

omat	kykynsä,	pystyy	nauttimaan	elämästä	ja	selviää	siihen	kuuluvasta	stressistä	sekä	kykenee	työs-

kentelemään	ja	olemaan	vuorovaikutuksessa	muiden	kanssa.	Mielenterveydestä	huolehtiminen	on	

siis	ehdottoman	tärkeää	niin	yksilöiden	kuin	yhteisöjenkin	kannalta.	(WHO,	2018.)	Lisäksi	mielenter-

veys	voidaan	nähdä	prosessina	tai	tasapainotilana,	joka	syntyy	yksilön	ja	hänen	ympäristönsä	vuo-

rovaikutuksessa	(STAKES,	1999,	s.	31).	Kyseessä	ei	siis	ole	puhtaasti	ihmisen	henkilökohtainen	omi-

naisuus	 eikä	 myöskään	 muuttumaton	 tila.	 Positiivinen	 mielenterveys	 määräytyy	 yksilöllisten	

tekijöiden	ja	kokemusten,	sosiaalisen	vuorovaikutuksen,	yhteiskunnallisten	rakenteiden	ja	resurs-

sien	sekä	kulttuuristen	arvojen	ja	tekijöiden	mukaan	(STAKES,	1999,	s.	29-30).	Myös	mielentervey-

den	ongelmien	syntymiseen	vaikuttavat	monenlaiset	biologiset,	psykologiset	ja	sosiaaliset	tekijät:	

geneettisen	 alttiuden	 lisäksi	 esimerkiksi	 huonon	 fyysisen	 terveyden,	 tiettyjen	 persoonallisuuden	

piirteiden,	 jatkuvien	sosioekonomisten	paineiden,	syrjäytymisen	 ja	väkivallan	on	todettu	 lisäävän	

mielenterveysongelmien	riskiä	(WHO,	2018).	
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Positiivisen	mielenterveyden	 synonyymeinä	 käytetään	myös	 termejä	mielen	 hyvinvointi	 (mental	

well-being)	(esim.	Huppert	&	So,	2013;	Tennant	ym.,	2007)	ja	kukoistus	(flourishing)	(esim.	Huppert	

&	So,	2013).	Keyes	(2005,	s.	539-540)	määrittelee	“täydellisen”	mielenterveyden	tilaksi,	jossa	ihmi-

sellä	ei	ole	psyykkisiä	sairauksia	ja	jossa	hän	kukoistaa	emotionaalisesti,	psyykkisesti	ja	sosiaalisesti.	

Kukoistukseen	 vaaditaan	 useiden	 tutkijoiden	 näkemyksen	 mukaan	 sekä	 hedonista	 hyvinvointia	

(myönteiset	 tunne-elämykset)	 että	 eudaimonista	 hyvinvointia	 (myönteinen	 toimintakyky)	 (esim.	

Huppert	&	So,	2013;	Keyes,	2002,	2005).	Näiden	näkemysten	pohjalta	kehitettyjä	positiivisen	mie-

lenterveyden	mittareita	ovat	muun	muassa	The	Warwick-Edinburgh	Mental	Well-being	Scale	(Ten-

nant	ym.,	2007)	ja	Positive	Mental	Health	Scale	(Lukat,	Margraf,	Lutz,	van	der	Veld	&	Becker,	2016).	

Positiivinen	mielenterveys	on	siis	mahdollista	nähdä	samana	asiana	kuin	subjektiivinen	hyvinvointi,	

jos	subjektiiviseen	hyvinvointiin	sisällytetään	myös	eudaimoninen	puoli	(ks.	s.	6-7).	

	

Mielenterveyden	häiriöitä	on	monenlaisia,	mutta	niihin	kaikkiin	liittyy	kärsimystä	tai	haittaa	aiheut-

tavia	psyykkisiä	oireita.	Esimerkiksi	jonkin	vastoinkäymisen	aiheuttama	tilapäinen	henkinen	pahoin-

vointi	ei	ole	mielenterveyden	häiriö,	mutta	yksittäinen	stressitekijä	voi	toimia	mielenterveyshäiriön	

laukaisijana.	Taustalla	vaikuttavat	kuitenkin	usein	monet	tekijät.	Vakavimmat	mielenterveyshäiriöt	

heikentävät	ihmisen	toimintakykyä	ja	elämänlaatua,	mutta	niitäkin	on	mahdollista	hoitaa.	Mielen-

terveyshäiriöiden	 diagnosoinnissa	 käytetään	 kahta	 psykiatrista	 tautiluokitusjärjestelmää	 -	 ICD	 ja	

DSM	-	joiden	uusimmat	versiot	ovat	ICD-10	ja	DSM-5.	(THL,	2019d.)	Suomessa	käytetään	tällä	het-

kellä	 suomennettua	versiota	WHO:n	 laatimasta	 ICD-10:stä	 (THL,	2011),	 jossa	mielenterveyden	 ja	

käyttäytymisen	häiriöt	on	jaettu	seuraaviin	ryhmiin:	

• Elimelliset	aivo-oireyhtymät	

• Lääkkeiden	ja	päihteiden	aiheuttamat	elimelliset	aivo-oireyhtymät	ja	käyttäytymisen	häiriöt	

• Skitsofrenia,	skitsotyyppinen	häiriö	ja	harhaluuloisuushäiriöt	

• Mielialahäiriöt	(affektiiviset	häiriöt)	

• Neuroottiset,	stressiin	liittyvät	ja	somatoformiset	häiriöt	

• Fysiologisiin	häiriöihin	ja	ruumiillisiin	tekijöihin	liittyvät	käyttäytymisoireyhtymät	

• Aikuisiän	persoonallisuus-	ja	käytöshäiriöt	

• Älyllinen	kehitysvammaisuus	

• Psyykkisen	kehityksen	häiriöt	

• Tavallisesti	lapsuus-	tai	nuoruusiässä	alkavat	käytös-	ja	tunnehäiriöt	

• Määrittämätön	mielenterveyden	häiriö	(THL,	2011,	s.	234).	
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2.4.2	Koululaisten	mielenterveys	

	

Maailmanlaajuisesti	10-20	prosentin	 lapsista	 ja	nuorista	on	todettu	kärsivän	mielenterveysongel-

mista	(Kieling	ym.,	2011).	Vuoden	2017	Kouluterveyskyselyn	tulokset	tukevat	tätä	havaintoa	siinä	

mielessä,	että	12,6	%	4.	ja	5.	luokan	oppilaista	raportoi	mielialaan	liittyviä	ongelmia	ja	12,2	%	8.	ja	

9.	luokan	oppilaista	koki	kohtalaista	tai	vaikeaa	ahdistuneisuutta.	Lisäksi	vain	26,9	%	yläkoululaisista	

koki	positiivista	mielenterveyttä	ja	jopa	40,8	%	yläkoululaisista	tytöistä	oli	ollut	huolissaan	mielialas-

taan.	(THL,	2018a,	2018b.)	Koululaisten	mielenterveydessä	näyttää	siis	olevan	runsaasti	parantami-

sen	varaa.	Kokonaisuudessaan	lasten	ja	nuorten	mielenterveysongelmat	eivät	näytä	lisääntyneen	

2000-luvun	 aikana	 (Bor,	 Dean,	Najman	&	Hayatbakhsh,	 2014;	Duinhof,	 Stevens,	 van	Dorsselaer,	

Monshouwer	&	Vollebergh,	2015;	Mishina	ym.,	2018;	Sourander,	Lempinen	&	Brunstein	Klomek,	

2016),	mutta	teini-ikäisten	tyttöjen	ahdistus-	ja	masennusoireissa	on	joissain	tutkimuksissa	havaittu	

kasvua	(Bor	ym.,	2014;	Mishina	ym.,	2018).	

	

Mielenterveyden	ja	kouluun	kiinnittymisen	(school/student	engagement)	yhteyttä	on	tutkittu	lukui-

sissa	tutkimuksissa.	Kouluun	kiinnittymisellä	tarkoitetaan	aktiivista,	tavoitteellista	ja	joustavaa	toi-

mintaa	koulun	fyysisessä	ja	sosiaalisessa	ympäristössä	(Furrer	&	Skinner,	2003,	s.	149),	ja	siihen	kuu-

luu	 kolme	 osa-aluetta:	 toiminnallinen,	 emotionaalinen	 ja	 kognitiivinen	 kiinnittyminen	 (Fredricks,	

Blumenfeld	&	Paris,	2004).	Toiminnallinen	kiinnittyminen	tarkoittaa	koulun	akateemiseen	ja	sosiaa-

liseen	toimintaan	osallistumista,	ja	sen	on	todettu	olevan	ratkaisevassa	asemassa	koulussa	suoriu-

tumisen	kannalta.	Emotionaalinen	kiinnittyminen	viittaa	puolestaan	siihen,	miten	oppilas	suhtautuu	

opettajiin,	luokkatovereihin	ja	kouluun	ylipäätään.	Kognitiivinen	kiinnittyminen	tarkoittaa	sen	sijaan	

sitä,	miten	paljon	oppilas	on	valmis	näkemään	vaivaa	oppimisen	eteen.	(Fredricks	ym.,	2004,	s.	60.)	

	

Kouluun	kiinnittymisen	on	todettu	ennustavan	sekä	akateemisia	saavutuksia	että	psyykkistä	oireilua	

(esim.	Leonard,	Stiles	&	Gudiño,	2016;	Li	&	Lerner,	2011;	ks.	myös	Upadyaya	&	Salmela-Aro,	2013),	

ja	varsinkin	heikon	emotionaalisen	kiinnittymisen	on	havaittu	olevan	yhteydessä	myöhempään	ma-

sennukseen	 (Wang	&	Peck,	 2013).	Akateemisen	 autonomian	 sekä	opettajien	 ja	 koulukavereiden	

tuen	on	osoitettu	vaikuttavan	kouluun	kiinnittymiseen,	 joka	puolestaan	vaikuttaa	oppilaiden	toi-

veikkuuteen.		Lisäksi	kouluun	kiinnittyminen	vaikuttaa	siihen,	millaiseksi	oppilaat	kokevat	akateemi-

sen	 autonomiansa	 ja	 opettajilta	 saamansa	 tuen.	 (Van	 Ryzin,	 Gravely	 &	 Roseth,	 2009.)	 Myös	

Upadyaya	 ja	Salmela-Aro	 (2013)	 tuovat	kirjallisuuskatsauksessaan	esiin	kouluun	kiinnittymisen	 ja	
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useiden	siihen	yhdistettyjen	tekijöiden,	kuten	akateemisen	menestyksen	ja	hyvinvoinnin,	molem-

minsuuntaiset	vaikutukset.	

	

Kouluun	kiinnittymisen	lisäksi	on	tutkittu	paljon	mielenterveyden	ja	kouluun	kuulumisen	tunteen	

(school	connectedness/attachment/belonging)	välisiä	yhteyksiä.	Kouluun	kuulumisen	tunne	tarkoit-

taa	sitä,	että	oppilas	kokee	muiden	hyväksyvän	hänet	omana	itsenään	sekä	arvostavan	ja	tukevan	

häntä	koulun	sosiaalisessa	ympäristössä	(Goodenow,	1993,	s.	80).	Tekemänsä	kirjallisuuskatsauksen	

perusteella	McLaughlin	ja	Clarke	(2010,	s.	92)	nimeävät	kouluun	kuulumisen	tunteen	tärkeimmäksi	

oppilaiden	hyvinvointiin	vaikuttavaksi	tekijäksi.	Matalan	kouluun	kuulumisen	tunteen	on	havaittu	

lisäävän	masennus-	ja	ahdistusoireiden	(Bond	ym.,	2007;	Langille,	Rasic,	Kisely,	Flowerdew	&	Cob-

bett,	2012;	Lester,	Waters	&	Cross,	2013;	Shochet,	Dadds,	Ham	&	Montague,	2006),	itsetuhoisuuden	

(Langille,	Asbridge,	Cragg	&	Rasic,	2015)	sekä	koulun	keskeyttämisen	(Bond	ym.,	2007)	riskiä.	Toi-

seen	suuntaan	eli	masennuksen	ja	ahdistuksen	vaikutuksesta	kouluun	kuulumisen	tunteeseen	on	

sen	sijaan	ristiriitaisia	tutkimustuloksia	(Lester	ym.,	2013;	Shochet	ym.,	2006).	Kouluun	kuulumisen	

tunteen	ja	ahdistusoireiden	on	havaittu	olevan	positiivisessa	yhteydessä	akateemiseen	motivaati-

oon,	kun	taas	masennusoireet	näyttävät	olevan	negatiivisessa	yhteydessä	akateemiseen	motivaati-

oon	(Elmelid	ym.,	2015),	joka	on	käsitteenä	lähellä	kognitiivista	kouluun	kiinnittymistä.	Kouluun	kuu-

lumattomuuden	tunteella	voi	siis	olla	hyvin	haitallisia	seurauksia	sekä	koulussa	menestymisen	että	

mielenterveyden	kannalta.	

	

Useissa	 tutkimuksissa	 on	 myös	 osoitettu	 koulukiusaamisen	 yhteys	 mielenterveyden	 ongelmiin;	

tämä	koskee	sekä	kiusaamisen	uhreja	(esim.	Ford,	King,	Priest	&	Kavanagh,	2017;	Murshid,	2017;	

Turner,	Exum,	Brame	&	Holt,	2013;	Undheim	&	Sund,	2010;	Yen	ym.,	2014)	että	kiusaajia	 (esim.	

Benedict,	Vivier	&	Gjelsvik,	2015;	Ford	ym.,	2017;	Undheim	&	Sund,	2010;	Yen	ym.,	2014).	Edellä	

mainituissa	tutkimuksissa	ei	ole	selvitetty	syy-seuraussuhteita,	mutta	aiheesta	on	tehty	myös	pitkit-

täistutkimuksia.	Koulukiusaamisen	uhriksi	joutumisen	on	todettu	lisäävän	mielenterveysongelmien	

riskiä	myöhemmin	nuoruudessa	(esim.	Moore	ym.,	2014;	Lereya,	Copeland,	Zammit	&	Wolke,	2015)	

ja	mielenterveyspalveluiden	käyttöä	vielä	aikuisenakin	(Evans-Lacko	ym.,	2017).	Lisäksi	kiusatuksi	

joutumisen	 on	 todettu	 heikentävän	myöhempiä	 sosiaalisia	 suhteita	 ja	 koulukokemuksia	 (Evans,	

Smokowski	&	Cotter,	2014)	sekä	akateemista	menestymistä	(Rothon,	Head,	Klineberg	&	Stansfeld,	

2011).	Negatiiviset	seuraukset	eivät	koske	pelkästään	koulukiusaamisen	uhreja,	vaan	myös	kiusaa-

jilla	 on	 havaittu	 olevan	myöhemmin	 kohonnut	mielenterveysongelmien	 riski	 (esim.	Moore	 ym.,	
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2014);	erityisen	haitallista	näyttää	olevan	se,	jos	sama	oppilas	on	sekä	kiusaaja	että	kiusattu	(esim.	

Yen	ym.,	2014).	

	

Korkea	resilienssi	eli	kyky	“ponnahtaa”	takaisin	vastoinkäymisistä	näyttää	suojaavan	sekä	koulukiu-

saamiselta	(Donnon,	2010;	Moore	&	Woodcock,	2017)	että	masennukselta	ja	ahdistukselta	(Moore	

&	Woodcock,	2017).	Lisäksi	muun	muassa	itsetunnon	ja	vertaissuhteita	koskevien	kiintymystyylien	

(Millings,	Buck,	Montgomery,	 Spears	&	Stallard,	2012)	 sekä	koulussa	koetun	 turvallisuuden	 (Nijs	

ym.,	2014)	on	havaittu	olevan	yhteydessä	mielenterveyteen.	Myönteiset	koulukokemukset	ja	on-

nellisuus	(Stiglbauer,	Gnambs,	Gamsjäger	&	Batinic,	2013)	sekä	koulumotivaatio	ja	positiivinen	emo-

tionaalinen	toimintakyky	(Roeser,	Eccles	&	Sameroff,	1998)	vahvistavat	toinen	toisiaan.	McLaughlin	

ja	Clarke	(2010,	s.	95)	puolestaan	huomauttavat,	että	on	monia	sellaisia	tekijöitä,	jotka	vaikuttavat	

suoraan	sekä	koulussa	menestymiseen	että	emotionaaliseen	hyvinvointiin:	näitä	ovat	esimerkiksi	

sinnikkyys	ja	tavoitteellisuus,	pystyvyyden	ja	tehokkuuden	tunteet	sekä	ryhmään	kuulumisen	ja	hyö-

dylliseen	toimintaan	osallistumisen	kokemukset.	Nuoruuden	akateemisilla	kyvyillä	ja	mielentervey-

dellä	voi	olla	kauaskantoisia	seurauksia,	sillä	ne	näyttävät	ennustavan	koulutuksellisia	ja	ammatillisia	

saavutuksia	aikuisena	(Slominski,	Sameroff,	Rosenblum	&	Kasser,	2011).		
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3			TUTKIMUSTEHTÄVÄ		

	
Tälle	tutkimusmatkalle	lähtiessäni	minua	kiinnosti,	minkälaisia	peruskoulukokemuksia	aikuisilla	mie-

lenterveyskuntoutujilla	on	ja	minkälaisia	merkityksiä	näihin	kokemuksiin	liittyy.	Minkälaiset	koke-

mukset	ovat	olleet	merkityksellisimpiä	ja	minkälaisia	vaikutuksia	niillä	on	ollut?	Tarkoituksenani	ei	

kuitenkaan	 ollut	 etsiä	 yleistettävissä	 olevia	 kausaali-	 tai	 korrelaatiosuhteita	 koulukokemusten	 ja	

mielenterveyden	ongelmien	väliltä	vaan	keskittyä	yksittäisten	ihmisten	kokemuksiin	ja	inhimillisen	

ymmärryksen	lisäämiseen.	Oli	siis	selvää,	että	tulen	käyttämään	laadullista	tutkimusotetta.	

	

Koulukokemusten	 rinnalle	hahmottui	pian	keskeiseksi	 käsitteeksi	 kouluhyvinvointi.	Niinpä	päätin	

tarkastella,	minkälaisia	koululaisnarratiiveja	mielenterveyskuntoutujat	kertovat,	miten	heidän	kou-

luhyvinvointinsa	on	kehittynyt	peruskoulun	aikana	ja	minkälaisia	kokemuksia	he	nostavat	esiin	kou-

luhyvinvoinnin	viitekehyksessä.	Matkan	edetessä	ei	kuitenkaan	tuntunut	mielekkäältä	kysyä	pelkäs-

tään,	 miten	 erilaiset	 kokemukset	 ovat	 vaikuttaneet	 kouluhyvinvointiin.	 Oivalsin	 nimittäin,	 ettei	

kouluhyvinvointi	ole	 jokin	kokemusten	ulkopuolella	oleva	asia,	 johon	kokemukset	vain	tavalla	tai	

toisella	vaikuttavat.	Kouluhyvinvointi	pikemminkin	muodostuu	erilaisista	kokemuksista;	tietyt	koke-

mukset	siis	tuottavat	ja	ovat	osa	kouluhyvinvointia.	Tämän	oivalluksen	myötä	koukkasin	narratiivi-

selta	polulta	hermeneuttis-fenomenologiselle	polulle	selvittämään	kouluhyvinvoinnin	perimmäistä	

olemusta.	

	

Lopulta	tutkimuskysymykseni	muotoutuivat	seuraaviksi:	

	

1. Miten	mielenterveyskuntoutujat	ovat	voineet	peruskoulussa,	ja	minkälaisista	kokemuksista	

he	kertovat	kouluhyvinvoinnin	viitekehyksessä?	

	

2. Minkälaisena	kouluhyvinvoinnin	olemus	hahmottuu	näiden	kokemusten	kautta?	

	

3. Minkälaisia	tyyppikertomuksia	mielenterveyskuntoutujien	koulukokemuksista	hahmottuu?	
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4			TUTKIMUKSEN	TOTEUTUS	

	
Tieteellisen	tutkimuksen	tekeminen	on	aina	pitkä	ja	monivaiheinen	prosessi,	josta	vain	osa	näkyy	

lopullisessa	tutkimustekstissä.	Kuvaan	seuraavaksi	tämän	tutkimuksen	syntyprosessia	keskittyen	ai-

neiston	hankkimiseen	 ja	analysoimiseen.	Monia	 (välillä	 tuskaisia	 ja	välillä	 innostavia)	vaiheita	 jää	

tämänkin	kuvauksen	ulkopuolelle,	sillä	kaikkia	sivupolkuja	ei	ole	mielekästä	raportoida.	Pyrin	kui-

tenkin	antamaan	kattavan	kuvan	siitä,	miten	aineiston	hankkiminen	ja	analysoiminen	on	tämän	tut-

kimuksen	kohdalla	 tapahtunut.	Tätä	ennen	sanon	vielä	muutaman	sanan	tutkimukseni	 lähtökoh-

dista.	

	

	

4.1	Tutkimuksen	lähtökohdat	

	

Kuten	jo	johdannossa	totesin,	tutkimukseni	taustalla	ovat	vaikuttaneet	omat	kokemukseni	ja	niiden	

myötä	syntynyt	halu	tuoda	esiin	myös	sellaisten	ihmisten	ääni,	joita	ei	välttämättä	aina	kuunnella	

tarpeeksi.	Tutkimustyötäni	ovat	ohjanneet	Habermasin	(1966)	kaksi	tiedonintressiä:	hermeneutti-

nen	ja	emansipatorinen.	Hermeneuttinen	tiedonintressi	viittaa	keskustelun	ja	ymmärtämisen	yllä-

pitämiseen	(Tieteen	termipankki,	2016)	ja	emansipatorinen	tiedonintressi	tietoisuutta	tai	toimintaa	

vapauttavaan	tutkimuksen	sisäiseen	etuun	(Tieteen	termipankki,	2015).	Lisäksi	allekirjoitan	Heinilän	

(2014,	s.	270)	näkemyksen	siitä,	että	“yksilölähtöisen	kokemustiedon	näkyväksi	tekeminen,	ja	sitä	

kautta	arvostaminen,	lisäävät	myös	yksilön	olemassaolon	merkitystä	ja	tätä	kautta	hyvinvoinnin	ko-

kemusta”.	Toivoin	että	koulukokemuksista	kirjoittaminen	olisi	vastaajille	mielekäs	ja	parhaassa	ta-

pauksessa	myös	antoisaa	kokemus.	Toiveeni	toteutui	ainakin	kahden	vastaajan	kohdalla,	jotka	lä-

hettivät	minulle	kyselyyn	vastattuaan	seuraavat	viestit:	

	
Kiitos	yhteydenotostasi,	olen	otettu	että	sain	kutsun	osallistua	tällaiseen!	Aihe	on	mielenkiintoinen	ja	
tärkeä.	Kyselyyn	vastaaminen	oli	mukavaa,	ja	toivon	että	vastauksistani	on	paljon	apua.	Oli	ilo	olla	
mukana	tässä.	

	
Osallistuin	kyselyyn	 ja	pienelle	 itselleni	kirjeen	kirjoittaminen	nosti	 tunteet	pintaan	 ja	sai	vähän	 it-
kuiseksi.	Tämä	oli	tosi	arvokas	kokemus.	Kiitos	:)	

	



	

	 34	

Tutkijan	positioni	on	ollut	siitä	mielenkiintoinen,	että	olen	pystynyt	lähestymään	tutkimusaihettani	

sekä	sisältä-	että	ulkoapäin.	Myös	suhteeni	tutkimukseen	osallistuneisiin	henkilöihin	on	ollut	kaksi-

jakoinen,	sillä	toisaalta	olen	ollut	auktoriteetin	ja	toisaalta	vertaisen	asemassa.	Tutkimukseni	koh-

deryhmänä	olevat	mielenterveyskuntoutujat	eivät	missään	nimessä	muodosta	homogeenistä	ryh-

mää;	vaihtelua	löytyy	runsaasti	muun	muassa	iän,	sukupuolen,	mielenterveysongelmien	luonteen	

ja	alkamisajankohdan	sekä	nykytilanteen	osalta,	puhumattakaan	esimerkiksi	perhetaustasta	tai	per-

soonallisuuden	piirteistä.	Luonnollisesti	jokaisen	mielenterveyskuntoutujan	koulupolku	on	myös	ol-

lut	yksilöllinen.	Tässä	tutkielmassa	ei	siis	kerrota	“tyypillisen”	mielenterveyskuntoutujan	“tyypilli-

sistä”	peruskouluajoista.	Sen	sijaan	tässä	tutkielmassa	kerrotaan	muun	muassa	oppimisen	 ilosta,	

välinpitämättömyydestä,	kohtaamisista,	erilaisuudesta,	pelosta,	rohkeudesta	ja	oman	paikkansa	et-

simisestä.	Tässä	tutkielmassa	kerrotaan	koululaisena	koetusta	hyvinvoinnista	ja	pahoinvoinnista.	Li-

säksi	 tässä	 tutkielmassa	kuvataan	yksittäisiä	 kokemuksia	 siitä,	miten	mielenterveys	voi	 vaikuttaa	

koulunkäyntiin	ja	miten	koulunkäynti	voi	vaikuttaa	mielenterveyteen.	

	

	

4.2	Aineiston	hankkiminen	

	

Tiesin	heti	tutkimusaiheen	alkaessa	hahmottua,	että	haluan	kerätä	kirjoitelma-aineiston,	sillä	kir-

joittaminen	on	aina	ollut	itselleni	tärkeä	tapa	jäsentää	ajatuksiani	ja	käsitellä	tunteitani,	esimerkiksi	

juuri	mielenterveysongelmiin	 liittyen.	Tällaisella	aineistonkeruutavalla	on	 luonnollisesti	 sekä	vah-

vuutensa	että	heikkoutensa.	Haastatteleminen	olisi	ollut	toinen	vaihtoehto,	mutta	tällöin	vastaajia	

olisi	luultavasti	ollut	vaikeampi	löytää.	Kyselyyn	vastaaminen	kirjallisesti	tietokoneen	välityksellä	ei	

vaatinut	vastaajilta	kotoa	poistumista,	tietyn	ajankohdan	sopimista	eikä	tutkijan	tapaamista	kasvo-

tusten,	 jotka	 kaikki	 helposti	 nostavat	 tutkimukseen	osallistumisen	kynnystä.	Monen	on	varmasti	

mukavampi	 ja	helpompi	kertoa	henkilökohtaisista	 ja	tietyllä	tapaa	arkaluonteisista	asioista	täysin	

anonyymisti.	Aineistonkeruutapani	heikkoutena	oli	kuitenkin	se,	etten	pystynyt	kysymään	vastaa-

jilta	tarkentavia	kysymyksiä.	Lisäksi	joidenkin	vastaajien	olisi	voinut	olla	helpompi	ilmaista	itseään	

suullisesti	kuin	kirjallisesti.		
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Laadin	aineiston	hankkimista	 varten	Google	 Forms	 -lomakkeen,	 ja	pyysin	useammalta	henkilöltä	

kommentteja	kyselyn	sisältöön	sekä	kysymysten	ja	ohjetekstien	muotoiluun	liittyen.	Kyselylomak-

keen	(ks.	liite)	alussa	oli	johdantoteksti,	jossa	kerroin	tutkimuksesta	ja	siihen	osallistumisesta.	Var-

sinainen	kysely	koostui	taustatieto-osiosta,	kouluhyvinvoinnin	numeerisesta	arvioinnista	ja	neljästä	

avoimesta	kysymyksestä.	Avoimiin	kysymyksiin	sai	vastata	niin	pitkästi	kuin	halusi,	ja	niihin	oli	myös	

mahdollista	jättää	vastaamatta.	Avoimet	kysymykset	olivat	seuraavat:	

	

• Minkälaista	koulunkäynti	oli	silloin,	kun	kouluhyvinvointisi	oli	heikoimmillaan?	

• Kuka	tai	mikä	olisi	voinut	parantaa	kouluhyvinvointiasi?	

• Minkälaista	koulunkäynti	oli	silloin,	kun	kouluhyvinvointisi	oli	parhaimmillaan?	

• Kirjoita	kannustava	kirje	itsellesi	peruskoulussa.	

	

Kouluhyvinvoinnin	numeerisen	arvioinnin	kohdalla	esittelin	vastaajille	lyhyesti	Konun	ja	Rimpelän	

(2002)	laatiman	koulun	hyvinvointimallin,	koska	kouluhyvinvointi	pelkkänä	irrallisena	käsitteenä	voi	

olla	vieras	ja	vaikea	ymmärtää.	Korostin	kuitenkin,	että	tärkeintä	on	miettiä	omaa	kouluhyvinvointia	

kokonaisuutena,	eli	minkälainen	olo	koulussa	on	ollut.	Koulun	hyvinvointimallin	oli	siis	tarkoitus	toi-

mia	lähinnä	esimerkkinä	ja	ajatusten	herättäjänä.	Avoimien	kysymysten	kohdalla	oli	lisäksi	apukysy-

myksiä,	joita	oli	mahdollista	hyödyntää	aiheesta	kirjoittaessaan.	Viimeisen	kysymyksen	kohdalla	oli	

linkki	Kaisa	Vuorisen	nettisivulle,	 jossa	esitellään	Huomaa	hyvä!	-materiaalin	 luonteenvahvuudet.	

Avoimien	kysymysten	järjestys	perustui	siihen,	että	toivoin	myönteisistä	asioista	viimeiseksi	kirjoit-

tamisen	jättävän	vastaajille	mahdollisimman	hyvän	olon	ja	positiivisen	kuvan	itsestään.	

	

Kyselylomakkeen	valmistuttua	lähestyin	ensin	mielenterveysongelmistaan	kirjoittaneita	blogin	pitä-

jiä,	sillä	toivoin	kirjoittamisen	olevan	tutkimukseen	osallistuville	henkilöille	 luonteva	 ja	mieluinen	

tapa	ilmaista	itseään.	Myöhemmin	etsin	vastaajia	myös	sosiaalisen	median	kautta,	esimerkiksi	Fa-

cebookin	mielenterveysaiheisista	ryhmistä.	Blogin	pitäjiä	lähestyin	yksityisviestillä	ja	Facebook-ryh-

miin	 laitoin	yleisen	postauksen	aiheesta.	Kerroin	viestissä	 tutkimukseni	 tarkoituksesta	 ja	 lyhyesti	

omasta	taustastani.	Lisäksi	kerroin	viittaavani	mielenterveyskuntoutujalla	Mielenterveyden	keskus-

liiton	määritelmän	mukaisesti	henkilöön,	jonka	sairaus	on	hallinnassa	ja	joka	on	toipumassa,	mutta	

jokainen	sai	itse	miettiä,	kokiko	kuuluvansa	tutkimukseni	kohderyhmään.	Aineistonkeruu	tapahtui	
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kesäkuun	2018	ja	tammikuun	2019	välisenä	aikana.	Säilytin	aineistoa	salasanan	takana	pilvipalve-

lussa	sekä	henkilökohtaisella	tietokoneellani,	eikä	kellään	muulla	ollut	pääsyä	aineistoon.	Graduoh-

jaajani	luki	aineistosta	osia,	jotka	olin	tulostanut	paperille.	

	

Kyselyyn	vastasi	36	henkilöä,	mutta	vain	osa	vastasi	kaikkiin	kysymyksiin.	Joidenkin	kohdalla	tämä	

oli	tietoinen	valinta,	mutta	toisten	kohdalla	tämä	johtui	minun	virheestäni.	Koska	kysely	oli	melko	

pitkä,	vastaajilla	oli	tarkoitus	olla	mahdollisuus	tallentaa	vastauksensa	ja	jatkaa	vastaamista	myö-

hemmin.	Valitettavasti	huomasin	 liian	myöhään,	että	tallentamista	koskevissa	ohjeissani	oli	pieni	

virhe,	minkä	takia	vastaajat	eivät	päässeet	jatkamaan	kesken	jääneitä	vastauksiaan.	Virhe	tuli	tie-

tooni,	kun	eräs	vastaaja	otti	minuun	yhteyttä	ja	kertoi,	ettei	päässyt	jatkamaan	vastaamista	tallen-

tamansa	linkin	kautta.	Tämän	jälkeen	korjasin	ohjeet	ja	tiedotin	asiasta	samoilla	sosiaalisen	median	

kanavilla,	joiden	kautta	vastaajat	olivat	alun	perin	päässeet	vastaamaan	kyselyyn.	Kerroin	mahdolli-

suudesta	vastata	kyselyyn	uudestaan	puuttuvien	kohtien	osalta,	mutta	joko	viestini	ei	tavoittanut	

vastaajia	tai	he	eivät	enää	halunneet/jaksaneet	jatkaa	vastaamista.	Lisäksi	yksi	keskeneräisistä	vas-

tauksista	oli	jonkun	yksityisviestillä	lähestymäni	blogin	pitäjän	vastaus,	mutta	anonymiteetin	takia	

en	 tiennyt	kenen.	En	viitsinyt	 lähettää	kaikille	blogien	kautta	 lähestymilleni	henkilöille	viestiä	ai-

heesta,	sillä	monet	eivät	alun	perinkään	olleet	vastanneet	kyselyyn	enkä	halunnut	olla	heitä	kohtaan	

liian	tungetteleva.	

	

Lomakkeen	kanssa	tapahtunut	virhe	oli	erittäin	harmillinen,	mutta	onneksi	22	vastaajaa	oli	päässyt	

kerralla	kyselyn	loppuun	asti	ja	minuun	yhteydessä	ollut	vastaaja	sai	jatkettua	vastauksiaan.	Kah-

deksalta	vastaajalta	sain	pelkät	taustatiedot	ja	kouluhyvinvoinnin	numeeriset	arviot	(sekä	osalta	sii-

hen	liittyvät	vapaaehtoiset	kommentit).	Ensimmäiseen	avoimeen	kysymykseen	sain	23	vastausta,	

toiseen	22	vastausta,	kolmanteen	21	vastausta	ja	neljänteen	14	vastausta.	Sanallisten	vastausten	

pituudet	vaihtelivat	muutamasta	sanasta	useiden	kappaleiden	pituisiin	teksteihin.	

	

	

4.3	Vastaajien	taustatiedot	

	

Kyselyyn	vastasi	yhteensä	36	henkilöä:	32	naista,	kaksi	miestä	ja	kaksi	muunsukupuolista	(tai	muusta	

syystä	”muu”-kohdan	rastittanutta).	Vastaajat	ovat	syntyneet	vuosina	1968-2002,	eli	ikäjakauma	on	
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varsin	suuri.	Yksi	vastaaja	on	syntynyt	1960-luvulla,	kaksi	vastaajaa	1970-luvulla,	13	vastaajaa	1980-

luvulla,	17	vastaajaa	1990-luvulla	ja	kolme	vastaajaa	2000-luvulla.	Suurin	osa	on	siis	käynyt	perus-

koulun	1990-	ja	2000-luvuilla.	Kaksi	vastaajista	oli	vastaushetkellä	16-17-vuotiaita,	mutta	otin	myös	

heidät	mukaan	tutkimukseen.	En	analysoinut	sukupolvien	välisiä	eroja,	sillä	niitä	koskevien	yleistys-

ten	tekeminen	vaatisi	suuremman	aineiston.	Lisäksi	eri-ikäisten	ja	koulunsa	eri	aikoihin	käyneiden	

vastaajien	kertomuksissa	toistuvat	hyvin	samantyyppiset	kokemukset.	

	

Kyselylomakkeen	taustatieto-osiossa	kysyttiin	myös	korkeinta	suoritettua	tutkintoa	ja	mitä	vastaaja	

tekee	tällä	hetkellä	(käy	töissä,	opiskelee	tms.).	Suurimmalla	osalla	korkein	suoritettu	tutkinto	oli	

toisen	asteen	tutkinto	(41,7	%)	tai	peruskoulu	(33,3	%).	Viisi	vastaajaa	oli	suorittanut	ammattikor-

keakoulututkinnon	ja	kolme	kandidaatin	tutkinnon.	Vastaushetkellä	noin	puolet	vastaajista	opiskeli	

tai	teki	töitä	(osa	myös	molempia),	ja	kolme	näistä	henkilöistä	sai	myös	kuntoutustukea.	Lopuista	

kahdeksan	oli	kuntoutustuella,	kuusi	 työkyvyttömyyseläkkeellä,	neljä	 työttömänä	 ja	yksi	sairaslo-

malla.	

	

Nykyisiä	ja	menneitä	mielenterveysongelmiaan	vastaajat	saivat	kuvailla	vapaasti,	eivätkä	diagnoosit	

olleet	välttämättömiä.	Luokittelin	vastaajien	mainitsemat	mielenterveysongelmat	ICD-10-luokituk-

sen	(THL,	2011)	mukaisesti,	jolloin	ne	jakautuivat	seuraavasti:	

• Mielialahäiriö:	32	
• Ahdistuneisuushäiriö:	23	
• Persoonallisuushäiriö:	9	
• Syömishäiriö:	7	
• Skitsofrenia	/	psykoottinen	häiriö	/	harhaluuloisuushäiriö:	6	
• Dissosiaatiohäiriö:	4	
• Stressiin	liittyvä	häiriö:	3	
• Unihäiriö:	3	
• Somatoforminen	häiriö:	1	

	

Lähes	kaikki	vastaajat	ovat	nimenneet	useamman	kuin	yhden	mielenterveysongelman,	eli	komorbi-

diteetti	on	yleistä.	Muutamassa	vastauksessa	puhutaan	myös	oireilusta,	jota	ei	ole	koskaan	diagno-

soitu	tai	jota	ollaan	vasta	selvittämässä.	Lisäksi	yksi	vastaaja	puhuu	pelkästään	kovasta	traumataus-

tasta.	Mielenterveysongelmien	 lisäksi	vastaajilta	kysyttiin,	onko	heillä	 todettu	oppimisvaikeus	 tai	

ADHD/ADD.		
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Mielenterveysongelmien	kuvailun	kohdalla	kysyttiin	myös	niiden	alkamisajankohtaa,	mutta	osa	on	

jättänyt	tähän	vastaamatta.	Lisäksi	vastausten	tarkkuus	vaihtelee:	jotkut	ilmoittavat	tarkan	vuoden,	

kun	taas	jotkut	käyttävät	melko	epämääräisiä	ilmauksia,	kuten	”lapsena”	tai	”nuoressa	iässä”.	Joi-

denkin	kohdalla	asia	selviää	myöhemmistä	vastauksista,	mutta	viiden	vastaajan	mielenterveyson-

gelmien	alkamista	on	mahdotonta	ajoittaa.	Muutama	on	myös	itse	epävarma	siitä,	milloin	ongelmat	

ovat	varsinaisesti	alkaneet.	Tietojen	puutteellisuudesta	huolimatta	on	selvää,	että	mielenterveys-

ongelmien	alkamisajankohdissa	on	vaihtelua:	osalla	ongelmat	ovat	alkaneet	jo	ennen	kouluikää	ja	

osalla	vasta	aikuisena.	Huomattavasti	suurimman	joukon	muodostavat	kuitenkin	ne,	joiden	mielen-

terveysongelmat	ovat	puhjenneet	peruskoulun	aikana,	joko	ala-	tai	yläkoulussa.		Viimeiseksi	tausta-

tieto-osiossa	kysyttiin,	onko	vastaajalla	todettu	oppimisvaikeus	tai	ADHD/ADD.	Oppimisvaikeuden	

on	ilmoittanut	viisi	vastaaja	(+	yksi	epäily)	ja	ADHD:n	tai	ADD:n	kuusi	vastaajaa	(+	kolme	epäilyä).	

Näiden	lisäksi	kahdella	vastaajalla	on	Aspergerin	oireyhtymä	(+	yhdellä	epäillään)	ja	yhdellä	mutismi.	

Yksi	vastaaja	on	kirjoittanut	oppimisvaikeuden	 ja	ADHD:n/ADD:n	alapuolella	olevaan	”muu”-koh-

taan	”Liikaa	kaikkea	:D”.	

	
	

4.4	Aineiston	analysoiminen	

	

Aineiston	analysointiprosessi	ei	ollut	kovin	selvärajainen	eikä	aina	edennyt	systemaattisesti	yhdestä	

vaiheesta	toiseen,	minkä	lisäksi	aineiston	hankkiminen	ja	analysoiminen	tapahtuivat	osaksi	limittäin.	

Tutkimuksen	alkuvaiheissa	narratiivisuus	ohjasi	vahvasti	ajatuksiani,	mutta	tutkimusprosessin	ede-

tessä	narratiivinen	tutkimusote	alkoi	yksinään	tuntua	riittämättömältä.	Päädyinkin	hyödyntämään	

narratiivisuuden	lisäksi	hermeneuttis-fenomenologista	tutkimusotetta,	mikä	auttoi	pääsemään	pa-

remmin	käsiksi	tutkimaani	ilmiöön.	

	

Aloitin	aineistoon	tutustumisen	lukemalla	vastaukset	läpi	ja	tekemällä	jokaiselle	vastaajalle	hänen	

kouluhyvinvointinsa	kehitystä	kuvaavan	pylväsdiagrammin.	Diagrammit	auttoivat	minua	hahmotta-

maan,	milloin	kunkin	vastaajan	kouluhyvinvointi	on	ollut	parhaimmillaan	ja	milloin	heikoimmillaan	

sekä	minkäsuuntaisia	ja	miten	suuria	muutoksia	siinä	on	tapahtunut	peruskoulun	aikana.	Jo	ensim-

mäisellä	lukukerralla	aineistosta	nousi	selkeästi	esiin	tiettyjä	aiheita,	joista	puhuttiin	hyvin	eksplisiit-

tisesti	ja	jotka	toistuivat	vastauksesta	toiseen.	Koulukiusaaminen	oli	tässä	vaiheessa	selkein	vastauk-

sia	yhdistävä	tekijä.	Ensimmäisillä	lukukerroilla	pyrin	lukemaan	aineistoa	mahdollisimman	avoimin	
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mielin	ja	tutustumaan	kertomuksiin	kokonaisvaltaisesti,	varsinaisesti	vielä	analysoimatta	niitä.	Kun	

luin	vastauksia	useaan	kertaan	läpi,	aloin	hahmottaa	niistä	tiettyjä	teemoja,	kuten	pelko	ja	yksinäi-

syys,	mutta	 tämä	oli	vielä	aineistoon	tutustumista	 ja	eräänlaista	pohjatyötä	varsinaista	analyysiä	

varten.	Hänninen	(2018,	s.	196)	vertaa	narratiivisen	aineiston	lukemista	kaunokirjallisuuden	lukemi-

seen:	ensimmäisellä	lukukerralla	antaudutaan	tarinan	vietäväksi	ja	jännitetään	juonen	etenemistä,	

kun	taas	toisella	lukukerralla	tekstistä	on	mahdollista	huomata	uudenlaisia	yksityiskohtia	juonen	ol-

lessa	jo	tuttu.	Tieteellisen	tutkimuksen	kohdalla	tätä	seuraa	vielä	aineiston	varsinainen	analysoimi-

nen.		

	

	

4.4.1	Narratiivinen	analyysi	

	

Aineiston	analysoiminen	tapahtui	koko	ajan	tietyllä	tapaa	kahdella	tasolla:	yleisellä	ja	yksityisellä.	

Toisaalta	luin	aineistoa	yksittäisinä	kertomuksina	ja	toisaalta	yhtenä	kokonaisuutena.	Yksittäisiä	ker-

tomuksia	analysoin	narratiivisesti,	sillä	tarkastelin	niiden	juonirakenteita	ja	vastauksista	hahmottu-

via	ydintarinoita.	Tässä	kohtaa	on	hyvä	todeta,	että	kertomus	ja	tarina	nähdään	narratiivisessa	tut-

kimuksessa	yleensä	toisistaan	poikkeavina	käsitteinä.	Tarina	tarkoittaa	peräkkäisistä	tapahtumista	

muodostettua	merkityksellistä	kokonaisuutta,	josta	on	puolestaan	mahdollista	esittää	lukuisia	eri-

laisia	kertomuksia;	jo	tarinassa	tapahtumiin	liittyy	tunne-	ja	arvolatauksia	sekä	syy-seuraussuhteita,	

mutta	kerronnan	avulla	kertoja	välittää	nämä	asiat	haluamallaan	tavalla	kertomuksensa	vastaanot-

tajille	(Hänninen,	2018,	s.	190-192).	Tutkimukseeni	osallistuneiden	mielenterveyskuntoutujien	pe-

ruskoulukokemukset	ovat	siis	heidän	mielessään	tietynlaisina	tarinoina,	joista	he	tutkimukseen	osal-

listuessaan	 muodostivat	 kertomuksia.	 Hännisen	 (2018,	 s.	 189-190)	 mukaan	 kulttuurinen	

tarinavaranto	vaikuttaa	siihen,	minkälaisia	tulkintoja	ja	tätä	kautta	tarinoita	muodostamme	erilai-

sista	tapahtumista;	kerronnan	konventiot	puolestaan	ohjaavat	sitä,	mitä	ja	miten	eri	asioista	kerro-

taan.	 Esimerkiksi	 kerrontatilanne,	 kertomuksen	 vastaanottajat	 ja	 kertojan	 tavoitteet	 vaikuttavat	

kertomuksen	sisältöön	ja	tyyliin.	

	

Narratiivista	tutkimusta	ja	analyysiä	on	luokiteltu	monin	eri	tavoin.	Ensinnäkin	Polkinghorne	(1995,	

s.	12)	erottaa	toisistaan	narratiivien	analyysin	(analysis	of	narratives)	ja	narratiivisen	analyysin	(nar-

rative	analysis):	näistä	ensimmäinen	tarkoittaa	kertomusten	 luokittelua,	kun	taas	 jälkimmäisessä	

muodostetaan	 aineistona	 toimivien	 kertomusten	 pohjalta	 uusi	 kertomus.	 Lisäksi	 Polkinghorne	
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(1988,	s.	161-177)	puhuu	kuvailevasta	narratiivisesta	tutkimuksesta	(descriptive	narrative	research)	

ja	selittävästä	narratiivisesta	tutkimuksesta	(explanatory	narrative	research),	joista	ensimmäisessä	

kuvaillaan	olemassa	olevia	kertomuksia	ja	jälkimmäisessä	selitetään	tiettyjä	tapahtumia	kertomuk-

sen	avulla.	Lieblich,	Tuval-Mashiach	ja	Zilber	(1998)	puolestaan	jaottelevat	narratiivisen	tutkimuk-

sen	neljään	osaan	kahden	eri	ulottuvuuden	avulla:	holistinen-kategoriaalinen	ja	sisällöllinen-raken-

teellinen.	Hännisen	(2010,	s.	166)	mielestä	näistä	vain	holistiset	lähestymistavat	ovat	varsinaisesti	

narratiivisia,	sillä	kategoriaalisissa	analyyseissä	kertomukset	pilkotaan	osiin,	eikä	niitä	käsitellä	juo-

nellisina	kokonaisuuksina.	Lieblich	ym.	(1998,	s.	112)	toteavatkin,	että	kertomuksen	sisällön	katego-

riaalinen	tarkastelu	tunnetaan	yleensä	sisällönanalyysinä.	Sisällön	holistisessa	tarkastelussa	etsitään	

sen	sijaan	kertomuksen	fokusta	ja	seurataan	keskeisiä	kertomuksessa	esiintyviä	teemoja	(Lieblich	

ym.	1998,	s.	62-63).	Rakenteen	holistinen	tarkastelu	voi	puolestaan	keskittyä	juonikulkuun	tai	ker-

tomuksen	koheesioon	(Lieblich	ym.	1998,	s.	88-89).	

	

Kertomusten	erilaisia	juonityyppejä	ja	juonirakenteita	ovat	tarkastelleet	muun	muassa	Frye	(1957)	

sekä	Gergen	ja	Gergen	(1984).	Gergenin	ja	Gergenin	(1984)	mukaan	kertomusten	kolme	prototyyp-

pistä	rakennetta	ovat	progressiivinen,	regressiivinen	ja	tasainen,	ja	näiden	erilaisista	yhdistelmistä	

syntyy	monimutkaisempia	 juonirakenteita.	 Fryen	 (1957)	nimeämät	 juonityypit	ovat	 komedia,	 ro-

manssi,	tragedia	ja	ironia/satiiri.	Komediassa	päähenkilö	kokee	vastarintaa,	mutta	lopulta	tapahtuu	

juonenkäänne,	jonka	ansiosta	hän	saavuttaa	tavoitteensa.	Komediassa	tapahtuu	usein	myös	jonkin-

lainen	yhteiskunnallisen	järjestyksen	tai	valtarakenteiden	muutos.	Romanssissa	puolestaan	päähen-

kilö	lähtee	tyypillisesti	vaaralliselle	matkalle,	ottaa	osaa	ratkaisevaan	kamppailuun	pahaa	vastaan	ja	

osoittaa	olevansa	sankari.	Kyseessä	on	yleensä	“vaikeuksien	kautta	voittoon”	-tarina,	jossa	päähen-

kilö	kukistaa	vihollisensa,	mutta	tarinan	sankari	voi	myös	kuolla	kamppailussa.	Tragediassa	joko	pää-

henkilön	oma	toiminta	tai	jokin	ulkopuolinen	voima	käynnistää	traagisen	tapahtumaketjun.	Ironia	

ja	satiiri	ovat	edellisiä	juonityyppejä	monitulkintaisempia.	Ironiaa	Frye	kuvailee	romanssin	parodi-

aksi,	kun	taas	satiiri	vaatii	huumorin	lisäksi	selkeän	“hyökkäyksen”	kohteen.	Arvot	ja	asenteet	ovat	

siis	satiirissa	selkeämmin	esillä	kuin	ironiassa.	(Frye,	1957.)	

	

Tässä	tutkimuksessa	narratiivinen	analyysi	keskittyi	sekä	kertomusten	sisältöön	että	rakenteeseen,	

ja	usein	näitä	kahta	onkin	vaikea	täysin	erottaa	toisistaan.	Edellä	mainittujen	tutkijoiden	näkemyk-

siin	tutustuminen	auttoi	hahmottamaan,	mitä	kaikkea	kertomuksista	on	mahdollista	analysoida	ja	
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miten.	Analyysini	oli	kuitenkin	hyvin	aineistolähtöistä,	enkä	siis	pyrkinyt	sovittamaan	aineistoani	mi-

hinkään	valmiiseen	teoreettiseen	malliin.	Valitsin	narratiiviseen	analyysiin	vain	ne	vastaukset,	joissa	

oli	sen	verran	pitkiä	sanallisia	vastauksia,	että	niitä	tuntui	mielekkäältä	analysoida	yksittäisinä	ker-

tomuksina.	Nämä	vastaukset	värikoodasin	siten,	että	merkitsin	vihreällä	myönteiset	asiat/tapahtu-

mat,	oranssilla	kielteiset	asiat/tapahtumat,	keltaisella	vastaajan	tunteita	kuvaavat	kohdat	ja	pinkillä	

muut	kuvaukset/huomiot.	Tämän	 jälkeen	mietin,	minkälainen	ydintarina	kustakin	kertomuksesta	

hahmottuu	ja	miten	voisin	kuvailla	sitä.	Nimesin	ydintarinat	melko	intuitiivisesti	ja	kirjoitin	nimen	

perään	ydintarinaa	kuvaavan	sitaatin,	jos	tekstistä	löytyi	sellainen.	Ydintarinoiden	nimiä	olivat	muun	

muassa	“Vaikeuksien	kääntäminen	vahvuudeksi”,	“Opetuksen	ulkopuolella	viidakon	lait”	ja	“Kasaan-

tuvat	 vaikeudet	 johtavat	 toivottomuuteen”.	 Ydintarinalla	 tarkoitan	 siis	 yksittäisen	 kertomuksen	

taustalla	olevan	tarinan	kiteytystä.	Ydintarinoiden	ja	kertomusten	keskinäisen	vertailun	avulla	hah-

motin	aineistosta	pari	toistuvaa	tyyppikertomusta,	jotka	esittelen	luvussa	5.4.	

	

	

4.4.2	Hermeneuttis-fenomenologinen	analyysi	

	

Samaan	aikaan	kun	luin	vastaajien	kertomuksia	peruskoulusta	ja	siitä,	mitkä	asiat	ovat	vaikuttaneet	

heidän	kouluhyvinvointiinsa,	luin	paljon	kouluhyvinvointiin	ja	ylipäätään	hyvinvointiin	liittyviä	teo-

rioita	ja	tutkimuksia.	Tämä	sai	minut	pohtimaan,	mistä	tutkimukseeni	osallistuneet	mielenterveys-

kuntoutujat	oikeastaan	puhuvat	puhuessaan	kouluhyvinvoinnista.	Mistä	tässä	ilmiössä	on	pohjim-

miltaan	kyse?	Mikä	on	kouluhyvinvoinnin	perimmäinen	olemus?	Nämä	pohdinnat	johdattivat	minut	

hermeneuttisen	 fenomenologian	ääreen.	Kyseiseen	 lähestymistapaan	pohjautuvia	analyysimene-

telmiä	kutsutaan	välillä	hermeneuttis-fenomenologisiksi	ja	välillä	taas	fenomenologis-hermeneutti-

siksi.	Itse	käytän	ensimmäistä	nimitystä,	sillä	se	on	paremmin	linjassa	hermeneuttisen	fenomenolo-

gian	kanssa.	

	

Hermeneuttinen	fenomenologia	tarkoittaa	lyhyesti	ilmaistuna	kokemusten	ja	niihin	liittyvien	mer-

kitysten	tutkimista	(Henriksson	&	Friesen,	2012,	s.	1);	fenomenologia	keskittyy	elettyjen	kokemus-

ten	kuvaamiseen,	ja	hermeneutiikka	vahvistaa	tämän	kuvauksen	tulkinnallista	puolta	(van	Manen,	

1990,	s.	25).	Hermeneuttiseen	fenomenologiaan	liittyy	avoimuus	erilaisille	kokemuksille	ja	merki-

tyksille,	mikä	tarkoittaa	sitä,	että	uudelleen	tulkitseminen	on	aina	mahdollista.	Kokemuksista	ei	ole	
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mahdollista	eristää	sellaista	ydintä,	joka	olisi	tutkijan	kulttuurisen	ja	historiallisen	kontekstin	ulko-

puolella,	eivätkä	merkityksistä	tehdyt	tulkinnat	ole	kiveen	hakattuja	totuuksia.	(Henriksson	&	Frie-

sen	2012,	s.	1.)	Hermeneuttiseen	fenomenologiaan	liittyykiin	aina	sekä	subjektiivisuutta	että	inter-

subjektiivisuutta	(Finlay,	2012,	s.	24-27;	Friesen,	2012).	

	

Edellä	esitetty	 luonnehdinta	hermeneuttisesta	 fenomenologiasta	koskee	 lähinnä	kyseiseen	suun-

taukseen	 liittyvää	 asennetta,	mutta	 tutkimuksen	 tekeminen	 edellyttää	myös	 tutkimusmetodeja.	

Van	Manen	(1990,	s.	30-34)	kuvailee	hermeneuttis-fenomenologista	tutkimusta	seuraavien	toimen-

piteiden	dynaamiseksi	vuorovaikutukseksi:	

1. Eletyn	kokemuksen	olemukseen	suuntautuminen	(lähtökohtana	tutkijaa	aidosti	kiinnostava	

ilmiö)	

2. Kokemuksen	tutkiminen	kuten	se	eletään	(uppoutuminen	kokemuksiin	eikä	käsitteisiin)	

3. Keskeisten	teemojen	pohtiminen	(kokemuksen	olemuksen	paljastaminen)	

4. Kirjoittamisen	ja	uudelleenkirjoittamisen	taide	(kieli	ja	kirjoittaminen	tutkimusvälineenä)	

5. Vahvan	suuntautumisen	säilyttäminen	(vahva	ja	innostunut	keskittyminen	tutkittavaan	ilmi-

öön)	

6. Tutkimuskontekstin	pitäminen	tasapainossa	(osien	ja	kokonaisuuden	välisten	suhteiden	tar-

kastelu)	

	

Kun	ilmiötä	tutkitaan	hermeneuttis-fenomenologisesti,	tarkoituksena	ei	siis	ole	tarkastella	kyseistä	

ilmiötä	etäältä	ja	kuvailla	sitä	abstraktien	käsitteiden	avulla,	vaan	tutkijan	on	tietyllä	tapaa	mentävä	

ilmiön	“sisään”	pystyäkseen	paljastamaan	sen	kokemuksellisen	luonteen.	Van	Manen	(1990,	s.	36)	

toteaa	osuvasti,	että	eletty	kokemus	toimii	sekä	tutkimuksen	alku-	että	loppupisteenä,	sillä	tutkija	

muuttaa	eletyn	kokemuksen	kirjalliseksi	kuvaukseksi	sen	olemuksesta,	ja	tämä	kuvaus	puolestaan	

elävöittää	lukijan	omaa	elettyä	kokemusta.	Tutkimus	on	siis	eräänlaista	dialogista	tulkintaa,	jossa	

yksityisestä	tulee	yleistä	ja	jälleen	yksityistä.	Van	Manen	(1990,	s.	62)	puhuu	muiden	ihmisten	koke-

musten	ja	niitä	koskevien	refleksioiden	lainaamisesta;	yksittäiset	subjektiiviset	kokemukset	auttavat	

ymmärtämään	yleisiä	inhimillisiä	kokemuksia.	Myös	lukija	on	tarkoitus	saada	todella	pohtimaan	tut-

kimuksen	 kohteena	olevan	 ilmiön	 luonnetta	 ja	 eläytymään	 siihen,	 jotta	 hän	pystyy	 kehittämään	

omaa	ajatteluaan	ja	sitä	kautta	toimintaansa	(van	Manen	1990,	s.	21,	44).	Itse	olen	tutkijana	uppou-

tunut	yksittäisten	mielenterveyskuntoutujien	peruskoulukokemuksiin	pystyäkseni	tulkitsemaan	ja	
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kuvaamaan	kouluhyvinvoinnin	olemusta.	Tavoitteena	on,	että	lukijakin	uppoutuu	pohtimaan	koulu-

hyvinvointia	kokemuksellisena	ilmiönä	ja	omaa	toimintaansa	suhteessa	tähän	ilmiöön.	

	

Käytännössä	hermeneuttis-fenomenologinen	analyysi	on	mahdollista	toteuttaa	monella	eri	tavalla.	

Van	Manenin	(1990,	s.	92-93)	mukaan	tekstistä	voi	etsiä	ilmiön	eri	puolia	valaisevia	teemoja	joko	

käsittelemällä	tekstiä	kokonaisuutena,	valitsemalla	keskeisimmät	kohdat	tai	analysoimalla	jokaisen	

virkkeen.	On	myös	mahdollista	käyttää	useampaa	edellä	mainituista	lähestymistavoista.	Lindseth	ja	

Norberg	 (2004)	esimerkiksi	esittelevät	analyysitavan,	 jossa	 tekstiä	 lähestytään	ensin	kokonaisuu-

tena	ja	tästä	kokonaisuudesta	muodostetaan	ns.	naiivi	ymmärrys.	Tämän	jälkeen	teksti	pilkotaan	

merkitysyksiköihin,	joista	muodostetaan	teemoja,	ja	naiivia	ymmärrystä	tarkastellaan	näiden	tee-

mojen	valossa.	Jos	teemat	vahvistavat	naiivin	ymmärryksen,	voidaan	siirtyä	analyysin	kolmanteen	

vaiheeseen,	jossa	teksti	luetaan	jälleen	kokonaisuutena.	Lopuksi	naiivin	ymmärryksen,	tekstistä	löy-

dettyjen	teemojen	ja	kirjallisuuden	avulla	luodaan	kokonaisvaltainen	tulkinta.	(Lindseth	&	Norberg,	

2004.)	Heinilä	(2014)	puolestaan	puhuu	kuvausten	“maaston”	tutkiskelusta,	rivien	väleihin	katsomi-

sesta,	 redusoivasta	 lukemisesta	 ja	 intuitiivisesta	otteesta.	Myös	van	Manen	 (1990,	 s.	79)	 toteaa,	

ettei	 temaattisen	 ymmärryksen	muodostamisessa	 ole	 kyse	 tiettyjen	 sääntöjen	 noudattamisesta	

vaan	merkityksen	vapaasta	“näkemisestä”.			

	

Oma	analyysini	eteni	kohti	kouluhyvinvoinnin	olemuksen	ja	merkityksen	hahmottamista	siten,	että	

sen	jälkeen	kun	olin	lukenut	aineistoa	kokonaisuutena	ja	muodostanut	yksittäisistä	kertomuksista	

ydintarinoita	 ja	 tyyppikertomuksia,	 pilkoin	 aineiston	 merkityskokonaisuuksiksi.	 Merkityskoko-

naisuus	tarkoitti	yhtä	ajatusta	tai	kokemusta,	joka	oli	yleensä	ilmaistu	yhdessä	tai	muutamassa	pe-

räkkäisessä	 virkkeessä.	 Välillä	 yksi	 virke	 piti	myös	 pilkkoa	 useammaksi	merkityskokonaisuudeksi.	

Käytin	tässä	vaiheessa	siinä	mielessä	valikoivaa	lähestymistapaa,	että	otin	käsittelyyn	vain	vastaajien	

peruskouluaikaiset	kokemukset.	 Jos	vastaaja	esimerkiksi	puhui	kesken	kaiken	aikuisiän	ongelmis-

taan,	jätin	nämä	kohdat	huomiotta,	sillä	halusin	tarkastella	nimenomaan	kouluhyvinvoinnin	koke-

musta.	Tämä	vaihe	oli	hyvin	mekaaninen,	ja	tarkastelin	merkityskokonaisuuksia	Lindsethin	ja	Nor-

bergin	 (2004,	 s.	 150)	 ohjeen	mukaan	 irrallaan	 koko	 tekstin	muodostamasta	 kontekstista.	 Usein	

merkityskokonaisuudet	olivat	 jo	 itsessään	varsin	 tiiviissä	muodossa,	mutta	kirjoitin	 jokaisen	vielä	

mahdollisimman	 ytimekkäästi.	Merkityskokonaisuudet	 ja	 niiden	 tiivistelmät	 näyttivät	 esimerkiksi	

tältä:	
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Pidin	 suuresti	 historiasta,	 käsitöistä	 ja	 kuvataiteesta,	 nämä	 aineet	 olivat	 pääasiassa	 niitä	 aineita	
joissa	suoriuduin	hyvin.	
→	Pitää	kovasti	lähinnä	niistä	aineista,	joissa	suoriutuu	hyvin	
	
Kiusaamista	ja	syrjintää.	Ei	otettu	mukaan	tekemisiin.	Kanssani	oltiin	vain,	jos	ketään	muuta	ei	ollut	
saatavilla.	Kun	taas	oli,	niin	minut	jätettiin	yksin.	
→	Kiusaamista,	syrjintää	ja	yksin	jättämistä	
	
Minulle	tuli	ehkä	asenne	"en	tarvitse	muita".	Onko	tämä	hyvä	vai	huono?	en	tiedä,	mutta	jaksoin	näin	
eteen	päin	ja	oloni	koheni.	
→	Olo	kohenee,	kun	ei	koe	enää	tarvitsevansa	muita	
	
Kriiseilin	 sukupuoleni	 kanssa	–	 silloin	ei	puhuttu	 sukupuolivähemmistöistä	 lainkaan	–	enkä	 saanut	
tukea	mistään	tai	keneltäkään.	Koulukuraattori	nimesi	seksuaalisuuteni	(nykyisin	tiedän	termin	"pan-
seksuaalisuus")	itsen	etsimiseksi	ja	käski	olla	seurustelematta	koska	"olet	liian	nuori	päättämään".	
→	Ei	saa	tukea,	kun	kriiseilee	sukupuolensa	kanssa	ja	pohtii	seksuaalisuuttaan	

	

Tämän	jälkeen	mietin,	minkälaisia	kategorioita	merkityskokonaisuuksista	voi	muodostaa.	Ylimmiksi	

kategorioiksi	 valitsin	 lopulta	 “Koulu	 sosiaalisena	 ympäristönä”,	 “Koulu	 oppimisympäristönä”	 ja	

“Koulun	ulkopuoliset	tekijät”.	Jaoin	näistä	jokaisen	vielä	muutamiin	alemman	tason	kategorioihin.	

“Koulu	sosiaalisena	ympäristönä”	-kategoriasta	löytyi	esimerkiksi	alakategoria	”Oppilaiden	ja	koulun	

aikuisten	väliset	suhteet”,	ja	tämän	alta	vielä	kategoria	“Ei	saa	ymmärrystä	tai	tarvitsemaansa	tu-

kea”.	 Tähän	 viimeiseksi	 mainittuun	 alakategoriaan	 kuului	 esimerkiksi	 tiivistetty	 merkityskoko-

naisuus	“Ei	saa	tukea,	kun	kriiseilee	sukupuolensa	kanssa	ja	pohtii	seksuaalisuuttaan”.	Näin	siis	muo-

dostin	 yksittäisistä	 merkityskokonaisuuksista	 laajemman,	 jäsennellyn	 kokonaisuuden.	 Tätä	

analyysivaihetta	voisi	kutsua	aineistolähtöiseksi	sisällönanalyysiksi,	ja	käytin	sitä	Äärelän	(2012,	s.	

105)	tapaan	työkaluna	kertomusten	järjestämisessä	ja	esianalysoimisessa.	Sen	avulla	pystyin	kuvai-

lemaan,	 minkälaisista	 asioista	 mielenterveyskuntoutujat	 puhuvat	 kouluhyvinvoinnin	 viitekehyk-

sessä,	ja	nämä	tulokset	esittelen	luvussa	5.2.	Tämä	jäsennys	ei	kuitenkaan	vielä	paljasta	kouluhyvin-

voinnin	 kokemuksellista	 olemusta	 ja	 merkitystä,	 mihin	 hermeneuttis-fenomenologisessa	

tutkimuksessa	pyritään.	

	

Seuraavaksi	aineistosta	piti	saada	esiin	kouluhyvinvoinnin	fenomenologiset	teemat,	joita	van	Manen	

(1990,	s.	90)	kuvailee	kokemusverkostojen	solmukohdiksi.	Kyseessä	ovat	siis	sellaiset	asiat,	joita	il-

man	tietyn	kokemuksen	merkitysrakenne	ei	pysyisi	kasassa	 tai	olisi	 juuri	kyseiselle	kokemukselle	
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ominainen.	Fenomenologiset	teemat	eivät	ole	konkreettisia	asioita,	jotka	voisi	suoraan	poimia	teks-

tistä	(van	Manen,	1990,	s.	87),	 joten	tässä	vaiheessa	tekstiä	 ja	sen	kuvailemaa	kokemusta	täytyy	

todella	uppoutua	tarkastelemaan	ja	kuulostelemaan	sensitiivisesti.	Ricoeur’n	(1976,	s.	87-88)	sanoin	

tekstin	ymmärtäminen	edellyttää	huomion	siirtämistä	 siitä	mitä	 sanotaan	siihen	mistä	puhutaan	

(”from	what	it	says	to	what	it	talks	about”).	Aineistoa	lukiessani	mietin	siis,	mistä	vastaajien	esiin	

nostamat	asiat	pohjimmiltaan	kertovat.	Esimerkiksi	kiusaajien	pelkääminen	ja	oppitunneilla	ahdis-

tuminen	kertovat	turvattomuudesta,	kun	taas	lempeä	ja	kannustava	opettaja	turvallisuudesta.	Tee-

mat	hahmottuivat,	kun	kertomusten	yksityiskohtia	peilasi	laajempiin	kokonaisuuksiin.	Tämän	ana-

lyysivaiheen	tulokset	esittelen	luvussa	5.3.	
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5			TUTKIMUKSEN	TULOKSET	

	
Tässä	luvussa	esittelen	tutkimukseni	tulokset	eli	vastaukset	tutkimuskysymyksiini.	Vastaajien	lyhyen	

esittelyn	jälkeen	tarkastelen	ensin	heidän	kouluhyvinvointiaan	ja	siinä	tapahtuneita	muutoksia	nu-

meerisesti	arvioituna,	minkä	jälkeen	käsittelen	vastaajien	kouluhyvinvointiin	vaikuttaneita	tekijöitä	

sanallisten	vastausten	perusteella.	Tämän	 jälkeen	esittelen,	millaisena	kouluhyvinvoinnin	olemus	

hahmottuu	mielenterveyskuntoutujien	kertomusten	pohjalta.	Lopuksi	nostan	vielä	esiin	muutaman	

vastauksista	hahmottuneen	tyyppikertomuksen.	

	

	

5.1	Mielenterveyskuntoutujien	kouluhyvinvointi	ja	sen	muutokset	peruskoulun	

							edetessä	

	

Aloitin	aineiston	tarkastelun	katsomalla,	minkälaisia	numeroarvoja	vastaajat	olivat	antaneet	koulu-

hyvinvoinnilleen	eri	luokilla.	Tein	jokaisen	vastaajan	kouluhyvinvoinnista	pylväsdiagrammin,	minkä	

lisäksi	tein	kaikista	vastauksista	luokka-astekohtaiset	diagrammit.	Keskimääräisesti	vastaajien	kou-

luhyvinvointi	on	ollut	korkeimmillaan	alakoulun	ensimmäisillä	luokilla	ja	laskenut	peruskoulutaipa-

leen	edetessä.	Tämä	tulos	on	yhtenäinen	aikaisempien	tutkimustulosten	kanssa	(esim.	DeSantis	King	

ym.,	2006;	Okun	ym.,	1990;	Randolph	ym.,	2010;	Samdal	ym.,	1998).	

	

Kun	vastaajien	kouluhyvinvointia	tarkastellaan	yksilökohtaisesti,	nähdään	monia	erilaisia	kehityskul-

kuja.	Kouluhyvinvoinnin	laskeminen	vuosien	kuluessa	on	yleisintä;	joillain	lasku	on	ollut	varsin	ta-

saista,	kun	taas	toisilla	on	tapahtunut	hyvinkin	jyrkkiä	muutoksia.	Monen	kouluhyvinvointi	on	laske-

nut	 erityisesti	 kiusaamisen	 ja	 siihen	 puuttumattomuuden	 takia,	 minkä	 lisäksi	 vastaajat	 puhuvat	

muun	muassa	epävarmuuden	ja	erilaisuuden	tunteista	sekä	suorituspaineista,	jotka	helposti	lisään-

tyvät	murrosiän	 ja	 yläkoulun	myötä.	Kouluhyvinvoinnin	 romahdukset	 liittyvät	esimerkiksi	 koulun	

vaihtamiseen	ja	kiusaamiseen	alkamiseen,	kaverin	muuttoon	tai	vanhempien	eroon.	Varsin	monen	

kouluhyvinvointi	on	myös	ensin	laskenut,	mutta	kääntynyt	myöhemmin	nousuun.	Lisäksi	parin	vas-

taajan	kouluhyvinvointi	on	ollut	koko	ajan	nousujohteista.	Kouluhyvinvoinnin	nousu	liittyy	monilla	

kiusaamiseen	loppumiseen	tai	helpottamiseen	(esim.	koulun	vaihtamisen	tai	puolustajan	saamisen	
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myötä),	minkä	lisäksi	mainitaan	muun	muassa	uuden	ystävän	tai	ystävien	saaminen,	itsetunnon	ko-

hoaminen,	opettajien	vaihtuminen	ja	avun	saaminen	mielenterveysongelmiin.	

	

Hyvin	korkeaa	kouluhyvinvointia	(8-10)	on	kokenut	ainakin	jossain	vaiheessa	24	vastaajaa,	joista	14	

pelkästään	alakoulussa,	2	pelkästään	yläkoulussa	ja	8	molemmissa.	Korkeaa	kouluhyvinvointia	ku-

vaillaan	muun	muassa	näin:	

	
Tykkäsin	aloittaa	koulun.	Koulu	oli	pienehkö	(yksi	ryhmä	kutakin	ikäluokkaa)	ja	siellä	oli	turvallista.	
Halusin	oppia.	Tuon	ikäisenä	olin	vielä	täysin	lapsi.	Leikin	barbeilla	ja	hyppäsin	hyppynarua.	En	osan-
nut	edes	kaivata	mitään	muuta,	elämä	oli	mukavaa	ja	helppoa.	(Vastaaja	27)	

	
Sain	arvostusta	ja	osaamistani	sekä	luovuuttani	kehuttiin	ja	kysyttiin	mitä	kuuluu	jne.	Työrauha	oli	
uudessa	kodissa	huostaanoton	jälkeen.	Se	et	ope	sanoi	et	sä	pystyt	tähän	tai	tuut	saamaan	ysin	tork-
kaan	kun	vielä	tsemppaat	oli	rohkaisevaa.	Taideaineet	olivat	ihan	lempijuttu	ja	matemaattiset	kauhu	
mutta	sielläkin	oli	yksi	just	oikea	ope	mulle	ja	sain	nostettua	vielä	viim	vuotena	arvosanoja.	Ihan	val-
tava	merkitys	kohtaamisilla	ollut!	(Vastaaja	30)	

	

Matalasta	kouluhyvinvoinnista	(5	tai	alle)	on	sen	sijaan	kokemusta	33	vastaajalla,	joista	kolme	on	

voinut	huonosti	pelkästään	alakoulussa,	seitsemän	pelkästään	yläkoulussa	ja	23	molemmissa.	Ma-

talaa	kouluhyvinvointia	kuvaillaan	muun	muassa	näin:	

	
Olin	ala-asteen	viimeisillä	luokilla	ahdistunut,	en	pitänyt	5.	-ja	6.luokan	opettajasta	ja	tunsin	olevani	
luonteeltani	vääränlainen.	Stressasin	kaikkea	ja	otin	koulusta	liikaa	paineita.	(Vastaaja	19)	

	
7.-9	luokat	olivat	täyttä	tuskaa.	-	-	Aamuisin	pelkäsin	lähteä	kouluun.	En	olisi	lähtenyt	ellen	olisi	ha-
lunnut	pärjätä	siellä	ja	saada	hyviä	arvosanoja.	Koulussa	tärisin,	pelkäsin,	välillä	olin	vainoharhainen	
kun	luulin	että	joku	puhuu	minusta	pahaa.	Toivoin	että	kuolisin	pois.	(Vastaaja	9)	

	

Suurimmalla	osalla	vastaajista	on	kokemusta	sekä	siitä,	miltä	tuntuu	voida	koulussa	hyvin,	että	siitä,	

miltä	tuntuu	voida	koulussa	huonosti.	Vain	yhden	vastaajan	kouluhyvinvointi	on	ollut	koko	perus-

koulun	ajan	korkea	(7	tai	yli),	minkä	lisäksi	muutaman	vastaajan	kouluhyvinvointi	on	ollut	koko	ajan	

matala	(5	tai	alle).	Uskon	että	monipuoliset	kokemukset	helpottavat	oman	kouluhyvinvoinnin	arvi-

oimista	ja	pohtimista,	sillä	hyvinvointia	ja	siihen	vaikuttaneita	asioita	voi	olla	vaikeampi	analysoida,	

jos	ei	ole	koskaan	voinut	huonosti.	Joidenkin	asioiden	merkityksen	saattaa	nimittäin	ymmärtää	vasta	

siinä	vaiheessa,	kun	ne	menettää,	tai	jos	niitä	ei	ole	aina	ollut.	Tämä	näkyy	monissa	vastauksissa,	

joissa	hyviä	ja	huonoja	aikoja	verrataan	toisiinsa:	
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Alakoulussa	minulla	meni	hyvin.	Kotona	ei	ollut	vielä	ongelmia	tässä	vaiheessa,	eikä	minua	kiusattu	
koulussa.	Muistan,	että	kouluun	lähtö	oli	mieluisaa.	Koulussa	sain	opiskella	rauhassa,	eikä	välitunteja	
tarvinnut	olla	yksin.	(Vastaaja	2)	

	
Kiusaamista	ei	ollut	ja	minulla	oli	silloin	vielä	paljon	koulukavereita.	Kouluun	lähteminen	tuntui	mu-
kavalta.	(Vastaaja	7)	

	

Äärelä	(2012,	s.	112-114)	huomauttaa,	ettei	myönteisesti	aloitettu	koulutaival	kerro	juurikaan	kou-

lun	toiminnasta,	sillä	koulun	alkuun	 liittyy	paljon	odotuksia	 ja	uutuudenviehätystä.	On	siis	varsin	

luonnollista,	että	koulunkäynnin	mielekkyys	laskee,	kun	koulusta	tulee	jossain	määrin	puuduttavalta	

tuntuvaa	rutiinia.	Myös	osa	kouluhyvinvoinnin	laskusta	voi	selittyä	tällä,	mutta	asiaan	vaikuttavat	

koulunkäynnin	tylsyyden	tai	ärsyttävyyden	lisäksi	myös	muut,	usein	huomattavasti	vakavammat	te-

kijät.	 Vastaavasti	 kouluhyvinvointia	 voivat	 parantaa	 monenlaiset	 asiat.	 Seuraavaksi	 tarkastelen,	

minkälaisista	peruskoulukokemuksista	mielenterveyskuntoutujat	kertovat	kouluhyvinvoinnin	viite-

kehyksessä	sekä	mitkä	tekijät	ovat	vaikuttaneet	kouluhyvinvointiin	myönteisesti	ja	mitkä	kielteisesti.	

	

	

5.2	Mielenterveyskuntoutujien	peruskoulukokemukset	

	

Tarinoissa	peräkkäiset	tapahtumat	mielletään	yleensä	toisiinsa	liittyviksi,	mutta	tapahtumien	kululle	

voidaan	nähdä	monenlaisia	selityksiä	(Hänninen,	2018,	s.	190-191).	Kun	tutkimukseeni	osallistuneet	

mielenterveyskuntoutujat	 ovat	 kirjoittaneet	 peruskoulukokemuksistaan	 eli	 muodostaneet	 niistä	

kertomuksia,	tapahtumat	ovat	olleet	heidän	mielessään	tietynlaisina	tarinoina,	joihin	sisältyy	erilai-

sia	syy-seuraussuhteita.	Kertomuksissa	nämä	syy-seuraussuhteet	esitetään	välillä	hyvinkin	ekspli-

siittisesti,	mutta	aina	ei	ole	selvää,	miten	tiettyjä	tapahtumia	selitetään.	Vastauksista	huomaa	kyllä	

hyvin,	mitkä	asiat	ovat	vaikuttaneet	kouluhyvinvointiin	myönteisesti	ja	mitkä	kielteisesti,	mutta	kou-

luhyvinvoinnin	ja	mielenterveysongelmien	väliset	yhteydet	eivät	näyttäydy	läheskään	yhtä	selkeinä.	

Jotkut	nimeävät	sairastumiselleen	syyn	(“Viidennellä	luokalla	sairastuin	kiusaamisen	ja	kotona	ole-

van	vaikean	 tilanteen	 takia.”),	kun	 taas	osa	selittää	kouluhyvinvointiaan	 terveydentilallaan	 (“Pie-

nenähän	se	oli	kivaa	kun	olin	terve.”).	Monesti	paha	olo	näyttäytyy	kuitenkin	monen	tekijän	sum-

mana,	jossa	syyt	ja	seuraukset	eivät	ole	yksiselitteisiä:	
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Ei	ihme,	jos	murrosikä,	alkaneet	mielenterveysongelmat,	kiusaaminen,	ulkopuolisuuden	ja	oman	itsen	
jatkuva	piilottaminen	sai	minut	rikki.	(Vastaaja	13)	

	

Osalla	vastaajista	mielenterveysongelmat	ovat	myös	alkaneet	vasta	peruskoulun	jälkeen.	Peruskou-

lukokemusten	ja	myöhempien	mielenterveysongelmien	välisten	yhteyksien	osoittaminen	ei	kuiten-

kaan	ole	tämän	tutkimuksen	tehtävä.	Mielenterveysongelmien	erilaisista	alkamisajankohdista	huo-

limatta	vastaajien	kertomuksista	löytyy	monia	toistuvia	aiheita.	Koulusta	puhutaan	sekä	sosiaalisena	

ympäristönä	että	oppimisympäristönä,	minkä	lisäksi	vastauksissa	käsitellään	jonkin	verran	koulun	

ulkopuolisia	tekijöitä.	

	

	

5.2.1	Koulu	sosiaalisena	ympäristönä	

	

Koulu	on	hyvin	vahvasti	sosiaalinen	ympäristö,	jossa	oppilas	on	käytännössä	koko	ajan	tekemisissä	

muiden	oppilaiden	 ja	opettajien	 (sekä	välillä	koulun	muiden	aikuisten)	kanssa.	Ei	 siis	ole	mikään	

ihme,	että	sosiaaliset	suhteet	korostuvat	vastauksissa	keskeisenä	kouluhyvinvointiin	vaikuttavana	

tekijänä.	Esiin	nousevat	kaverit	ja	ystävät	sekä	niiden	puuttuminen,	koulukiusaaminen,	ulkopuoli-

suuden	ja	erilaisuuden	tunteet,	opettajien	suhtautuminen	oppilaisiin	sekä	koulun	yleinen	ilmapiiri.	

	

Kavereista	ja	ystävistä	puhutaan	ensinnäkin	silloin,	kun	kerrotaan	niistä	ajoista,	jolloin	kouluhyvin-

vointi	on	ollut	parhaimmillaan.	Alakoulussa	kaverit	ovat	olleet	monelle	keskeinen	(kenties	jopa	it-

sestään	selvä)	koulunkäyntiin	kuuluva	asia,	josta	puhutaan	usein	monikossa.	Osa	vastaajista	puhuu	

kavereista,	osa	ystävistä	ja	osa	molemmista.	Käsitteet	kaveri	ja	ystävä	nähdään	usein	toisistaan	poik-

keavina;	Äärelän	(2012,	s.	111)	mukaan	ystävyyteen	kuuluu	tietynlainen	syvyys	 ja	 jatkuvuus,	kun	

taas	kaveruus	liittyy	lähinnä	samassa	paikassa	olemiseen	ja	samaan	toimintaan	osallistumiseen.	Ka-

vereilla	viitataankin	erityisesti	alakoulun	kohdalla	usein	siihen,	että	koulussa	oli	mukavaa	seuraa:	

“Parasta	oli	kun	oli	välitunneilla	joku,	jonka	kanssa	olla”.	Tämän	lisäksi	osa	puhuu	jo	alakoulun	koh-

dalla	syvemmistä	ystävyyssuhteista.	Muutama	vastaaja	myös	käyttää	sanoja	kaveri	ja	ystävä	selvästi	

toistensa	synonyymeinä.	
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Suurimmalla	osalla	vastaajista	on	ollut	alakoulussa	kavereita,	joiden	kanssa	on	voinut	leikkiä	ja	esi-

merkiksi	“kikatella	ihastusta”.	Kavereihin	liittyvinä	hyvinä	asioina	mainitaan	myös	“tunne	että	mi-

nusta	pidettiin”	ja	se	“kun	kuului	porukkaan”.	Seuraavasta	koulukavereihin	liittyvästä	kuvauksesta	

huokuu	lapsuuden	viattomuus	ja	vilpitön	kokemus	ihmisten	hyvyydestä	ja	tasa-arvoisuudesta:	

	
En	osannut	edes	ajatella,	että	maailmassa	oli	jotain	vääryyttä	tai	että	joku	olisi	toista	parempi.	Kaikki	
koulukaverini	olivat	yhtä	kivoja	ja	minun	silmissäni	kaikki	osasivat	tosi	hyvin	kaikenlaista.	Ei	ollut	tar-
vetta	vertailla	toisiamme.	(Vastaaja	27)	

	

Kaikkien	kokemukset	alakoulun	vertaissuhteista	eivät	kuitenkaan	ole	myönteisiä,	minkä	lisäksi	osa	

on	joutunut	kärsimään	oman	tai	parhaan	kaverinsa	muuton	takia:	

	
-	-	tytöillä	oli	näitä,	sää	oot	mun	kaveri	ja	sää	et	ja	ne	sit	vaihtu	ja	masennuin,	kun	en	tajunnut,	
miksei	vaan	kaikki	voitu	olla	kavereita	keskenään.	(Vastaaja	5)	

	
3.-6.	luokalla	meillä	tytöillä	oli	hirveästi	draamaa,	joten	se	masensi.	(Vastaaja	36)	

Tärkeät	ystäväsuhteet	katkesivat	edelliseltä	koululta	ja	tarha-ajoilta.	-	-	En	saanut	muodostettua	ys-
täväsuhteita,	en	löytänyt	todellista	yhteyttä	kehenkään	uudella	koululla.	(Vastaaja	13)	

	
Paras	kaverini	muutti	ennen	viidettä	luokkaa	toiseen	kaupunkiin	ja	se	oli	minulle	rankka	juttu.	(Vas-
taaja	19)	

	

Yläkoulun	kohdalla	puhutaan	sekä	läheisistä	ystävistä	että	kaveriporukoista.	Läheisen	ystävän	löy-

täminen	ja	yhteenkuuluvuuden	tunne	ovat	olleet	merkittäviä	asioita.	Kavereiden	kanssa	on	vietetty	

aikaa	niin	koulussa	kuin	vapaa-ajallakin,	urheiltu,	juhlittu	ja	“nauratettu	tyttöjä”.	Osalla	ei	kuiten-

kaan	ole	ollut	ollenkaan	kavereita,	ja	jotkut	ovat	joutuneet	kaveriensa	pettämiksi:	

	
Toinen	kyläkoululta	tuttu	"ystävä"	käytti	minua	hyväkseen,	koska	joutui	riitoihin	muiden	kanssa.	Olin	
hänelle	 pelastusrengas.	 Sitten	 hän	 löysi	 parempaa	 seuraa	 ja	 olin	 täysin	 yksin.	 (Vastaaja	 13)	
	
Minulla	oli	kaksi	parempaa	kaveria,	jotka	kuitenkin	yhdessä	naureskelivat	minulle	ja	pitivät	outona.	
(Vastaaja	19)	

	

Kavereilta	ja	ystäviltä	on	myös	saatu	tukea	vaikeina	aikoina,	niin	alakoulussa	kuin	yläkoulussakin.	

Usein	yhteys	on	löytynyt	jonkun	samantapaisessa	tilanteessa	olevan	kanssa:	
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Odotin	parhaan	ystäväni	 tapaamista	mutta	muuten	en	olisi	halunnut	mennä	kouluun.	Oireilimme	
molemmat	ja	purimme	sitä	pikkukolttosiin,	joita	teimme	kotikylillä.	Jaksamaan	auttoi	hyvän	ystävän	
tuki	ja	perheeni	tuki.	(Vastaaja	11)	

	
Onneksi	tutustuin	kahteen	muuhun	epäsuosittuun	tyttöön,	enkä	ollut	enää	yksin.	Meillä	oli	todella	
antoisa	ystävyyssuhde.	Olemme	nyt	kasvaneet	erilleen,	mutta	toisinaan	näemme	vielä.	-	-	Ystäväni	
auttoivat	minua	ja	minä	heitä.	Se	oli	todella	ahdistavaa	aikaa	heillekin.	(Vastaaja	13)	

	 	
Jaksamaan	auttoi	kaveri,	jota	myös	vähän	kiusattiin.	(Vastaaja	23)	

	

Yksin	oleminen	ei	automaattisesti	tarkoita	yksinäisyyttä,	mutta	kaverien	puuttuminen	on	luonnolli-

sesti	aiheuttanut	monessa	yksinäisyyden	tunteita.	Toisaalta	myös	porukassa	on	voinut	olla	yksinäi-

nen	olo,	jos	ei	jostain	syystä	ole	tuntenut	kuuluvansa	joukkoon.	Yksinäisyyden	ja	erilaisuuden	ko-

kemukset	 ovatkin	 liittyneet	 usein	 toisiinsa	 ja	 aiheuttaneet	 myös	 häpeää	 ja	 huonommuuden	

tunteita.	Tämä	ei	ole	sinänsä	yllättävää,	sillä	nuorena	ryhmäpaineet	ovat	usein	voimakkaita	ja	oma	

identiteetti	vasta	muovautumassa.	Eräs	vastaaja	siteeraa	omaa	nuoruusajan	päiväkirjaansa:	

	
“En	kuuntele	musiikkia,	en	tunne	bändejä,	en	kulje	muodin	mukana,	eikä	minulla	ole	oikeita	ystäviä.	
Toivon,	että	tuntisin	edes	yhden	itseni	kaltaisen	ihmisen.”	Yksinäisyys	tulee	esiin	muissakin	kirjoituk-
sissa.	Yhdessä	kohtaa	totean,	että	olen	maailmassa	täysin	yksin,	minulla	ei	ole	ketään.	(Vastaaja	13)	

	

Vastaajat	kuvailevat	tunteneensa	itsensä	erilaiseksi,	oudoksi,	poikkeavaksi	ja	luonteeltaan	väärän-

laiseksi	sekä	huonommaksi,	tylsemmäksi	ja	rumemmaksi	kuin	muut.	Tällaisten	tunteiden	kanssa	elä-

minen	on	hyvin	raastavaa,	ja	sillä	voi	olla	monenlaisia	seurauksia:	yksi	vastaaja	ei	halunnut	lähteä	

tämän	takia	kouluun,	 toinen	rakensi	 itselleen	eräänlaisen	roolihahmon	 ja	kolmas	päätyi	ajattele-

maan,	että	voisi	olla	laihempana	kiinnostavampi.	Eräs	vastaaja	kertoo	myös	lopettaneensa	psykolo-

gikäynnit	osittain	sen	takia,	että	koki	painetta	olla	normaali.	Paineet	joukkoon	kuulumisesta	ovat	

myös	aiheuttaneet	ristiriitaisia	tunteita:	

	
Sosiaalinen	paine	olla	erottumatta	joukosta	oli	kamalaa,	mutta	turvallisin	vaihtoehto.	(Vastaaja	13)	

	
Minua	häiritsi	yläasteella	se	ristiriita	sisälläni,	että	olisin	halunnut	olla	rohkeammin	oma	itseni	ja	eri-
lainen	ja	samalla	koin	kauheaa	painetta	tulla	hyväksytyksi	ja	kuulua	joukkoon.	(Vastaaja	19)	
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Koulukiusaaminen	on	kokemus,	joka	yhdistää	hyvin	monia	kyselyyn	vastanneita	mielenterveyskun-

toutujia:	sanallisia	vastauksia	kirjoittaneista	23	kertoo	joutuneensa	kiusatuksi,	yksi	kertoo	kiusan-

neensa	 itse	 ja	 vain	viisi	 ei	mainitse	kiusaamista	 lainkaan.	Kiusaamisen	alkamisajankohta	 ja	 kesto	

vaihtelevat,	mutta	yläkoulussa	näyttää	olleen	enemmän	kiusaamista	kuin	alakoulussa	(suurinta	osaa	

on	kiusattu	joko	molemmissa	tai	vain	yläkoulussa).	Varsin	monella	kiusaaminen	on	alkanut	koulun	

vaihtumisen	myötä	-	joko	muuton	seurauksena	tai	yläkoulun	alkaessa.	Kiusaamista	on	ollut	monen-

laista:	 sanallista,	 fyysistä,	ulkopuolelle	 jättämistä	 ja	uhkailua.	Kiusaamisen	syyksi	kerrotaan	usein	

tietynlaiseen	muottiin	sopimattomuus:	

	
Minua	pilkattiin	siitä,	että	olin	niin	"kunnollinen".	Jos	värjäsin	raidan	hiuksiini,	sitä	pidettiin	jotenkin	
ihmeellisenä.	Muistan	vieläkin	kun	yksi	tyttö	pyyhki	kätensä	takkiini	tupakalta	tullessaan.	Oli	muiden	
mielestä	supernoloa,	että	käytin	pyöräilykypärää	(en	muista	olinko	joskus	paineiden	takia	vanhem-
milta	salaa	käyttämättä),	en	katsonut	salkkareita	tai	käynyt	discossa,	en	kiroillut	tai	juonut.	(Vastaaja	
19)	

	

Vielä	huolestuttavampaa	kuin	kiusaamiskokemusten	yleisyys,	on	se,	että	huomattavasti	suurin	osa	

(18/23)	kiusatuiksi	joutuneista	kertoo,	etteivät	opettajat	ole	puuttuneet	kiusaamiseen	lainkaan	tai	

tarpeeksi	tehokkaasti.	Monessa	vastauksessa	puhutaan	sormien	läpi	katsomisesta	ja	siitä,	että	kiu-

saamiseen	puututtiin	vain	hyvin	pintapuolisesti.	Koulun	aikuisten	toiminta	näyttäytyy	sekä	välinpi-

tämättömänä	että	taitamattomana:	

	
Monilla	opettajilla	oli	asenne	etteivät	he	kuule	eivätkä	näe	mitään,	jolloin	mitään	ei	ole	tapahtunut.	
(Vastaaja	19)	

	
Äitini	otti	yhteyttä	kouluun	ja	hänelle	sanottiin,	että	kiusaaminen	on	ihan	normaalia	ja	on	kiusatun	
oma	vika	,että	tulee	kiusatuksi.	Näin	rehtorin	suusta.	(Vastaaja	5)	

	
Kiusaaminen	oli	yleistä	ja	raakaa,	eikä	siihen	puututtu	opettajien	taholta.	Kun	puututtiin,	se	oli	lisä-
taakka	kiusatulle.	Uusi	pilkanaihe.	Siispä	en	puhunut	kiusaamisesta,	se	olisi	ollut	turhaa.	 (Vastaaja	
13)	

	

Muutama	vastaaja	myös	mainitsee	opettajan	kiusanneen	tai	inhonneen	häntä,	mutta	näitä	ei	seli-

tetä	sen	tarkemmin.	Lisäksi	yksi	vastaaja	kertoo,	etteivät	hänen	vanhempansa	ottaneet	kiusaamista	

tosissaan	eivätkä	olleet	asiasta	yhteydessä	kouluun.	Ainoa	joka	kertoo	opettajien	saaneen	kiusaa-

misen	 loppumaan,	on	 itse	kiusaajana	 toiminut	vastaaja.	Osalla	 kiusaaminen	on	helpottanut	ajan	

myötä	tai	loppunut	koulun	vaihtamisen	ansiosta,	mutta	osaa	on	kiusattu	peruskoulun	loppuun	asti.	
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Joillain	on	ollut	jossain	vaiheessa	puolustaja	(esimerkiksi	isoveli	tai	joku	pelätty	oppilas),	minkä	li-

säksi	muutama	on	päättänyt	itse	puolustautua:	

	
Vasta	9.	luokalla	alkaessani	puolustaa	itseäni	aktiivisesti	tappelemalla	ja	mukautumalla	kiusaamis-
ympäristöön,	 sain	 olla	 pääasiassa	 kiusaajiltani	 rauhassa.	 -	 -	 Valikoin	 seurakseni	 huostaanotettuja	
nuoria,	jotka	puolustivat	minua	aina	tarvittaessa.	(Vastaaja	1)	

	
Rakensin	 turvakseni	mm.	 lapasen	sisään	piilotettavan	nyrkkiraudan,	varutettuna	nauloilla.	 Jossain	
vaiheessa	aloin	pitää	mukanani	puukkoa.	Pelkäsin	jonkun	tyttöporukan	käyvän	porukalla	kimppuuni,	
eikä	se	ollut	aiheeton	pelko.	Onneksi	en	käyttänyt	noita	keinoja,	sillä	temperamenttini	tuntien,	olisin	
silloin	menettänyt	hallinnan.	(Vastaaja	13)	

	

Kiusaaminen	on	aiheuttanut	monenlaisia	negatiivisia	tunteita:	eniten	pelkoa	 ja	ahdistusta,	mutta	

myös	vihaa.	Kiusaaminen	on	johtanut	myös	lintsaamiseen,	ja	eräs	vastaaja	kertoo	käyneensä	perus-

koulun	loppuun	kotikoulussa,	koska	ei	pystynyt	enää	menemään	kouluun.	Vain	yksi	vastaaja	nimeää	

kiusaamisen	suoraan	yhdeksi	sairastumiseensa	johtaneeksi	syyksi,	mutta	selvää	on,	että	kiusaami-

nen	on	jättänyt	moneen	jälkensä.	Tämä	koskee	myös	muita	kiusannutta	vastaajaa,	joka	kertoo	kiu-

saamisen	jättäneen	todella	syyllisen	olon.	Kyselyyn	vastaaminen	saikin	hänet	pyytämään	kiusaamal-

taan	henkilöltä	anteeksi:	

	
Itseasiassa	tämän	kysymyksen	kohdalla	etsin	 tämän	 luokkatoverini	Facebookista	 ja	 laitoin	hänelle	
viestin	jossa	pyysin	anteeksi	käyttäytymistäni	ala-asteella.	(Vastaaja	32)	

	

Koulun	aikuisista	 ja	heidän	 suhtautumisestaan	oppilaisiin	 puhutaan	vastauksissa	 sekä	myöntei-

sessä	että	kielteisessä	valossa.	Hyviä	opettajia	kuvaillaan	etenkin	kannustaviksi,	minkä	lisäksi	vas-

tauksissa	esiintyvät	adjektiivit	mukava,	rohkaiseva,	aurinkoinen	ja	lämmin.	Vastakohtana	näille	vas-

tauksista	 löytyy	 kuvauksia	 ankarista	 ja	 pelottavista	 opettajista	 sekä	 epäoikeudenmukaiseksi	

koetusta	kohtelusta:	

	
Ala-asteen	opettaja	ei	ollut	koskaan	tyytyväinen.	Kehun	perässäkin	oli	aina	se	"MUTTA".	Pidin	opet-
tajaa	kuulemma	jumalana.	Itkin	joka	kerta	kotiläksyjä	tehdessä	ja	olin	ahdistunut.	Kirjoitan	mielelläni	
ja	olen	lahjakas,	mutta	tuon	opettajan	aikaan	sain	hädin	tuskin	lauseen	ulos,	jos	olisi	tarvinnut	kir-
joittaa	tarina.	-	-	Ala-asteen	opettaja	sattui	olemaan	rehtorin	vaimo.	Vanhemmatkin	pelkäsivät	sen	
eukon	töykeää	käytöstä.	Oikea	tapa	olisi	ollut	heittää	sellainen	ala-asteikäisiä	lapsia	jatkuvasti	lyt-
täävä	ja	arvosteleva	ihmishirviö	pois	alalta.	Hän	olisi	sopinut	paremmin	vaikka	jonkin	salaisen	palve-
lun	kuulustelijaksi.	(Vastaaja	13)	
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4.	luokalla	opettajani	vaihtui	-	-	ja	uusi	opettaja	oli	mielestäni	typerä,	epälooginen,	vanhanaikainen,	
kuiva	ja	kohteli	lapsia	eriarvoisesti.	Minua	hän	kohteli	hyvin,	olinhan	kiva	ja	kiltti	ja	tein	aina	läksyni.	
Koin	kuitenkin	suurta	vääryyttä	asiasta,	koska	minä	en	saanut	koskaan	rangaistusta	vaikka	rikoin	
sääntöjä	(heitin	mm.	yhden	pojan	repun	ikkunasta	pihalle,	mistä	joku	muu	olisi	saanut	automaatti-
sesti	jälki-istuntoa,	mutta	minä	sen	sijaan	jouduin	pyyhkimään	tunnin	päätyttyä	liitutaulun,	ei	kovin	
reilua.)	(Vastaaja	27)	

	

Lempeyden	ja	positiivisuuden	lisäksi	opettajissa	on	arvostettu	riittävän	kurin	pitämistä	ja	oppilaiden	

yksilöllistä	huomioimista.	Valitettavasti	nämä	asiat	tulevat	vastauksissa	usein	esiin	sen	kautta,	miten	

opettajat	eivät	ole	toimineet	tai	miten	heidän	olisi	toivottu	toimivan.	Monet	ovat	kokeneet,	etteivät	

koulun	aikuiset	ole	ymmärtäneet	heitä	tai	olleet	kiinnostuneita	oppilaiden	asioista.	Vain	kaksi	vas-

taajaa	 kertoo	 saaneensa	 joltain	muulta	 koulun	 aikuiselta	 kuin	 opettajalta	 toimivaa	 apua	 ongel-

miinsa:	toinen	opinto-ohjaajalta	jatko-opintojen	suunnitteluun	ja	toinen	koulupsykologilta	ahdistuk-

seen.	 Toinen	 näistä	 vastaajista	 myös	 toteaa,	 että	 “ihan	 valtava	 merkitys	 kohtaamisilla	 ollut!”	

Oppilaiden	aidon	 ja	ymmärtävän	kohtaamisen	tärkeyden	 luulisi	olevan	 itsestään	selvää	 jokaiselle	

koulussa	työskentelevälle	aikuiselle,	mutta	valitettavasti	näin	ei	aina	ole.	Välillä	kyse	voi	olla	siitä,	

ettei	koulun	arjessa	ole	riittävästi	tilaa	tällaisille	kohtaamisille,	mutta	välillä	aikuiset	eivät	vain	osaa	

kohdata	oppilaita	näiden	tarvitsemalla	tavalla:	

	
Minulla	ei	ollut	ketään,	jolle	puhua	asioistani	ja	kokemastani	stressistä.	-	-	Koen,	että	koulussa	henki-
lökunta	vältteli	vaikeita	aiheita.	-	-	Terveydenhoitajakin	jaksasi	aina	vain	paasata	painostani.	(Vas-
taaja	3)	

	
Kriiseilin	 sukupuoleni	 kanssa	–	 silloin	ei	puhuttu	 sukupuolivähemmistöistä	 lainkaan	–	enkä	 saanut	
tukea	mistään	tai	keneltäkään.	 -	 -	Koulukuraattori	nimesi	seksuaalisuuteni	 (nykyisin	 tiedän	termin	
"panseksuaalisuus")	 itsen	 etsimiseksi	 ja	 käski	 olla	 seurustelematta	 koska	 "olet	 liian	 nuori	 päättä-
mään".	(Vastaaja	21)	

	
Koulukuraattori	olisi	voinut	laittaa	lähetteen	100	kilometrin	päähän	nuorisopsykiatrialle	tai	tehdä	ko-
tioloista	lastensuojeluilmoituksen.	(Vastaaja	21)	

	

Kavereiden,	omakohtaisten	kiusaamiskokemusten	ja	yksittäisten	opettajien	lisäksi	monissa	vastauk-

sissa	kuvaillaan	koulun	yleistä	ilmapiiriä	ja	ympäristöä.	Useampi	vastaaja	mainitsee	koulun	tai	luo-

kan	pienen	koon	hyvänä	asiana:	“Luokat	4-6	olivat	hyviä,	koska	ryhmäkoot	olivat	pieniä,	koulu	oli	
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pieni	muutenkin.”	Toisaalta	yksi	vastaaja	kertoo	vanhempien	oppilaiden	kiusanneen	pienen	kylä-

koulun	yhdysluokilla.	Vastauksista	löytyy	mainintoja	hyvästä	luokkahengestä,	mutta	huonoa	ilma-

piiriä	kuvaillaan	runsaammin	sanakääntein:	

	
Koulussa	oli	muistaakseni	400	oppilasta,	saatan	muistaa	väärin.	Se	oli	hirveä	paikka.	Piha,	kuin	van-
kilassa.	Et	todellakaan	halunnut	jäädä	siellä	yksin.	Kiusaaminen	oli	yleistä	ja	raakaa,	eikä	siihen	puu-
tuttu	opettajien	taholta.	-	-	Eräs	tuon	aikaisemman	kyläkoulun	oppilaista	yritti	hypätä	korkean	kou-
lurakennuksen	katolta	alas	ja	hänen	itsemurhayritystään	pilkattiin	pitkän	aikaa.	(Vastaaja	13)	

	
Koulussamme	oli	epämiellyttävä	ja	suvaitsematon	ilmapiiri	-	-.	Luokkani	oli	edelleen	villi	 ja	 ihmiset	
hyvin	ilkeitä.	Opettajia	ei	kiinnostanut.	(Vastaaja	36)	

	

	

5.2.2	Koulu	oppimisympäristönä	

	

Sosiaalisten	suhteiden	 lisäksi	opiskeluun	 ja	oppimiseen	 liittyvät	 tunteet	 linkittyvät	merkittävällä	

tavalla	mielenterveyskuntoutujien	 kouluhyvinvointiin.	 Tässä	 tapauksessa	 ei	 ehkä	 voi	 sanoa,	 että	

nämä	tunteet	olisivat	vaikuttaneet	kouluhyvinvointiin,	sillä	ne	ovat	ennemminkin	osa	hyvinvointia.	

Voimme	kuitenkin	 tarkastella,	mitkä	 opiskeluun	 liittyvät	 asiat	 ovat	 saaneet	 aikaan	myönteisiä	 ja	

mitkä	puolestaan	kielteisiä	tunteita.	Uusien	asioiden	oppiminen	on	varsinkin	peruskoulun	ensim-

mäisillä	luokilla	ollut	monelle	hieno	asia,	minkä	lisäksi	onnistumiset	ovat	luoneet	myönteistä	kuvaa	

itsestä	oppijana.	Osa	mainitsee	tiettyjä	oppiaineita,	 joista	on	pitänyt,	 joissa	on	kokenut	olevansa	

hyvä	ja	 joiden	tunneilla	on	“suorastaan	viihtynyt”.	Myös	mahdollisuudet	 luovuuteen	ja	 itsensä	il-

maisemiseen	mainitaan	muutamassa	vastauksessa	mielekkäinä	asioina.	

	

Vastaajat	puhuvat	myös	tunnollisuudesta	ja	halusta	menestyä.	Välillä	hyviä	arvosanoja	on	tavoiteltu	

vanhempien	miellyttämisen	ja	kehujen	saamisen	takia	tai	siksi,	että	muiden	on	koettu	asettaneen	

jokin	paikka	täytettäväksi.	Suurimmaksi	osaksi	kyseessä	vaikuttaa	kuitenkin	olevan	omasta	itsestä	

lähtenyt	velvollisuudentunne.	Tiettyyn	pisteeseen	asti	tunnollisuus	ja	ahkeruus	ovat	toki	hyviä	piir-

teitä,	mutta	suorituspaineet	voivat	 tehdä	koulunkäynnistä	hyvin	 raskasta	 ja	 laukaista	erilaisia	oi-

reita:	

	
Olin	todella	tunnollinen,	olen	aina	ollut.	VIrheet	olivat	rankkoja	 itselleni,	olivat	ne	miten	pieniä	ta-
hansa.	-	-	paineet	olivat	todella	kovat	koulussa,	etenkin	ysiluokalla	kun	piti	hakea	seuraavaan	kou-
luun.	Lopetin	syömisen.	Kompensoin	sillä	stressiäni.	Minulla	ei	ollut	ketään	kuka	ymmärtäisi.	Olen	
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aina	ollut	täydellisyydentavoittelija	joten	koulussa	piti	pärjätä.	Se	oli	minulle	kaikki	kaikessa.	Muuta	
ei	tuntunut	olevan	kun	ei	ollut	kavereita	eikä	mitään.	(Vastaaja	9)	

	

Osa	vastaajista	kertoo	myös	kokeneensa	ahdistusta,	pelkoa,	 jännitystä	 ja	häpeää,	koska	on	ollut	

omasta	mielestään	huono	jossain	oppiaineessa	tai	oppinut	joitain	asioita	muita	hitaammin.	Neljällä	

vastaajalla	on	heidän	oman	 ilmoituksensa	mukaan	 todettu	oppimisvaikeus	 ja	 kuudella	ADHD	 tai	

ADD.	Lisäksi	kaksi	vastaajaa	mainitsee	ADHD-epäilystä,	 ja	näistä	toinen	myös	mahdollisesta	oppi-

misvaikeudesta.	Pari	vastaajaa	myös	kertoo	oppimisen	tai	keskittymisen	vaikeuksista,	 joita	ei	ole	

huomioitu	tai	otettu	vakavasti	koulussa.	Muidenkin	kohdalla	tukitoimet	näyttäytyvät	hyvin	puut-

teellisina:	

	
Olisin	varmaan	tarvinnut	aiemmin	henkilökohtaisen	avustajan	jonka	tuella	olisin	pärjännyt	ja	uskal-
tanut	paremmin,	mutta	minulle	sanottiin	että	vain	kuurot	ja	sokeat	saavat	avustajan.	(Vastaaja	4)	

	
Joillain	opettajilla	ei	löytynyt	halukkuutta	järjestää	minulle	erityisjärjestelyjä.	(Vastaaja	33)	

	

Välillä	avun	pyytäminen	on	jäänyt	kokonaan	oppilaan	vastuulle	(“yleensä	olin	vaan	hiljaa	ja	annoin	

asioiden	mennä	ohi”),	ja	välillä	tukitoimet	ovat	tuntuneet	rangaistukselta	(“jouduin	paljon	tukiope-

tukseen”,	“minut	pakotettiin	istumaan	ihan	luokan	eteen”,	“jouduin	aina	istumaan	häiriköiden	vie-

ressä	ja	toimimaan	heidän	‘tukihenkilöinään’”).	Oppimis-	ja	keskittymisvaikeuksien	lisäksi	opiskelua	

ovat	vaikeuttaneet	luokan	työrauhaongelmat.	Muutama	vastaaja	myös	kertoo,	ettei	koulunkäynti	

yksinkertaisesti	kiinnostanut	heitä	(“yleensä	jäin	nukkumaan	ja	oli	ihme	että	suoritin	ylä-asteen	huo-

noilla	numeroilla	tosin	mut	kuitenkin”).	

	

	

5.2.3	Koulun	ulkopuoliset	tekijät	

	

Myös	koulun	ulkopuoliset	tekijät,	kuten	kotiolot	ja	harrastukset,	voivat	osaltaan	vaikuttaa	kouluhy-

vinvointiin.	Varsin	moni	vastaajista	kertoo	jonkinlaisista	ongelmista	kotona.	Näitä	ovat	esimerkiksi	

vanhempien	väkivaltainen	riitely,	perheenjäsenten	psyykkinen	oireilu	ja	alkoholismi.	Myös	vanhem-

pien	ero	on	ollut	muutamalle	kova	paikka.	Jos	tilanne	kotona	on	stressaava	ja	ahdistava,	voi	tämä	

vaikuttaa	mielialaan	myös	koulussa.	Yksi	vastaaja	myös	kertoo,	kuinka	hän	on	ottanut	äitinsä	sairas-

tuttua	kotona	eräänlaisen	siivoojan	roolin	ja	ollut	tämän	takia	koulussa	väsynyt.	Toisella	vastaajalla	
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työ-	ja	liikuntavälineiden	puuttuminen	on	puolestaan	aiheuttanut	koulussa	häpeää.	Toisaalta	koulu	

on	myös	tuntunut	kotiin	verrattuna	turvapaikalta,	jossa	ruoan	saaminen	on	ollut	varmaa.	

	

Monella	on	siis	ollut	rankkaa	sekä	koulussa	että	kotona,	ja	osa	on	kokenut,	ettei	kukaan	aikuinen	

välitä	heistä.	Vain	yksi	vastaaja	kertoo	suoraan	saaneensa	perheeltään	tukea,	ja	toinen	kertoo	huos-

taanoton	ja	uuteen	kotiin	sijoittamisen	helpottaneen	tilannetta.	Vapaa-ajan	mielekkäät	aktiviteetit	

mainitaan	perhettä	huomattavasti	useammin	koulun	ulkopuolisena	hyvinvointia	tukeneena	asiana.	

Vapaa-aikaa	on	vietetty	sekä	yhdessä	kavereiden	kanssa	että	omiin	puuhiin	(kuten	runojen	kirjoit-

tamiseen	tai	videopelien	pelaamiseen)	uppoutuen.	Kaikilla	ei	kuitenkaan	ole	ollut	harrastuksia	tai	

niistä	ei	ole	ollut	apua.	Lisäksi	yksi	vastaaja	kertoo	musiikkiharrastuksen	vieneen	paljon	aikaa	ja	voi-

mia.	Harrastukset	voivatkin	vaikuttaa	hyvinvointiin	myös	kielteisesti,	jos	ne	ottavat	enemmän	kuin	

antavat.	

	

	

5.3			Mielenterveyskuntoutujien	kertomuksista	hahmottuva	kouluhyvinvoinnin	

									olemus	

	

Seuraavaksi	 esittelen,	minkälaisena	 kouluhyvinvoinnin	 olemus	 ja	merkitysrakenne	 hahmottui	 ai-

neiston	hermeneuttis-fenomenologisen	analysoinnin	perusteella.	Kysymys	siis	kuuluu,	mistä	mie-

lenterveyskuntoutujat	 oikeastaan	 puhuvat	 kertoessaan	 kouluhyvinvoinnistaan,	 eli	 minkälaisesta		

kokemuksellisesta	ilmiöstä	on	pohjimmiltaan	kyse.	Kun	tarkastelin	mielenterveyskuntoutujien	ker-

tomuksia	hermeneuttis-fenomenologisesta	näkökulmasta,	päädyin	hahmottamaan	kouluhyvinvoin-

nin	olemuksen	seuraavien	vastakohtaparien	kautta:	

• turvallisuus/turvattomuus	

• yhteenkuuluvuus/ulkopuolisuus	

• nähdyksi	ja	kuulluksi	tuleminen	/	kohtaamattomuus	

• merkityksellisyys/merkityksettömyys	

• onnistumisen/epäonnistumisen	kokemukset	
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Negatiiviset	vastakohdat	otin	mukaan	sen	 takia,	että	ne	olivat	aineistossa	voimakkaammin	esillä	

kuin	varsinaiset	hyvinvoinnin	osatekijät.	Vastauksissa	toki	puhuttiin	myös	korkeasta	kouluhyvinvoin-

nista	 ja	sen	rakentumisesta,	mutta	negaatioiden	kautta	 ilmiön	olemukseen	pääsi	vielä	paremmin	

käsiksi.	Tässä	kohtaa	on	tärkeää	muistaa,	ettei	kielteisen	asian	puuttuminen	automaattisesti	 tar-

koita	sen	vastakohtana	olevan	myönteisen	asian	olemassaoloa.	

	

Turvallisuus/turvattomuus	

Turvallisuus	on	yksi	ihmisen	perustarpeista,	eikä	koulussa	ole	mahdollista	voida	hyvin,	jos	siellä	on	

turvaton	olo.	Turvallisuutta	voivat	uhata	monet	eri	asiat,	jotka	voivat	kohdistua	joko	fyysiseen	tai	

psyykkiseen	turvallisuuteen.	Oppilaan	fyysinen	turvallisuus	voi	joutua	koulussa	uhatuksi	esimerkiksi	

silloin,	jos	koulun	piha	on	jollain	tavalla	vaarallinen	tai	tapaturmariskin	sisältävillä	oppitunneilla	ei	

noudateta	riittävää	varovaisuutta.	Äärimmäisiä	esimerkkejä	oppilaiden	fyysisen	turvallisuuden	vaa-

rantumisesta	ovat	kouluissa	tapahtuvat	tulipalot	ja	koulusurmat.	Tällaiset	tapaukset	ovat	kuitenkin	

niin	harvinaisia,	etteivät	ne	muodosta	jokapäiväistä	uhkaa	oppilaille.	Fyysinen	kiusaaminen	on	sen	

sijaan	asia,	jonka	uhriksi	osa	oppilaista	joutuu	säännöllisesti	ja	jonka	takia	kaikkien	oppilaiden	fyysi-

nen	koskemattomuus	ei	toteudu	koulussa.	

	

Turvallinen	olo	edellyttää	myös	sitä,	että	oppilas	kokee	voivansa	olla	oma	itsensä	ja	saavansa	tarvit-

semaansa	apua	ja	tukea.	Selkeät	säännöt	ja	toimintatavat	sekä	oppilaiden	oikeudenmukainen	koh-

telu	lisäävät	omalta	osaltaan	turvallisuuden	kokemusta,	ja	kaikenlaiseen	kiusaamiseen	puuttuminen	

en	erityisen	tärkeää.	Aina	turvattomuuden	kokemukset	eivät	kuitenkaan	johdu	ulkoisista	tekijöistä,	

sillä	esimerkiksi	ahdistuneisuushäiriöt	aiheuttavat	jännitystä,	pelkoa	ja	levottomuutta	(ks.	esim.	Hut-

tunen,	M.,	2018).	Opettajan	on	myös	hyvä	muistaa,	että	hänelle	pieniltä	vaikuttavat	asiat	voivat	

tuntua	joistain	oppilaista	hyvinkin	pelottavilta	ja	ahdistavilta.	Sisäinen	levottomuus	ja	turvattomuus	

tulee	hyvin	esiin	seuraavassa	vastauksessa:	

	
-	-	enimmäkseen	oppitunnit	olivat	jännittämistä	ja	hälinästä	ahdistumista.	Jännitin	aina	mokaavani,	
vaikka	olin	parhaita	oppilaita.	Matematiikka	oli	vaikeimpia	aineita	ja	opettaja	tiukka.	Olin	varpaillani	
kaikki	matikantunnit.	
				Inhosin	sitä,	kun	ei	itse	saanut	valita	vierustoveriaan.	Pelkäsin,	että	vierustoveri	on	joku	sähläävä	
härnääjä	tai	sitten	niin	hyvä	koulussa,	että	nolaan	itseni	kun	tehdään	parityötä.	Saatoin	vihata	jonkin	
aineen	tunteja	lähinnä	vierustoverin	takia.	En	tuntenut	oloani	rauhalliseksi.	(Vastaaja	19)	

	



	

	 59	

Yhteenkuuluvuus/ulkopuolisuus	

Koulu	muodostaa	aina	oman	yhteisönsä,	samoin	kuin	koulun	sisällä	toimivat	luokat.	Jokainen	oppi-

las	on	periaatteessa	osa	näitä	yhteisöjä,	mutta	kaikki	eivät	koe	kuuluvansa	niihin.	Yhteenkuuluvuu-

den	tunne	syntyy	siitä,	että	kokee	muiden	hyväksyvän	itsensä	ja	kokee	olevansa	tasavertainen	yh-

teisön	 jäsen.	Ulkopuolisuuden	 tunne	voi	puolestaan	 syntyä	 joko	 siitä,	 että	muut	 todella	 jättävät	

porukan	ulkopuolelle,	tai	siitä,	että	kokee	olevansa	hyvin	erilainen	kuin	muut:	

	
Koulussa	olin	yksin,	joskus	muutama	luokkalainen	suvaitsi	puhua	minulle	kuin	ihmiselle.	Pelkäsin	kui-
tenkin	koko	ajan,	että	he	hylkäävät	minut	uudelleen.	Niin	tapahtui	aina.	(Vastaaja	21)	
	
Olin	rohkea	ja	erilainen	tyttö	epäreilujen	lasten	seassa.	(Vastaaja	36)	

	

Välillä	yhteenkuuluvuutta	ja	ulkopuolisuutta	voi	myös	kokea	samaan	aikaan:	

	
Koin	suurta	yhteenkuuluvuuden	tunnetta	ystävieni	kanssa.	Samaan	aikaan	koin	olevani	tylsempi,	ru-
mempi	ja	epäviehättävämpi	kuin	muut.	Kaipasin	kovasti	huomiota	pojilta.	En	sitä	saanut,	koska	olin	
pulska	hikipinko.	Aloin	vahvasti	kyseenalaistamaan	vallitsevaa	toimintakulttuuria	ja	kirjoittamatto-
mia	sääntöjä.	(Vastaaja	27)	

	

Vaikka	 opettaja	 ei	 pystykään	 suoraan	 vaikuttamaan	 oppilaiden	 väliseen	 vuorovaikutukseen,	 hän	

pystyy	kuitenkin	omalla	esimerkillään	osoittamaan,	mitä	muiden	kunnioittava	ja	tasa-arvoinen	koh-

telu	tarkoittaa.	Tutustumiseen,	ryhmäytymiseen	ja	hyvän	luokkahengen	luomiseen	on	käytettävä	

aikaa,	samoin	vuorovaikutus-	ja	tunnetaitojen	harjoittelemiseen.	Lisäksi	koko	koulun	toimintakult-

tuurilla	ja	yleisellä	ilmapiirillä	on	merkitystä.	

	

	

Nähdyksi	ja	kuulluksi	tuleminen	/	kohtaamattomuus	

Tämä	kohta	liittyy	varsin	vahvasti	kahteen	edelliseen,	sillä	nähdyksi	ja	kuulluksi	tuleminen	lisää	ko-

kemusta	turvallisuudesta	ja	yhteenkuuluvuudesta.	Olen	kuitenkin	erottanut	tämän	omaksi	kohdak-

seen,	sillä	vastauksissa	käsitellään	paljon	nimenomaan	sitä,	miten	aikuiset	eivät	ole	joko	huoman-

neet	lapsen	hätää	tai	eivät	ole	reagoineet	siihen	toivotulla	tavalla.	Monet	vastaajat	kokevat,	ettei	

aikuisia	ole	kiinnostanut	puuttua	kiusaamiseen,	tarjota	tukea	oppimisen	ongelmiin	tai	muuten	koh-

data	oppilaita	aidosti	välittävällä	ja	ymmärtävällä	tavalla.	Aikuisten	ei	ole	koettu	ottavan	lasten	ja	

nuorten	ongelmia	tosissaan	eikä	aina	myöskään	arvostavan	heitä	ja	heidän	saavutuksiaan:	
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Oli	tunne	et	todistuksista	ei	kukaan	välittänyt.	Sain	hymypatsaan	5	luokalla	ja	vasta	aikuisena	olen	
osannut	olla	ylpeä	siitä.	(Vastaaja	30)	

	

Nähdyksi	ja	kuulluksi	tulemisen	vastakohtana	on	aikuisten	välinpitämättömyyden	lisäksi	kokemus	

omasta	näkymättömyydestä:	

	
Opettajille	olin	hiljainen	ja	näkymätön	lapsi	joten	en	kiinnittänyt	huonoa	huomiota	vaikken	tehnyt-
kään	mitään.	(Vastaaja	24)	

Kun	vuosien	jälkeen	luokkamme	tapasi	niin	olin	ainoa	oppilas	jota	luokanvalvoja	ei	tunnistanut!	Koin	
itseni	näkymättömäksi.	(Vastaaja	30)	

	

Onnistumisen/epäonnistumisen	kokemukset	

Kouluhyvinvoinnin	kannalta	on	tärkeää	myös	se,	että	oppilas	saa	koulussa	onnistumisen	kokemuk-

sia.	Osaamista	mitataan	koulussa	usein	kokeiden	avulla,	ja	arvosanat	kertovat	oppilaille,	miten	hyviä	

he	ovat	eri	oppiaineissa.	Liika	arvosanoihin	keskittyminen	voi	kuitenkin	johtaa	siihen,	ettei	mikään	

muu	kuin	kymppi	kokeesta	tunnu	enää	koulussa	onnistumiselta.	Tällöin	oppimisen	ilo	ja	uusien	oi-

vallusten	tuottamat	onnistumisen	kokemukset	voivat	jäädä	toteutumatta.	Kouluhyvinvointi	heikke-

nee,	 jos	koulunkäynti	on	pelkkää	suorittamista	 ja	 jatkuvaa	epäonnistumisten	pelkäämistä.	Välillä	

opettajan	hyvääkin	tarkoittava	toiminta	voi	tuntua	lannistavalta:	koulussa	hyvin	menestyvä	oppilas	

voi	kokea,	että	häneltä	vaaditaan	jatkuvasti	enemmän,	kun	taas	tukitoimet	voivat	tuntua	epäreilulta	

rangaistukselta	 tai	oman	huonommuuden	korostamiselta.	Kouluhyvinvointia	sen	sijaan	vahvistaa	

se,	 jos	oppilaat	pääsevät	 toteuttamaan	 itseään,	 saavat	 tarvitsemaansa	 tukea	 ja	 kannustavaa	pa-

lautetta	sekä	näistä	seuraavia	onnistumisen	kokemuksia,	jotka	voivat	liittyä	oppisisältöjen	hallitse-

misen	lisäksi	esimerkiksi	erilaisiin	sosiaalisiin	tilanteisiin.	Parhaat	onnistumisen	kokemukset	tulevat	

usein	itsensä	ylittämisestä:	

	
Sain	itsevarmuutta,	viittasin	ja	kysyin	opettajalta,	uskaltauduin	kirjoittamaan	vastausta	taululle	sekä	
olemaan	yleisesti	sosiaalinen	ja	vähän	niinkuin	"kaikkien	kaveri".	(Vastaaja	3)	

	

Merkityksellisyys/merkityksettömyys	

Viidenneksi	 kouluhyvinvoinnin	osatekijäksi	olen	nimennyt	merkityksellisyyden	kokemuksen.	Tällä	

tarkoitan	 sitä,	miten	 tärkeältä	 ja	 toisaalta	mielekkäältä	koulunkäynti	 tuntuu.	Merkityksellisyyden	
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kokemus	 linkittyy	 vahvasti	muihin	 kouluhyvinvoinnin	osatekijöihin,	 ja	nämä	yhteydet	ovat	 kaksi-

suuntaisia:	esimerkiksi	onnistumisen	kokemukset	lisäävät	koulunkäynnin	merkityksellisyyttä,	ja	toi-

saalta	onnistumista	tavoitellaan	nimenomaan	merkitykselliseltä	tuntuvissa	asioissa.	Kokemus	kou-

lunkäynnin	 tärkeydestä	 voi	 perustua	 joko	 omiin	 näkemyksiin	 ja	 tavoitteisiin	 tai	 ulkopuolelta	

omaksuttuihin	asenteisiin.	Samoin	opiskeluun	panostaminen	voi	johtua	monesta	eri	syystä,	kuten	

sisäisestä	motivaatiosta	tai	halusta	miellyttää	muita.	Ihanteellisessa	tilanteessa	opiskelu	tuntuu	sekä	

tärkeältä	että	mielekkäältä	asialta,	mutta	välillä	kyse	on	lähinnä	siitä,	miten	asiat	”kuuluu”	tehdä:	

	
Kouluarvosanat	olivat	aina	melko	hyviä,	koska	olin	kiltti	ja	tunnollinen	ja	tein	läksyt.	Kokeisiin	pänt-
täsin	paljon,	jotta	numerot	olisivat	hyviä.	Oppivelvollisuuden	jaksoin	suorittaa	kunnialla,	koska	ajat-
telin,	että	peruskoulu	on	pakko	käydä.	En	uskaltanut	kapinoida	tai	tiennyt	mistään	vaihtoehdoista	
(tuettu	koulunkäynti,	erityisopetus,	kotikoulu	tai	vain	yksinkertaisesti	luovuttaminen	eli	kotiin	jäämi-
nen).	(Vastaaja	29)	

	

Myös	koulun	sosiaalinen	ympäristö	vaikuttaa	siihen,	miten	merkitykselliseltä	koulunkäynti	tuntuu.		

Joskus	koulunkäynnin	merkityksellisyys	voi	perustua	pelkästään	siihen,	että	koulussa	pääsee	 luo-

maan	ja	ylläpitämään	ystävyyssuhteita.	Parhaassa	tapauksessa	koulu	on	oppilaalle	merkityksellinen	

sekä	sosiaalisena	ympäristönä	että	oppimisympäristönä,	mutta	välillä	kummankin	suhteen	on	on-

gelmia,	jolloin	jo	kouluun	meneminen	voi	olla	hyvin	suuri	ponnistus.	

	

	

5.4			Mielenterveyskuntoutujien	monenlaiset	peruskoulukertomukset	

	

Kuten	olen	jo	useaan	otteeseen	maininnut,	aineistostani	löytyy	monenlaisia	kertomuksia	peruskou-

lusta,	 kouluhyvinvointiin	 vaikuttaneista	 tapahtumista	 ja	 kouluhyvinvoinnin	muutoksista.	 Jokaisen	

mielenterveyskuntoutujan	koulupolku	on	ollut	yksilöllinen,	mutta	aineistosta	on	myös	mahdollista	

hahmottaa	tietynlaisia	tyyppikertomuksia.	Tällä	tarkoitan	sitä,	että	kertomuksia	voi	tyypitellä	niiden	

juonirakenteen	perusteella.	Yksittäisten	vastaajien	kouluhyvinvointia	ja	sen	muutoksia	kuvaavista	

diagrammeista	 sain	 jo	 karkean	 käsityksen	 kertomusten	 juonirakenteista	 (ks.	 Gergen	 &	 Gergen,	

1984):	milloin	hyvinvointi	on	ollut	korkeimmillaan	ja	milloin	matalimmillaan,	mihin	suuntaan	muu-

tokset	ovat	tapahtuneet	ja	kuinka	jyrkästi?	Sanallisissa	vastauksissa	vastaajat	kuvailivat	peruskoulu-

kokemuksiaan	ja	selittivät	kouluhyvinvoinnissaan	tapahtuneita	muutoksia.	Näin	kertomuksista	oli	

löydettävissä	myös	 juonityyppejä.	Fryen	 (1957)	nimeämistä	 juonityypeistä	esiin	nousivat	etenkin	
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romanssi,	jota	kutsun	Hännisen	(2018,	s.	199)	tapaan	ennemmin	sankaritarinaksi,	ja	tragedia.	Nämä	

ovat	 kuitenkin	 sen	 verran	 laajoja	 kategorioita,	 että	 niitä	 edustavat	 tyyppikertomukset	 kaipaavat	

vielä	tarkempaa	erittelyä	ja	esittelyä.	

	

	

5.4.1	Sankaritarinat	

	

Sankaritarinoita	löytyi	ensinnäkin	kahdenlaisia	sen	perusteella,	tapahtuuko	vaikeuksien	voittaminen	

peruskoulun	aikana	vai	vasta	myöhemmin	aikuisena.	Päähenkilön	eli	sankarin	kohtaama	taistelu	on	

kuitenkin	molemmissa	tapauksissa	yleensä	kiusaamisen	kohteeksi	joutuminen,	jolloin	kyseessä	on	

hyvin	tyypillinen	“hyvä	vastaan	paha”	-asetelma.	Lisäksi	päähenkilö	joutuu	usein	käymään	kamppai-

lua	oman	päänsä	sisällä,	esimerkiksi	mielenterveysongelmien,	huonon	itsetunnon	tai	ulkopuolisuu-

den	tunteen	takia.	

	

Tutkimukseeni	 osallistuneiden	 mielenterveyskuntoutujien	 sankaritarinoista	 yleisin	 on	 sellainen,	

jossa	vaikeuksista	on	päästy	yli	vasta	peruskoulun	jälkeen.	Koulussa	opettajat	eivät	ole	puuttuneet	

kiusaamiseen,	kotona	on	saattanut	olla	hankala	tilanne,	eikä	omiin	ongelmiin	ole	ollut	helppoa	pyy-

tää	apua.	Jälkikäteen	tarkasteltuna	tilanne	tuntuu	epäreilulta,	mutta	taistelusta	selviytymisestä	ol-

laan	ylpeitä:	

	
Olet	kasvanut	ihmisenä	paljon,	käynyt	läpi	ongelmia,	joita	ei	todellakaan	kaikilla	ole.	Olet	edelleen	
ongelmavyyhti	monella	tapaa,	mutta	olet	selvinnyt	upeasti,	tapellut	tiesi	eteenpäin,	yksinäisyyden	ja	
kärsimysten	läpi.	Olit	silloin	nuori	ja	olisit	voinut	katkeroitua,	mutta	pääsit	sen	yli.	(Vastaaja	13)	

	
Kaikki	tää	mitä	käyt	nyt	läpi	muokkaa	susta	empaattisen,	muut	huomioon	ottavan,	huumorintajuisen,	
itsevarman	naisen.	Sun	 luokse	tullaan	pyytämään	neuvoa	monissa	 jutuissa	 ja	suhun	tukeudutaan,	
koska	kaikki	vaikeudet	mitä	käyt	nyt	läpi	kasvattaa	susta	vahvemman	kuin	muut	ja	lopulta	ne	tarvit-
seekin	sua	eikä	toisin	päin.		
Sä	oot	hyvä	just	sellaisena	kuin	sä	nyt	oot,	sun	ei	tarvitse	muuttua.	Eikä	kaikki	ole	sun	syytä,	tai	oike-
astaan	suurin	osa	asioista	ei	ole	sun	syytä,	joten	älä	oo	itelles	liian	ilkee.	(Vastaaja	3)	

	
Luota	itseesi	ja	omiin	valintoihisi,	ne	kuljettavat	sinut	lopulta	sinne,	missä	kaikki	on	hyvin.	(Vastaaja	
27)	
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Moni	myös	 kertoo	hyvistä	 asioista,	 kuten	 ystävistä	 ja	 omasta	perheestä,	 jotka	 tekevät	 elämästä	

myöhemmin	parempaa.	Lisäksi	peruskouluikäisessä	itsessä	nähdään	jälkikäteen	tarkasteltuna	mo-

nia	hyviä	piirteitä:	

	
Herkkyys	on	vahvuutesi.	Olet	empaattinen	ja	sydämellinen	tyttö.	-	-	Olet	ihanasti	omaperäinen,	älykäs	
ja	kokemuksenhaluinen.	Olet	kaunis	ja	sopivan	kokoinen.	Naurusi	on	parasta	kuultavaa,	samoin	se	
kun	innostut	selittämään	jotakin	ja	äänesi	vain	voimistuu	ja	voimistuu.	Olet	sinnikäs	ja	tunnollinen,	
mikä	on	hyvä	asia.	(Vastaaja	19)	

	
Sie	oot	sopiva	juuri	tuollaisena.	Siun	vahvuuksia	on	sinnikkyys,	luovuus	ja	myötätunto.	Sie	oot	reilu	ja	
ystävällinen	kaikille!	Älä	ikinä	luovuta.	(Vastaaja	2)	

	

Osa	vastaajista	on	selättänyt	vaikeudet	jo	peruskoulun	aikana.	He	eivät	ole	antaneet	kiusaamisen	

lannistaa	itseään	lopullisesti,	vaikka	eivät	ole	saaneet	koulun	aikuisilta	apua.	Osa	on	saanut	tukea	

ystäviltään	tai	vanhemmiltaan,	kun	taas	osa	on	ottanut	tilanteen	vahvasti	omiin	käsiinsä:	

	
Aloin	olemaan	itsenäisempi	ja	tavallaan	hyväksyin	yksinäisyyteni.	Murehtimisen	sijaan	aloin	mietti-
mään,	että	miten	selviän	maailmassa	ja	elämästä	yksin	ja	toimin	sen	mukaan.	(Vastaaja	3)	

	
Vasta	9.	luokalla	alkaessani	puolustaa	itseäni	aktiivisesti	tappelemalla	ja	mukautumalla	kiusaamis-
ympäristöön,	sain	olla	pääasiassa	kiusaajiltani	rauhassa.	(Vastaaja	1)	

	

Sankaritarinoiden	päähenkilöt	näyttäytyvät	samaan	aikaan	herkkinä	ja	vahvoina	ihmisinä,	joita	vai-

keudet	ovat	kasvattaneet	 ja	 jotka	ovat	kokemustensa	myötä	oppineet	arvostamaan	sekä	 itseään	

että	 hyviä	 asioita	 elämässään.	Mielenterveyden	 ongelmat	 vaikuttavat	 elämään	 edelleen	 jossain	

määrin,	mutta	myönteisyys	ja	taisteluhalu	ovat	myös	vahvasti	läsnä:	

	
En	ole	luonteeltani	luhistuvaa	sorttia.	Minulla	on	terapeuttini	mukaan	“raivoisa	elämänhalu”.	Täh-
tään	korkealle,	vaikka	olen	sairastanut	yli	puolet	elämästäni,	halunnut	kuolla,	yrittänyt	kuolla.	Vai-
keudet	vahvistavat.	Viha	ja	katkeruus	heikentävät.	(Vastaaja	13)	
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5.4.2	Tragediat	

	

Kaikkien	mielenterveyskuntoutujien	peruskouluaikaiset	kamppailut	eivät	ole	johtaneet	voimaantu-

miseen,	eikä	kaikilla	kertomuksilla	ole	onnellista	loppua.	Usean	vastaajan	kouluhyvinvointi	on	laske-

nut	peruskoulun	aikana	hyvin	jyrkästi.	Näissä	tapauksissa	muiden	oppilaiden	ilkeys,	aikuisten	välin-

pitämättömyys,	perheeseen	liittyvät	negatiiviset	tapahtumat	ja	omat	mielenterveysongelmat	ovat	

luhistaneet	alun	perin	innokkaan	koululaisen,	eikä	koulunkäynti	ole	lopulta	tuntunut	enää	lainkaan	

mielekkäältä.	Lisäksi	muutaman	kouluhyvinvointi	on	ollut	koko	peruskoulun	ajan	varsin	matala,	ja	

heilläkin	matalimmillaan	yläkoulussa.		

	

Tragediaa	edustavat	kertomukset	ovat	aineistossani	 tyypillisesti	hyvin	niukkasanaisia.	Asiat	 tode-

taan	lyhyesti	eikä	hyvistä	ajoista	juuri	puhuta.	Paha	olo	on	purkautunut	monella	itsetuhoisuuteen	ja	

lintsaamiseen.	Moni	näistä	henkilöistä	ei	ole	halunnut	 tai	osannut	kirjoittaa	kannustavaa	kirjettä	

peruskouluikäiselle	itselleen,	tai	sitten	kirje	on	hyvin	lyhyt.	Tämä	saattaa	kertoa	siitä,	etteivät	asiat	

vieläkään	tunnu	ole	hyvin,	tai	siitä,	että	itselleen	on	vaikea	sanoa	myönteisiä	asioita.	Voi	olla,	että	

osalla	näistä	vastaajista	asiat	ovat	kehittyneet	peruskoulun	jälkeen	parempaan	suuntaan,	mutta	toi-

sin	kuin	sankaritarinoissa,	sitä	ei	ainakaan	tuoda	kertomuksissa	esiin.	Aineiston	lohduttomin	kerto-

mus	päättyy	näin:	

	
En	osaa.	Jos	kirjoittaisin	rehellisesti,	käskisin	vaatia	tekemään	lastensuojeluilmoituksen,	käskisin	vaa-
tia	lähetettä	nuorisopsykiatriselle,	käskisin	vaatia	rikosilmoitusta	milloin	mistäkin	(kunnianloukkaus,	
pahoinpitely	jne).	Tai	sitten	sanoisin:	“On	parempi	kuolla,	ei	se	tästä	parane.”	(Vastaaja	21)	
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6			YHTEENVETOA	JA	POHDINTAA	

	
Tämän	tutkimuksen	tarkoituksena	on	ollut	tarkastella	aikuisten	mielenterveyskuntoutujien	perus-

koulukokemuksia	ja	kouluhyvinvointia	sekä	heidän	kertomuksistaan	hahmottuvaa	kouluhyvinvoin-

nin	olemusta	ja	erilaisia	tyyppikertomuksia.	Tässä	luvussa	teen	yhteenvetoa	edellisessä	luvussa	esit-

tämistäni	tutkimustuloksista,	vertaan	niitä	aikaisempien	tutkimusten	tuloksiin	ja	pohdin,	mitä	nämä	

tulokset	kertovat	meille.	Lopuksi	arvioin	tutkimukseni	eettisyyttä,	luotettavuutta	ja	uskottavuutta.	

	

	

6.1	Mitä	kouluhyvinvointi	on	ja	miten	sitä	tulisi	mitata?	

	

Luvussa	2	tarkastelin	erilaisia	 lähestymistapoja	hyvinvointiin	 ja	sen	tutkimiseen,	sillä	kyseessä	on	

moniulotteinen	 käsite,	 jota	 on	 mahdollista	 määritellä	 ja	 mitata	 monin	 eri	 tavoin.	 Esimerkiksi	

Statham	 ja	 Chase	 (2010)	 peräänkuuluttavat	 yhtenäisempien	 käytäntöjen	 tarpeellisuutta	 ja	 argu-

mentoivat	sen	puolesta,	että	lasten	hyvinvoinnin	mittaamisessa	tulisi	huomioida	ainakin	fyysinen,	

psyykkinen	ja	sosiaalinen	ulottuvuus,	käyttää	sekä	subjektiivisia	että	objektiivisia	mittareita	ja	kes-

kittyä	ongelmien	lisäksi	vahvuuksiin.	Lasten	hyvinvoinnin	objektiivista	puolta	on	mahdollista	selvit-

tää	erilaisten	sosiaali-indikaattoreiden	avulla,	kun	taas	yksilöllisistä	näkemyksistä	ja	kokemuksista	

saadaan	tietoa	tarkastelemalla	 lasten	subjektiivista	hyvinvointia.	Näiden	 lisäksi	on	mitattu	paljon	

lasten	terveyteen	liittyvää	elämänlaatua	eli	koettua	terveyttä	ja	toimintakykyä.	(Wallander	&	Koot,	

2016.)	

	

Subjektiivinen	hyvinvointi	tarkoittaa	ihmisen	kognitiivisia	ja	affektiivisia	arvioita	omasta	elämästään	

(esim.	Diener,	1994;	Diener	ym.,	1999).	Yleisen	hyvinvoinnin	lisäksi	myös	lasten	ja	nuorten	kouluhy-

vinvointia	on	lähestytty	tästä	näkökulmasta:	tällöin	kouluhyvinvoinnin	on	nähty	muodostuvan	kou-

lutyytyväisyydestä	 sekä	 koulussa	 koetuista	 positiivisista	 ja	 negatiivisista	 emootioista	 (Long	 ym.,	

2012;	Tian	ym.,	2015).	Miten	mielenterveyskuntoutujien	kertomuksista	hahmottunut	kouluhyvin-

voinnin	olemus	suhteutuu	tähän	näkemykseen?	Aineistosta	löytämäni	ja	luvussa	5.3	esittelemäni	

kouluhyvinvoinnin	osatekijät	ovat	turvallisuus,	yhteenkuuluvuus,	nähdyksi	 ja	kuulluksi	tuleminen,	

onnistumisen	kokemukset	sekä	merkityksellisyys.	Kaikkiin	näihin	liittyy	myönteisiä	emootioita	ja	näi-
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den	vastakohtiin	puolestaan	kielteisiä	emootioita.	Lisäksi	kaikki	edellä	mainitut	asiat	vaikuttavat	var-

masti	koulutyytyväisyyteen	eli	kouluhyvinvoinnin	kognitiiviseen	puoleen.	Nimeämiini	kouluhyvin-

voinnin	osatekijöihin	sisältyy	kuitenkin	muutakin,	nimittäin	hyvinvoinnin	eudaimoninen	puoli.	Kun	

hyvinvointia	tarkastellaan	eudaimonisesta	näkökulmasta,	keskeisiä	asioita	ovat	merkitys,	itsensä	to-

teuttaminen	ja	toimintakyky	(Ryan	&	Deci,	2001).	Aikuisten	mielenterveyskuntoutujien	kertomus-

ten	 perusteella	 nämä	 ovat	 keskeinen	 osa	 kouluhyvinvoinnin	 kokemusta,	 ja	 Ravens-Sieberer	 ym.	

(2014)	ovat	todenneet	myös	lasten	osaavan	arvioida	eudaimonista	hyvinvointiaan.	Myös	tämä	puoli	

tulisi	siis	huomioida	kouluhyvinvoinnin	tarkastelussa.	

	

Allardtin	(1976a,	1976b)	mallissa	hyvinvointi	muodostuu	kolmeen	eri	luokkaan	jakautuvien	tarpei-

den	tyydyttymisestä;	elintasoon	liittyvät	tarpeet	(having)	tyydyttyvät	materiaalisten	tai	persoonat-

tomien	resurssien	avulla,	yhteisyyssuhteisiin	 liittyvät	 tarpeet	 (loving)	 ihmissuhteiden	kautta	 ja	 it-

sensä	 toteuttamiseen	 liittyvät	 tarpeet	 (being)	 ihmisen	 ja	 yhteiskunnan	 välisessä	

vuorovaikutuksessa.	Konu	ja	Rimpelä	(2002)	ovat	laatineet	Allardtin	hyvinvointimallin	pohjalta	kou-

lun	hyvinvointimallin,	jossa	hyvinvointi	jakautuu	neljään	osa-alueeseen:	koulun	olosuhteet,	sosiaa-

liset	suhteet,	 itsensätoteuttamisen	mahdollisuudet	 ja	terveydentila.	Kyseinen	malli	ei	kuvaa	niin-

kään	 kouluhyvinvoinnin	 olemusta	 vaan	 siihen	 vaikuttavia	 asioita.	 Jos	 mallia	 verrataan	 tämän	

tutkimuksen	tuloksiin,	sosiaaliset	suhteet	ja	itsensätoteuttamisen	mahdollisuudet	näyttäytyvät	tär-

keimpinä	kouluhyvinvointiin	vaikuttavina	tekijöinä.	Myös	Janhusen	(2013,	s.	79)	tutkimuksessa	lo-

ving-	ja	being-kategoriat	korostuivat	having-kategoriaa	enemmän,	kun	hän	tarkasteli	yläkoululaisten	

kirjoittamia	aineita	kouluhyvinvoinnista	ja	siihen	vaikuttavista	asioista.	

	

Janhusen	 (2013,	 s.	 79)	 löytämät	 kouluhyvinvoinnin	 ulottuvuudet	 (yhteisöllisyys,	 turvallisuuden-

tunne,	identiteetti,	toiminnallisuus	tai	osallisuus	ja	ulkoiset	tai	materiaaliset	järjestelyt)	ovat	osittain	

samat	kuin	tässä	tutkimuksessa	löytyneet	kouluhyvinvoinnin	osatekijät.	Identiteetti	liittyy	varsin	lä-

heisesti	yhteenkuuluvuuteen	sekä	nähdyksi	ja	kuulluksi	tulemiseen,	sillä	Janhunen	(2013,	s.	85)	kä-

sittelee	sen	yhteydessä	esimerkiksi	hyväksytyksi	tulemista,	oppilaiden	mielipiteiden	huomioimista	

ja	mahdollisuutta	olla	oma	itsensä.	Toiminnallisuus	tai	osallisuus	pitää	puolestaan	sisällään	esimer-

kiksi	itsensä	toteuttamisen,	vaikutus-	ja	osallistumismahdollisuudet	sekä	oman	paikan	löytämisen	

yhteisössä	(Janhunen,	2013,	s.	86-87),	eli	tämä	ulottuvuus	linkittyy	yhteenkuuluvuuteen,	nähdyksi	

ja	kuulluksi	tulemiseen	sekä	onnistumisen	kokemuksiin.	Selkeä	eroavaisuus	näkyy	kuitenkin	siinä,	
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että	Janhunen	on	ottanut	ulkoiset	tai	materiaaliset	järjestelyt	mukaan	kouluhyvinvoinnin	jäsennyk-

seensä.	Tässä	kohtaa	Janhunen	mielestäni	hyppää	kouluhyvinvointia	muodostavista	tekijöistä	siihen	

vaikuttaviin	tekijöihin.	Wallander	ja	Koot	(2016,	s.	138)	nostavat	saman	ongelman	esiin	elämänlaa-

tua	ja	sen	määrittelyä	koskevaan	keskusteluun	liittyen:	ilmiön	muodostavat	tekijät	ja	siihen	vaikut-

tavat	 tekijät	 tulisi	erottaa	selkeämmin	toisistaan.	Mielestäni	nämä	kaksi	 sekoittuvat	myös	silloin,	

kun	Janhunen	(2013,	s.	59-76)	nimeää	kouluhyvinvoinnin	osatekijöiksi	sellaisia	asioita	kuin	opetta-

jien	ammattitaidon	ja	koulutilat	sekä	toteaa	kouluhyvinvoinnin	koostuvan	näistä	asioista.	Esimer-

kiksi	opettajien	ammattitaito	varmasti	vaikuttaa	siihen,	miten	oppilaat	voivat	koulussa,	mutta	opet-

tajien	ammattitaito	ei	ole	osa	kouluhyvinvoinnin	olemusta.	

	

Miten	kouluhyvinvointia	sitten	tulisi	mitata?	Ei	ainakaan	kysymällä	oppilailta	pelkästään,	onko	kou-

lussa	kivaa	tai	miten	hyvin	he	viihtyvät	koulussa	(kuten	esimerkiksi	Løhre,	Lydersen	ja	Vatten	(2010)	

ovat	tehneet).	Koulusta	ei	tarvitse	aina	pitää	(ks.	Uusitalo-Malmivaara,	2012,	s.	612),	mutta	koulussa	

täytyy	olla	 turvallista,	 kouluun	 täytyy	 voida	 tuntea	 kuuluvansa,	 koulussa	 täytyy	 tulla	 nähdyksi	 ja	

kuulluksi,	 koulussa	 täytyy	 saada	onnistumisen	 kokemuksia	 ja	 koulunkäynnin	 täytyy	 voida	 tuntua	

merkitykselliseltä.	Tässä	tutkimuksessa	määriteltyjä	kouluhyvinvoinnin	osatekijöitä	voisi	mielestäni	

hyvin	käyttää	kouluhyvinvoinnin	mittaamisen	lähtökohtina,	sillä	ne	huomioivat	sekä	hyvinvoinnin	

hedonisen	että	eudaimonisen	puolen.	Osatekijöiden	alle	tulisi	kuitenkin	muodostaa	tarkempia	ky-

symyksiä,	 joiden	 laatimisessa	huomioitaisiin	monenlaiset	kouluhyvinvointiin	vaikuttavat	 tekijät	 ja	

esimerkiksi	oppilaiden	ikä.	Eniten	tällaisesta	selvityksestä	olisi	hyötyä,	jos	se	antaisi	tietoa	siitä,	mistä	

esimerkiksi	turvattomuuden	tunteet	johtuvat	tai	mitkä	asiat	lisäävät	koulunkäynnin	merkitykselli-

syyttä.	Tällaisista	tiedoista	on	huomattavasti	enemmän	hyötyä	kuin	esimerkiksi	siitä,	miten	suuri	

osuus	oppilaista	viihtyy	koulussa	hyvin	tai	huonosti	-	syyt	huonoon	viihtymiseen	kun	voivat	olla	kaik-

kea	koulunkäynnin	ajoittaisen	tylsyyden	ja	todella	vakavien	ongelmien	väliltä.	

	

	

6.2	Kouluhyvinvointia	heikentävät	ja	vahvistavat	tekijät	

	

Mielenterveyskuntoutujien	kertomuksissa	koulu	näyttäytyy	sekä	sosiaalisena	ympäristönä	että	op-

pimisympäristönä.	 Koulun	 sosiaalinen	 ympäristö	muodostuu	 oppilaiden	 välisistä	 vertaissuhteista	
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sekä	oppilaiden	ja	koulun	aikuisten	välisistä	suhteista,	ja	näiden	suhteiden	laatu	on	vaikuttanut	mer-

kittävällä	tavalla	kouluhyvinvointiin.	Leikki-	ja	juttukaverit	ovat	tehneet	koulunkäynnistä	mukavam-

paa,	 ja	 läheiset	ystävyyssuhteet	ovat	mahdollistaneet	vaikeidenkin	asioiden	 jakamisen	sekä	 tuen	

saamisen.	Ongelmat	vertaissuhteissa	eivät	kuitenkaan	ole	olleet	harvinaisia,	ja	joidenkin	koko	pe-

ruskoulutaivalta	ovat	varjostaneet	koulukiusaaminen	sekä	yksinäisyyden	ja	erilaisuuden	kokemuk-

set.	Tilannetta	on	pahentanut	se,	jos	koulun	aikuiset	eivät	ole	välittäneet	siitä,	miten	oppilaat	koh-

televat	toisiaan	ja	millainen	ilmapiiri	luokassa	tai	koko	koulussa	on.	

	

Sekä	vertaissuhteiden	laadulla	että	aikuisten	kyvyillä	ja	halukkuudella	tukea	oppilaita	näyttää	olleen	

erittäin	suuri	merkitys	kyselyyni	vastanneiden	mielenterveyskuntoutujien	kouluhyvinvoinnin	kan-

nalta.	Lukuisissa	aikaisemmissakin	tutkimuksissa	on	havaittu	koulun	sosiaalisten	suhteiden	ja	opet-

tajien	tarjoaman	tuen	keskeinen	yhteys	kouluhyvinvointiin	(Tian	ym.,	2013)	ja	koulutyytyväisyyteen	

(esim.	Casas	ym.,	2012;	DeSantis	King	ym.,	2006;	Hui	&	Sun,	2010;	Jiang	ym.,	2013;	Rosenfeld	ym.,	

2000;	Verkuyten	&	Thijs,	2002).	McLaughlin	ja	Clarke	(2010,	s.	99)	toteavat	tekemänsä	kirjallisuus-

katsauksen	perusteella,	että	koulun	sosiaaliset	suhteet	muokkaavat	kouluun	kiinnittymistä	ja	kou-

luun	 kuulumisen	 tunnetta,	 jotka	puolestaan	 vaikuttavat	 hyvinvointiin,	 akateemiseen	 suoriutumi-

seen	ja	sosiaaliseen	kehitykseen	niin	lyhyellä	kuin	pitkälläkin	aikavälillä;	kyseessä	on	monimutkainen	

verkosto,	jossa	asiat	kietoutuvat	ja	vaikuttavat	toinen	toisiinsa.	

	

Opiskelun	ja	oppimisen	herättämät	tunteet	nousevat	myös	esiin	mielenterveyskuntoutujien	perus-

koulukertomuksissa.	Parhaimmillaan	opiskelu	on	ollut	motivoivaa	ja	uusien	asioiden	oppiminen	on	

saanut	aikaan	onnistumisen	kokemuksia,	mutta	pahimmillaan	opiskelu	on	ollut	yhtä	tuskaa.	Nega-

tiiviset	tunteet	ovat	johtuneet	monenlaisista	asioista:	oppimisen	haasteista,	tuen	puuttumisesta	ja	

huonommuuden	kokemuksista	tai	suorituspaineista	ja	liian	kovista	vaatimuksista.	Myös	luokan	työ-

rauhaongelmat,	pelottavat	tai	epäoikeudenmukaiset	opettajat,	epäonnistumisen	pelko	ja	ahdistus	

ovat	vaikeuttaneet	opiskelua	ja	oppimista.	Nämäkin	kokemukset	ovat	yhdenmukaisia	aikaisempien	

tutkimustulosten	kanssa,	joiden	mukaan	kouluhyvinvointiin	ja	koulutyytyväisyyteen	vaikuttavia	te-

kijöitä	näyttävät	olevan	muun	muassa	keinot	hallita	kouluun	 liittyvää	stressiä	 (Evans	ym.,	2018),	

koulusuoritukset	ja	niistä	seuraava	luottamus	omiin	akateemisiin	kykyihin	(Huebner	&	McCullough,	

2000;	Verkuyten	&	Thijs,	2002)	sekä	akateeminen	tuki,	kuri	ja	järjestys,	akateeminen	tyytyväisyys	ja	

kouluun	kiinnittyminen	(Zullig	ym.,	2011).		
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Vaikka	koulussa	olisi	vaikeaa,	asiat	voivat	olla	paremmin	kotona	ja	vapaa-ajalla.	Vanhemmat	voivat	

auttaa	opiskelussa,	ystävien	kanssa	voi	viettää	aikaa	poissa	kiusaajien	luota,	ja	harrastukset	voivat	

tarjota	mielekästä	tekemistä	sekä	onnistumisen	kokemuksia.	Valitettavasti	osalla	oppilaista	on	kui-

tenkin	vaikeaa	muillakin	elämän	osa-alueilla	kuin	koulussa.	Esimerkiksi	vanhempien	mielenterveys-

ongelmat	tai	väkivaltaisuus	voivat	tehdä	myös	kodista	turvattoman	tai	ahdistavan	paikan.	Tällöin	

lapsella	tai	nuorella	ei	välttämättä	ole	elämässään	yhtään	aikuista,	joka	olisi	aidosti	valmis	kuunte-

lemaan	ja	auttamaan.	

	

	

6.2.1	Kouluhyvinvointi	ja	mielenterveyden	ongelmat	

	

Lähes	kaikkien	tutkimukseeni	osallistuneiden	mielenterveyskuntoutujien	kouluhyvinvointi	on	ollut	

ainakin	 jossain	vaiheessa	matala,	 ja	yleisimmin	kouluhyvinvointi	on	 laskenut	peruskoulun	 loppua	

kohti.	Joidenkin	vastaajien	mielenterveysongelmat	ovat	alkaneet	vasta	peruskoulun	jälkeen,	mutta	

suurella	osalla	psyykkiset	ongelmat	ovat	alkaneet	jo	lapsena,	jolloin	niiden	vaikutukset	ovat	näky-

neet	myös	-	tai	erityisesti	-	koulussa.	Kouluun	liittyvät	asiat	ovat	varmasti	toimineet	osalla	mielen-

terveysongelmien	laukaisijana,	mutta	yksittäistä	syytä	mielenterveysongelmien	puhkeamiseen	on	

usein	vaikea	osoittaa.	Tämä	johtuu	siitä,	että	mielenterveysongelmien	syntymiseen	vaikuttavat	mo-

nenlaiset	biologiset,	psykologiset	ja	sosiaaliset	tekijät	(ks.	esim.	WHO,	2018).		

	

Tämän	tutkimuksen	aineiston	perusteella	on	mahdotonta	ottaa	kantaa	siihen,	ovatko	mielenter-

veysongelmat	yleisemmin	matalan	kouluhyvinvoinnin	syy	vai	seuraus.	Nämä	kaksi	vaikuttavat	hel-

posti	toinen	toisiinsa,	minkä	lisäksi	niiden	taustalla	voi	olla	yhteisiä	syitä.	Mielenterveyden	ongelmat	

on	aikaisemmissa	tutkimuksissa	yhdistetty	heikkoon	kouluun	kiinnittymiseen	(esim.	Leonard	ym.,	

2016;	Li	&	Lerner,	2011;	Wang	&	Peck	2013),	vähäiseen	kouluun	kuulumisen	tunteeseen	(esim.	Bond	

ym.	2007;	Langille	ym.,	2012;	Lester	ym.,	2013;	Shochet	ym.,	2006),	 ja	koulukiusaamiseen	(esim.	

Ford	ym.,	2017;	Lereya	ym.,	2015;	Moore	ym.	2014;	Murshid	2017;	Turner	ym.,	2013;	Undheim	&	

Sund	2010),	mutta	näiden	ilmiöiden	väliset	kausaalisuhteet	eivät	ole	yksiselitteisiä.	Kouluun	kiinnit-

tyminen	tarkoittaa	sitä,	miten	oppilas	osallistuu	koulun	akateemiseen	 ja	sosiaaliseen	toimintaan,	

miten	hän	suhtautuu	kouluun,	opettajiin	ja	luokkatovereihinsa	sekä	miten	paljon	hän	on	valmis	nä-

kemään	vaivaa	oppimisen	eteen	(Fredricks	ym.	2004,	s.	60).	Kouluun	kuulumisen	tunne	tarkoittaa	
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puolestaan	sitä,	että	oppilas	kokee	muiden	hyväksyvän	hänet	omana	itsenään	sekä	arvostavan	ja	

tukevan	häntä	koulun	sosiaalisessa	ympäristössä	(Goodenow,	1993,	s.	80).	

	

Sen	lisäksi	että	kouluun	kiinnittyminen	ja	kouluun	kuulumisen	tunne	ovat	yhteydessä	mielentervey-

teen,	ne	linkittyvät	vahvasti	myös	tässä	tutkimuksessa	esitettyihin	kouluhyvinvoinnin	osatekijöihin.	

Näiden	väliset	yhteydet	on	mahdollista	hahmottaa	esimerkiksi	siten,	että	kouluun	kuulumisen	tunne	

muodostuu	 yhteenkuuluvuudesta	 sekä	 nähdyksi	 ja	 kuulluksi	 tulemisesta.	 Kouluun	 kuulumisen	

tunne	 puolestaan	 vahvistaa	 turvallisuuden	 ja	merkityksellisyyden	 kokemuksia.	 Kun	 koulunkäynti	

tuntuu	turvalliselta	ja	merkitykselliseltä,	oppilaan	on	helpompi	kiinnittyä	kouluun	niin	toiminnalli-

sesti,	emotionaalisesti	kuin	kognitiivisestikin,	mikä	puolestaan	edesauttaa	onnistumisen	kokemus-

ten	saamista.	Onnistumisen	kokemukset	vahvistavat	taas	osaltaan	kouluun	kiinnittymistä,	kouluhy-

vinvointia	 ja	 mielenterveyttä.	 Tämä	 on	 yksi	 teoreettinen	 esimerkki	 siitä,	 miten	 nämä	 ilmiöt	

yhdistyvät	ja	vaikuttavat	toinen	toisiinsa.	Myönteisistä	kokemuksista	voikin	syntyä	itseään	ruokkiva	

kehä,	jossa	sekä	kouluhyvinvointi	että	mielenterveys	vahvistuvat.	Valitettavasti	sama	pätee	myös	

toiseen	suuntaan,	 ja	kielteisten	asioiden	kasaantuminen	näkyy	mielenterveyskuntoutujien	perus-

koulukertomuksissa.	Lisäksi	näillä	kokemuksilla	voi	olla	kauaskantoisia	seurauksia;	Janhunen	(2013,	

s.	22)	toteaa	aiheeseen	liittyvän	tutkimustiedon	perusteella,	että	koulukokemukset	ja	nuorena	syn-

tyneet	 asenteet	 voivat	 joko	 tukea	 itsetunnon	 kehittymistä	 ja	 elinikäistä	 oppimista	 tai	 vaikuttaa	

psyykkisten	ongelmien	syntymiseen	ja	syrjäytymiseen.	Toisaalta	luvussa	5.4.1	esittelemäni	sankari-

tarinat	osoittavat,	että	kielteisten	kehien	katkaiseminen	on	myös	täysin	mahdollista.	Seuraavassa	

alaluvussa	tarkastelenkin,	mihin	kielteisten	kehien	katkaiseminen	on	perustunut	sekä	miten	kou-

luissa	voitaisiin	paremmin	tukea	oppilaiden	kouluhyvinvointia	ja	ehkäistä	mielenterveysongelmien	

puhkeamista.		

	

	

6.2.2	Kouluhyvinvoinnin	tukeminen	ja	mielenterveysongelmien	ehkäiseminen	

	

Tutkimukseeni	osallistuneiden	mielenterveyskuntoutujien	kertomukset	osoittavat,	että	vaikeistakin	

olosuhteista	on	mahdollista	ponnistaa	ylöspäin.	Harvoin	tämä	kuitenkaan	tapahtuu	itsestään	tai	sat-

tumalta.	Muutamassa	kertomuksessa	apu	on	tullut	ulkopuolelta:	eräs	vastaaja	esimerkiksi	kertoo	

tilanteen	helpottuneen	huostaanoton	ja	koulun	vaihtamisen	myötä.	Ystävien	tuki	on	ollut	monelle	

arvokas	apu	sekä	peruskoulun	aikana	että	myöhemmin	elämässä,	minkä	lisäksi	pari	vastaajaa	kiittää	
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saamaansa	ammattiapua.	 Sankaritarinoissa	korostuu	myös	päähenkilön	oma	 toiminta	 ja	asenne,	

etenkin	sinnikkyys.	Vaikeista	kokemuksista	selviäminen	näyttä	siis	perustuvan	pitkälti	siihen,	että	

pystyy	säilyttämään	edes	jonkinlaisen	toiveikkuuden	ja	uskon	omaan	pärjäämiseen.	Tämä	on	hel-

pompaa	silloin,	jos	saa	edes	jostain	suunnasta	sosiaalista	tukea	ja	pystyy	kokemaan	merkitykselli-

syyttä	elämässä,	esimerkiksi	edes	osittaisen	kouluun	kiinnittymisen	kautta.	Resilienssi	on	yksilön	

ominaisuus,	joka	auttaa	kääntämään	vaikeudet	voitoksi	(ks.	esim.	Moore	&	Woodcock,	2017),	mutta	

pärjääminen	ei	koskaan	saisi	jäädä	vain	oppilaan	omalle	vastuulle.	Kielteisten	lopputulosten	riskiä	

on	mahdollista	vähentää	esimerkiksi	tukemalla	oppilaiden	itsetunnon	ja	minäpystyvyyden	kehitty-

mistä	sekä	katkaisemalla	negatiiviset	ketjureaktiot	(Rutter,	1987).	

	

Tutkimukseeni	osallistuneiden	mielenterveyskuntoutujien	peruskoulukertomuksista	löytyy	lukuisia	

esimerkkejä	hyvinvointia	tukemattomasta	koulun	aikuisten	toiminnasta:	avun	ja	tuen	pyytäminen	

on	jäänyt	oppilaiden	omalle	vastuulle,	eivätkä	aikuiset	ole	ottaneet	oppilaiden	vaikeuksia	tarpeeksi	

tosissaan.	Tällainen	toiminta	johtaa	helposti	ongelmien	pahenemiseen	ja	negatiivisten	kehien	syn-

tymiseen.	Koulun	aikuiset	eivät	välttämättä	pysty	ehkäisemään	kaikkea	koulukiusaamista,	estämään	

mielenterveysongelmien	puhkeamista	 tai	vaikuttamaan	oppilaiden	kotioloihin,	mutta	oppilaita	ei	

missään	nimessä	saa	jättää	ongelmiensa	kanssa	yksin.	Kun	oppilas	ottaa	jonkin	vaikean	asian	esiin,	

vastaanoton	 pitää	 olla	 kaikkea	muuta	 kuin	 vähättelevä,	 välttelevä	 ja	 välinpitämätön.	 Välittävän	

asenteen	lisäksi	koulun	aikuisilla	tulee	olla	selkeä	käsitys	siitä,	miten	erilaisissa	oppilaiden	hyvinvoin-

tia	uhkaavissa	tilanteissa	toimitaan	ja	mistä	voi	hakea	apua	erilaisiin	ongelmiin.	Oppilaiden	ja	kou-

luyhteisön	hyvinvoinnin	edistäminen	on	kaikkien	koulun	aikuisten	tehtävä	 (Oppilas-	 ja	opiskelija-

huoltolain	 (1287/2013,	 4§).	 Parhaimmillaan	 tämä	 tarkoittaa	 sitä,	 että	 oppilaiden	 hyvinvoinnista	

huolehditaan	monipuolisesti,	kunhan	yhteistyö	toimii	ja	koulun	aikuisten	roolit	ovat	selkeät.	Jos	op-

pilaiden	hyvinvointi	on	vain	epämääräisesti	kaikkien	vastuulla,	se	ei	loppupeleissä	ole	välttämättä	

kenenkään	vastuulla.	

	

Keskeinen	kysymys	kuuluu,	mitä	opettajat	ja	koulun	muut	aikuiset	voivat	käytännössä	tehdä,	jotta	

oppilaat	voisivat	mahdollisimman	hyvin.	Vastaus	on:	paljonkin.	Edellä	esitettyjen	tutkimustulosten	

perusteella	kouluhyvinvointiin	ja	mielenterveyteen	on	mahdollista	vaikuttaa	ensinnäkin	tukemalla	

oppilaiden	kouluun	kiinnittymistä	 ja	 kouluun	kuulumisen	 tunnetta.	Miten	 tämä	sitten	 tapahtuu?	

Vastaus	 on	 yksinkertainen:	 tarjoamalla	 oppilaille	 riittävästi	 sosiaalista,	 emotionaalista	 ja	 akatee-
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mista	tukea.	Tämä	ei	välttämättä	tarkoita	pedagogisia	asiakirjoja,	interventioita	ja	oppilashuoltoryh-

män	kokouksia	(joilla	kaikilla	toki	on	aikansa	ja	paikkansa),	vaan	tuen	tarjoaminen	perustuu	oppilaan	

aitoon	kohtaamiseen.	Opettajan	tehtävä	on	huolehtia	oppilaan	turvallisuudesta,	osoittaa	oppilaan	

olevan	arvokas	osa	luokka-	ja	kouluyhteisöä,	aktiivisesti	huomata	oppilas	ja	tämän	yksilölliset	tar-

peet,	 mahdollistaa	 onnistumisen	 kokemusten	 saaminen	 ja	 vahvistaa	 kokemusta	 koulunkäynnin	

merkityksellisyydestä.	Opettajan	tehtävä	on	kysyä,	miten	oppilas	voi,	ja	kuunnella	vastaus.	Opetta-

jan	tehtävä	on	puuttua	kiusaamiseen	ja	syrjintään.	Opettajan	tehtävä	on	olla	kannustava	ja	moti-

voiva,	mutta	myös	huomata	oppimista	vaikeuttavat	 tekijät.	Opettajan	 tehtävä	ei	ole	olla	 lääkäri,	

terapeutti	tai	sosiaalityöntekijä,	mutta	opettajan	tehtävä	on	olla	turvallinen,	luotettava,	oikeuden-

mukainen	ja	turvallinen	aikuinen.	

	

Edellä	mainitut	asiat	tuntuvat	itsestäänselvyyksiltä,	mutta	osittain	sen	takia	ne	saattavat	jäädä	kou-

lun	hektisessä	arjessa	toteutumatta.	Kokeet,	projektityöt,	arvioinnit,	palaverit,	koulutukset,	retket,	

juhlavalmistelut	 ja	 lukuisat	muut	 asiat	 vaativat	 jatkuvasti	 opettajan	 huomiota,	 jolloin	 oppilaiden	

kohtaaminen	saattaa	jäädä	toteutumatta.	Opettaja	saattaa	kamppailla	työtään	koskevien	muutos-

ten	ja	lisääntyvien	vaatimusten	kanssa	sekä	kokea	riittämättömyyden	ja	uupumuksen	tunteita.	Täl-

löin	on	syytä	pysähtyä	miettimään,	mitkä	asiat	ovat	ensisijaisia	ja	mitkä	voi	jättää	vähemmälle	huo-

miolle.	Oppilaiden	hyvinvoinnin	tulisi	aina	tulla	ensin.	

	

Oppilaiden	hyvinvoinnin	tukeminen	lähtee	oppilaiden	kohtaamisesta.	Alakoulussa	luokanopettaja	

viettää	hyvin	paljon	aikaa	oman	luokkansa	oppilaiden	kanssa	ja	oppii	tuntemaan	nämä	yleensä	var-

sin	hyvin.	Oppituntien	aikana	tapahtuvan	vuorovaikutuksen	ja	oppilaiden	tarkkailun	lisäksi	koulu-

päiviin	sisältyy	usein	hetkiä,	jolloin	opettaja	pystyy	juttelemaan	oppilaiden	kanssa	rennosti	(esimer-

kiksi	 välitunnilla	 tai	 ruokailussa).	 Toisaalta	 tällaiset	 hetket	 ovat	 usein	 lyhyitä	 ja	 puheenaiheet	

kepeitä,	joten	yksittäisen	oppilaan	mieltä	painavat	asiat	eivät	välttämättä	päädy	opettajan	tietoon.	

Yläkoulussa	opettajien	ja	oppilaiden	väliset	aidot	kohtaamiset	jäävät	helposti	vähäisemmiksi,	kun	

suhde	luokanohjaajaan	ei	ole	yhtä	kiinteä	kuin	alakoulun	luokanopettajaan.	Lisäksi	luokanohjaus-

käytännöt	vaihtelevat	suuresti	kouluittain	(Haime,	Huttunen,	Kuikka,	Pesonen	&	Suoja	2007,	s.	10),	

eikä	aineenopettajien	ole	helppo	oppia	tuntemaan	oppilaita,	 jos	opetettavia	ryhmiä	on	paljon	 ja	

ryhmät	ovat	suuria.	Teini-ikäisten	oppilaiden	voi	myös	olla	vaikea	luottaa	opettajiin	niin	paljon,	että	

uskaltaisivat	puhua	näille	henkilökohtaisista	asioistaan.	
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Jokapäiväisten	kohtaamisten	lisäksi	koulussa	on	muodollisempia	tilanteita,	kuten	terveystarkastuk-

set	ja	vanhempaintapaamiset,	joissa	oppilaiden	hyvinvointia	pysähdytään	tarkastelemaan	yksilölli-

sesti.	Näitä	tapaamisia	on	kuitenkin	sen	verran	harvoin,	ettei	oppilaiden	hyvinvoinnin	seuraamista	

voi	jättää	pelkästään	niiden	varaan.	Terveydenhoitaja	voi	myös	olla	oppilaalle	niin	vieras	aikuinen	

tai	 terveystarkastus	niin	 jännittävä	tilanne,	ettei	vaikeista	asioista	puhuminen	tunnu	 luontevalta.	

Toisaalta	tietynlainen	ulkopuolisuus	voi	joskus	auttaakin,	mutta	jokaisella	oppilaalla	tulisi	myös	olla	

ainakin	yksi	tuttu	ja	turvallinen	aikuinen,	jolle	kokee	voivansa	puhua	milloin	ja	mistä	tahansa.	Van-

hemman/vanhempien,	opettajan	ja	oppilaan	yhteisten	tapaamisten	etuna	on	se,	että	oppilaan	ti-

lanteesta	saadaan	monipuolista	tietoa.	Voi	kuitenkin	olla,	ettei	oppilas	halua	vanhempiensa	tietävän	

kaikista	asioista,	jolloin	hän	saattaa	jättää	asioita	kertomatta.	Myös	vanhemmat	voivat	tehdä	näin,	

jos	tilanne	kotona	on	vaikea	ja	vanhemmat	pelkäävät	esimerkiksi	leimautumista	tai	lastensuojeluil-

moituksen	tekemistä.	

	

Yläkoululaisilta	 kysyttiin	 vuoden	2017	Kouluterveyskyselyssä	oppilashuollon	palveluihin	pääsemi-

sestä	sekä	hyvinvointiin	liittyvän	tuen	ja	avun	saamisesta.	Kouluterveydenhoitajan	luo	ei	ollut	pääs-

syt	yrittämisestä	huolimatta	5,8	%	oppilaista,	ja	tarvitsemaansa	apua/tukea	kouluterveydenhoita-

jalta	ei	ollut	 saanut	11,2	%	oppilaista.	Koululääkärin	 luo	ei	ollut	päässyt	5,1	%	 ja	 tarvitsemaansa	

apua/tukea	ei	ollut	saanut	16,5	%.	Koulukuraattorin	kohdalla	vastaavat	luvut	olivat	vielä	korkeam-

mat	 (8,8	%	 ja	25,2	%)	 ja	koulupsykologin	kohdalla	kaikkein	korkeimmat	 (13,6	%	 ja	30,5	%).	 (THL	

2018a.)	Nämä	tulokset	kertovat	siitä,	että	kouluissamme	on	monia	oppilaita,	 joiden	avun	ja	tuen	

tarpeisiin	ei	syystä	tai	toisesta	ole	kyetty	vastaamaan.	

	

Kouluterveyskyselyt	näyttävät	myönteistä	kehitystä	esimerkiksi	koulukiusaamisen	sekä	oppilaiden	

ja	opettajien	välisten	suhteiden	osalta,	mutta	silti	vain	hieman	yli	puolet	yläkoululaisista	oli	vuonna	

2017	sitä	mieltä,	että	opettajat	olivat	kiinnostuneita	hänen	kuulumisistaan.	 (THL,	2018a,	2018c.)	

WHO-Koululaistutkimuksen	perusteella	näyttää	siltä,	että	mitä	paremmaksi	oppilas	kokee	koulume-

nestyksensä,	sitä	todennäköisemmin	hän	uskoo	opettajan	olevan	kiinnostunut	kuulumisistaan.	Ko-

ettu	koulumenestys	näyttää	olevan	yhteydessä	myös	oppilaiden	vertaissuhteisiin,	koulussa	koet-

tuun	turvallisuuden	tunteeseen	ja	koulun	sääntöjen	oikeudenmukaisina	pitämiseen.	(Kämppi	ym.	

2012.)	Vaikuttaa	siis	siltä,	että	myönteiset	koulukokemukset	kasaantuvat	helposti	tietyille	oppilaille	

ja	kielteiset	kokemukset	toisille.	Tämän	takia	opettajien	ja	koulun	muun	henkilökunnan	olisi	tärkeää	
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kiinnittää	huomiota	erityisesti	niiden	oppilaiden	kouluhyvinvoinnin	edistämiseen,	joilla	on	sosiaali-

sia	ja/tai	akateemisia	vaikeuksia	koulussa.	

	

	

6.3	Tutkimuksen	arviointia	

	

Eettisyyden	ja	luotettavuuden	tulisi	aina	olla	tutkijan	työskentelyä	ohjaavia	arvoja.	Tämän	tutkimuk-

sen	kohdalla	olen	kokenut	eettisyyden	erityisen	tärkeäksi,	sillä	tutkimukseeni	osallistuneet	henkilöt	

ovat	 kertoneet	 hyvin	 henkilökohtaisista	 asioista.	Minulle	 on	 ollut	 ehdottoman	 tärkeää	 kohdella	

näitä	henkilöitä	kunnioittavasti,	minkä	lisäksi	olen	pyrkinyt	tekemään	oikeutta	heidän	kertomuksil-

leen	 ja	 laatimaan	heiltä	”lainaamieni”	kokemusten	avulla	merkitykselliseltä	 tuntuvan	 tutkielman.	

Nyt	on	aika	arvioida,	miten	olen	näissä	pyrkimyksissä	onnistunut.	

	

Varsinkin	määrällisten	tutkimusten	luotettavuutta	arvioitaessa	on	tapana	puhua	reliabiliteetista	ja	

validiteetista,	joista	ensimmäinen	viittaa	tutkimustulosten	toistettavuuteen	ja	jälkimmäinen	siihen,	

onko	tutkimuksessa	todella	tutkittu	sitä,	mitä	oli	tarkoituskin	tutkia	(Tuomi	&	Sarajärvi,	2009,	s.	136).	

Laadullisen	tutkimuksen	kohdalla	näiden	käsitteiden	käyttöä	on	kuitenkin	kritisoitu	ja	niiden	tilalle	

on	ehdotettu	lukuisia	erilaisia	käsitteitä	(Seale,	Gobo,	Gubrium	&	Silverman,	2004,	s.	378;	Tuomi	&	

Sarajärvi,	2009,	s.	136-139).	Ottamatta	sen	kummemmin	kantaa	tähän	keskusteluun	olen	päättänyt	

arvioida	tutkimukseni	kokonaislaatua	seuraavien	tekijöiden	kautta:	1.	eettisyys,	2.	huolellisuus,	pe-

rusteellisuus	ja	läpinäkyvyys,	3.	päätösten	perustelu	ja	tiedon	lisääminen.	

	

	

6.3.1	Eettisyys	

	

Laadullisen	tutkimuksen	eettiseen	toteuttamiseen	liittyy	ensinnäkin	se,	että	tutkijan	on	vältettävä	

aiheuttamasta	haittaa	tutkimukseen	osallistuville	henkilöille	(Flick,	2009,	s.	41).	Tämä	on	siinä	mie-

lessä	ongelmallista,	että	tutkija	ei	tietenkään	voi	varmuudella	tietää,	miten	tutkimukseen	osallistu-

vat	henkilöt	kokevat	tutkimuksen	ja	minkälaisia	reaktioita	se	saa	heissä	aikaan.	Tämän	tutkimuksen	

kohdalla	oli	jopa	varsin	todennäköistä,	että	kysymyksiin	vastaaminen	nostaisi	pintaan	myös	negatii-

visia	ajatuksia	ja	tunteita.	Tästä	syystä	pyrin	laatimaan	kysymykset	ja	niiden	järjestyksen	sellaiseksi,	
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että	vastaajille	jäisi	lopuksi	mahdollisimman	hyvä	olo	ja	myönteinen	kuva	itsestään.	Vastaajat	myös	

tiesivät	etukäteen	tutkimuksen	aiheen,	joten	heillä	oli	mahdollisuus	itse	harkita	kyseisen	aiheen	kä-

sittelyn	hyötyjä	ja	haittoja.	Uskon	että	tutkimukseen	osallistuminen	on	voinut	tarjota	myös	mielek-

kään	tilaisuuden	pohtia	asioita	ja	käsitellä	vaikeitakin	kokemuksia.		

	

Tutkimukseen	osallistumisen	on	aina	perustuttava	vapaaehtoisuuteen,	minkä	lisäksi	tutkimukseen	

osallistuvia	henkilöitä	on	informoitava	asianmukaisesti	(Flick,	2009,	s.	41).	Lähestyessäni	mahdollisia	

vastaajia	kerroin	heille	tutkimuksen	tarkoituksesta,	tutkimukseen	osallistumisesta	sekä	omista	mo-

tiiveistani	tutkia	juuri	tätä	aihetta.	Kyselylomakkeen	alussa	kerrottiin	lisäksi	vastausten	käsittelystä.	

Tutkimukseen	osallistuminen	oli	täysin	vapaaehtoista,	minkä	lisäksi	kyselyyn	vastaaminen	oli	mah-

dollista	keskeyttää	ja	jättää	vastaukset	lähettämättä.	Avoimiin	kysymyksiin	sai	vastata	juuri	niin	pit-

kästi	kuin	halusi,	 ja	niihin	oli	myös	mahdollista	 jättää	kokonaan	vastaamatta.	Vastaajilla	oli	myös	

mahdollisuus	olla	minuun	yhteydessä	ja	kysyä	tai	kommentoida	mitä	tahansa	tutkimukseen	liittyvää	

asiaa.	

	

Tutkimustulosten	raportoinnin	yhteydessä	on	varmistettava,	ettei	lukijan	ole	mahdollista	tunnistaa	

yksittäisiä	henkilöitä	(Flick,	2009,	s.	42),	minkä	takia	esittelen	vastaajien	taustatiedot	vain	ryhmäta-

solla.	Tutkielmaan	sisällyttämistäni	aineistositaateista	ei	myöskään	pitäisi	olla	mahdollista	tunnistaa	

yksittäisiä	vastaajia.	Tässä	 tutkimuksessa	myös	kyselyyn	vastaaminen	tapahtui	anonyymisti,	 jotta	

vastaajien	olisi	helpompi	kertoa	avoimesti	omista	kokemuksistaan.	Muutaman	minuun	yhteydessä	

olleen	vastaajan	henkilöllisyys	on	kuitenkin	tiedossani,	mutta	tämä	ei	vaikuttanut	tapaan,	jolla	luin	

ja	käsittelin	heidän	vastauksiaan.	

	

Laadullisen	tutkimuksen	eettisyyteen	kuuluu	myös	se,	että	tutkijan	on	pyrittävä	tekemään	oikeutta	

tutkimukseen	osallistuneille	henkilöille	analysoidessaan	aineistoa	(Flick,	2009,	s.	41).	Kun	luin,	ana-

lysoin	ja	tulkitsin	mielenterveyskuntoutujien	kertomuksia,	pyrin	koko	ajan	säilyttämään	sensitiivisen	

ja	myötäelävän	otteen,	unohtamatta	kuitenkaan	tutkijan	silmälaseja.	Halusin	että	vastaajien	ääni	

kuuluu	myös	lopullisessa	tutkielmassa,	vaikkakin	tekemieni	jäsennysten	ja	tulkintojen	kautta.	Pyrin	

todella	tavoittamaan	sen,	miltä	kyselyyni	vastanneista	mielenterveyskuntoutujista	on	koulussa	tun-

tunut,	mitkä	asiat	ovat	olleet	heille	merkityksellisiä	ja	mistä	heidän	tekstinsä	pohjimmiltaan	kerto-

vat.	 Tekstin	 joukkoon	 sijoittamieni	 aineistositaattien	 tärkeimpänä	 tarkoituksena	onkin	vastaajien	
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äänen	esiin	tuominen.	Valitsin	sellaisia	sitaatteja,	jotka	mielestäni	kiteyttävät	vastausten	keskeisiä	

kohtia	tai	kuvaavat	erityisen	merkityksellisiä	asioita.	

	

	

6.3.2	Huolellisuus,	perusteellisuus	ja	läpinäkyvyys	

	

Eettisyyden	lisäksi	tutkijan	on	oltava	jokaisessa	tutkimusprosessin	vaiheessa	mahdollisimman	huo-

lellinen	 ja	perusteellinen.	 Itselläni	 tapahtui	 valitettavasti	 tähän	 liittyviä	 virheitä	 kyselylomakkeen	

laatimisen	kohdalla.	Vastaajilla	oli	tarkoitus	olla	mahdollisuus	tallentaa	keskeneräiset	vastauksensa	

ja	jatkaa	vastaamista	myöhemmin,	mutta	tätä	koskeva	ohjeistukseni	oli	virheellinen.	Tämän	takia	

osa	vastaajista	ei	ole	pystynyt	vastaamaan	kaikkiin	kysymyksiin.	Luulin	laatineeni	lomakkeen	huolel-

lisesti	ja	testanneeni	sen	toimivuuden,	mutta	tähän	olisi	selvästi	pitänyt	kiinnittää	enemmän	huo-

miota.	Pyysin	lomakkeen	sisältöön,	ulkoasuun	ja	kysymysten	muotoiluun	liittyen	kommentteja	use-

ammalta	henkilöltä,	mutta	jonkun	muun	kuin	minun	itseni	olisi	vielä	pitänyt	testata,	että	lomake	

toimii	käytännössä.	Toinen,	pienempi	puute	koski	sitä,	että	kysyin	mielenterveysongelmien	alkamis-

ajankohtaa	samassa	yhteydessä,	jossa	pyysin	kuvailemaan	mielenterveysongelmia.	Alkamisajankoh-

taa	olisi	kuitenkin	kannattanut	kysyä	omassa	pakollisessa	kohdassa,	sillä	osa	vastaajista	ohitti	tämän	

jatkokysymyksen.	Lisäksi	alkamisajankohtaa	koskevien	vastausten	tarkkuus	vaihteli	melko	paljon,	

joten	tähän	kysymykseen	olisi	voinut	laittaa	valmiit	vastausvaihtoehdot.	

	

Muissa	tutkimusprosessin	vaiheissa	huolellisuus	ja	perusteellisuus	toteutui	varsin	hyvin.	Aineiston	

säilytyspaikkana	toimivat	pilvipalvelu	ja	henkilökohtainen	tietokoneeni,	joihin	molempiin	vain	mi-

nulla	on	pääsy.	Osan	aineistosta	tulostin	myös	paperille,	jotta	sitä	oli	helpompi	käsitellä,	ja	graduoh-

jaajani	luki	tiettyjä	kohtia	tästä	tulostetusta	aineistosta.	Tutustuin	perusteellisesti	aikaisempiin	tut-

kimuksiin,	 erilaisiin	 teorioihin	 ja	 tutkimusmenetelmiin	 sekä	 testasin	 useita	 erilaisia	 ideoita.	

Aineiston,	aiheiseen	 liittyvien	tutkimusten	 ja	teorioiden	sekä	menetelmäkirjallisuuden	 lukeminen	

tapahtui	 limittäin,	 jolloin	erilaiset	ajatukset	ruokkivat	toisiaan.	Analysoin	aineistoa	monipuolisesti	

hyödyntäen	sekä	hermeneuttis-fenomenologista	että	narratiivista	 lähestymistapaa.	Tutkimuspro-

sessin	eri	vaiheissa	tekemäni	muistiinpanot	auttoivat	prosessin	avaamisessa	lukijoille.	Tutkimuksen	

toteutuksen	tarkka	kuvaaminen	on	tärkeää,	jotta	lukijat	pystyvät	arvioimaan	tutkimuksen	tuloksia	

(Tuomi	&	Sarajärvi,	2009,	s.	141).	Luvuissa	4.2	ja	4.4	kuvaan	aineiston	hankkimisen	ja	analysoimisen	
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vaiheet,	minkä	lisäksi	aineistositaatit	lisäävät	tekemieni	tulkintojen	läpinäkyvyyttä.	Luvussa	4.1	ker-

ron	tutkimukseni	lähtökohdista	ja	tutkijan	positiostani.	

	

	

6.3.3	Päätösten	perustelu	ja	tiedon	lisääminen	

	

Tieteellisen	tutkimuksen	tavoitteena	on	aina	tiedon	lisääminen.	Tietoa	on	monenlaista,	mutta	tie-

don	arvokkuutta	ja	uskottavuutta	pitäisi	 joka	tapauksessa	pystyä	jollain	tavalla	arvioimaan.	Tässä	

keskeistä	 on	 tehtyjen	 valintojen	 ja	 tulkintojen	 perusteleminen.	 Habermas	 (1966)	 puhuu	 tiedon	

hankkimisen	motiiveista,	tavoista	ja	tavoitteista	erilaisina	tiedonintresseinä.	Tätä	tutkimusta	ohjasi-

vat	hermeneuttinen	ja	emansipatorinen	tiedonintressi,	joista	ensimmäisen	keskittyy	keskustelun	ja	

ymmärryksen	ylläpitämiseen	(Tieteen	termipankki,	2016)	ja	jälkimmäinen	tietoisuuden	tai	toimin-

nan	vapauttamiseen	(Tieteen	termipankki,	2015).	Hermeneuttinen	tiedonintressi	liittyy	etenkin	tut-

kimukseni	hermeneuttis-fenomenologiseen	puoleen	ja	tavoitteeseen	lisätä	ymmärrystä	kouluhyvin-

voinnin	olemuksesta	ja	siihen	yhteydessä	olevista	tekijöistä.		

	

Emansipatorinen	 tiedonintressi	 puolestaan	 liittyy	 haluuni	 tuoda	 esiin	mielenterveyskuntoutujien	

kokemukset	ja	näkemykset.	Kyseessä	on	ryhmä,	johon	edelleen	liitetään	helposti	ennakkoluuloja	ja	

jonka	ääni	 jää	 liian	usein	kuulumattomiin.	Tutkimuksen	emansipatorisen	puolen	voi	nähdä	myös	

siinä,	että	mielenterveyskuntoutujille	tarjoutui	peruskoulukokemuksistaan	kirjoittaessaan	mahdol-

lisuus	määritellä	itseään	ja	kokemuksiaan	haluamallaan	tavalla.	Tämä	on	mielestäni	yksi	tutkimuk-

sen	 retrospektiivisen	 otteen	 eduista,	 sillä	 jälkikäteen	 tarkasteltuna	 tapahtumat	 on	 mahdollista	

nähdä	uudessa	valossa;	minussa	ei	ollutkaan	mitään	vikaa.	Näin	on	siis	mahdollista	vapautua	omista	

vääristyneistä	ajatusmalleista	 ja	 itselle	haitallisista	kertomuksista.	Tällaista	työskentelytapaa	hyö-

dynnetään	myös	psykoterapiassa	(Heikkinen,	2010,	s.	152).	

	

Menetelmävalintani	perustuivat	suoraan	tutkimukseni	tavoitteisiin.	Tarkastelin	kertomuksia	ja	ko-

kemuksia	pystyäkseni	toteuttamaan	tutkimustehtäväni	 ja	seuraamaan	sen	taustalla	vaikuttaneita	

tiedonintressejä.	Päätös	pyytää	kertomukset	kirjallisessa	muodossa	perustui	moniin	sekä	käytännöl-

lisiin	että	periaatteellisiin	syihin,	jotka	esittelen	luvun	4.2	alussa.	Analyysimenetelmät	valikoituivat	

sen	perusteella,	millaiset	lähestymistavat	sopivat	parhaiten	sekä	tutkimuskysymyksiini	että	aineis-

tooni.	Hermeneuttis-fenomenologisen	analyysin	avulla	sain	esiin	kouluhyvinvoinnin	olemuksen	ja	
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narratiivisen	analyysin	avulla	mielenterveyskuntoutujien	koulunarratiivien	tyyppikertomukset.	Näi-

den	lisäksi	käytin	sisällönanalyysiä	eräänlaisena	analyysin	esivaiheena.	

	

Ovatko	tekemäni	päätökset	ja	niiden	pohjalta	toteuttamani	tutkimus	sitten	tuottaneet	uskottavaa	

ja	jollain	tapaa	arvokasta	tietoa?	Merkittävimmän	rajoituksen	aiheutti	luultavasti	aineistoni	suhteel-

lisen	pieni	koko;	vaikka	vastaajia	oli	36,	kaikki	eivät	olleet	halunneet	tai	pystyneet	vastaamaan	kaik-

kiin	kysymyksiin,	minkä	 lisäksi	osan	vastaukset	olivat	hyvin	 lyhyitä.	Toisaalta	aineistossa	oli	myös	

pidempiä,	jopa	usean	sivun	mittaisia	kertomuksia,	ja	tietyt	aiheet	toistuivat	läpi	aineiston.	Saman-

tapaiset	kokemukset	ja	näkemykset	johtuivat	varmasti	osittain	vastaajien	valikoitumisesta.	Uskoisin	

tutkimukseen	osallistumisen	kiinnostaneen	erityisesti	sellaisia	henkilöitä,	joilla	on	vahvoja	tunteita	

herättäneitä	peruskoulukokemuksia.	En	kuitenkaan	näe	tätä	varsinaisesti	ongelmana,	sillä	nimen-

omaan	tällaisten	kokemusten	kautta	pääsi	hyvin	käsiksi	kouluhyvinvoinnin	olemukseen.	Laadullisen	

tutkimuksen	tarkoituksena	ei	myöskään	ole	saada	samalla	tavalla	yleistettävissä	olevaa	tietoa	kuin	

määrällisessä	tutkimuksessa	vaan	kuvata,	ymmärtää	ja	tulkita	ilmiöitä	(Tuomi	&	Sarajärvi,	2009,	s.	

85),	mikä	voi	onnistua	varsin	pienenkin	aineiston	pohjalta.	

	

Jokaisen	kyselyyni	vastanneen	mielenterveyskuntoutujan	kertomus	on	yksilöllinen	ja	ainutlaatuinen	

kokonaisuutensa,	mutta	aineistosta	hahmottui	myös	kahdenlaisia	tyyppikertomuksia:	sankaritari-

noita	ja	tragedioita.	Nämä	ovat	kuitenkin	karkeita	yleistyksiä,	eivätkä	kaikki	kertomukset	edustaneet	

selkeästi	kumpaakaan	tyyppiä.	Tyyppikertomusten	avulla	pystyin	esittelemään	tiettyjä	yhtäläisyyk-

siä	ja	eroavaisuuksia	kertomusten	välillä,	mutta	tyypittely	myös	peitti	alleen	sekä	tyyppien	sisäistä	

että	ulkopuolista	variaatiota.	Yhteisten	piirteiden	korostuminen	yksilöllisten	kustannuksella	onkin	

tällaisen	lähestymistavan	rajoittava	tekijä	(Hänninen,	2018,	s.	204).	Tutkimusprosessissani	oli	muu-

tenkin	pitkälti	kyse	yksityisen	ja	yleisen	välillä	tasapainoilusta.	

	

Aineistoni	kohdalla	heräsi	myös	kysymys	siitä,	miten	paljon	kysymysten	yhteydessä	olleet	apukysy-

mykset	ja	koulun	hyvinvointimallin	(Konu	&	Rimpelä,	2002)	esittely	vastaajille	ohjailivat	vastauksia.	

Toivon	kuitenkin,	että	ne	lähinnä	herättivät	ajatuksia	ja	auttoivat	miettimään	kouluhyvinvointia	ja	

koulukokemuksia	mahdollisimman	 laajasti	 ja	syvällisesti.	 Jos	 toteuttaisin	tutkimuksen	uudestaan,	

harkitsisin	tätä	vielä	tarkemmin.	Vastaukset	eivät	myöskään	siinä	mielessä	edustaneet	”puhtaita”	

koulukokemuksia,	että	ne	olivat	usean	vuoden	(joissain	tapauksissa	jopa	vuosikymmenen)	jälkeen	
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kirjoitettuja	kertomuksia.	Kokemuksia	ja	näkemyksiä	on	tässä	ajassa	ehditty	uudelleenkertoa	ja	uu-

delleentulkita	useaan	kertaan	myöhempien	tapahtumien	valossa.	Joitain	asioita	on	varmasti	myös	

unohtunut.	Toisaalta	jälkikäteen	voi	olla	helpompi	hahmottaa,	mitkä	asiat	ovat	olleet	merkitykselli-

siä	sekä	miten	tietyt	asiat	 liittyvät	toisiinsa.	Aina	voi	myös	miettiä,	miten	avoimesti	 ja	rehellisesti	

vastaajat	kirjoittivat.	Hermeneuttis-fenomenologisessa	tutkimuksessa	ei	kuitenkaan	ole	kovin	tär-

keää,	mitä	kaikkea	on	todella	tapahtunut	(van	Manen,	1990,	s.	10,	65).	Lisäksi	narratiivisen	tutki-

muksen	yhteydessä	voidaan	puhua	Brunerin	ajatuksiin	pohjautuen	ennemmin	todentunnusta	kuin	

totuudesta	(Heikkinen,	2010,	s.	154).	Sinänsä	ei	siis	ole	väliä,	mitä	esimerkiksi	opettaja	on	tarkalleen	

ottaen	tehnyt	tai	sanonut	tietyssä	tilanteessa.	Keskeistä	on	vastaajan	kokemus	siitä,	miten	opettaja	

on	tai	ei	ole	toiminut.	

	

Useat	tutkijat	ennen	minua	ovat	määritelleet	 ja	 tarkastelleet	kouluhyvinvointia	sekä	 luoneet	sitä	

koskevia	malleja	ja	mittareita	(esim.	Janhunen,	2013;	Konu,	2002;	Long	ym.,	2012;	Tian	ym.,	2015).	

Tämä	tutkielma	on	vain	pieni	lisä	kouluhyvinvointitutkimukseen,	mutta	pienuudestaan	huolimatta	

toivon	sen	antavan	oman	panoksensa	kyseisellä	tutkimuskentällä.	Tekemäni	aikaisempien	määritel-

mien	vertailu	ja	mielenterveyskuntoutujien	kertomusten	pohjalta	laatimani	esitys	kouluhyvinvoin-

nin	osatekijöistä	voivat	kenties	auttaa	lukijaa	hahmottamaan	kouluhyvinvoinnin	olemusta	entistä	

paremmin	ja	tekemään	tämän	pohjalta	omat	päätelmänsä	esimerkiksi	siitä,	miten	oppilaiden	kou-

luhyvinvointia	tulisi	seurata	ja	tukea.	

	

Jatkossa	tarvitaan	vielä	lisää	tutkimuksia,	joissa	kouluhyvinvoinnin	osatekijöitä	ja	kouluhyvinvointiin	

vaikuttavia	asioita	tutkimaan	nimenomaan	oppilaiden	näkökulmasta.	Janhunen	(2013)	lähestyi	ai-

hetta	tällä	tavalla,	mutta	hänen	tutkimuksessaan	oppilaita	pyydettiin	miettimään	kouluhyvinvointia	

yleisellä	eikä	henkilökohtaisella	tasolla.	Tällaisen	lähestymistavan	heikkoutena	on	mielestäni	se,	ett-

eivät	yleiset	kuvaukset	välttämättä	tuo	esiin,	mitkä	asiat	ovat	oppilaiden	kouluhyvinvoinnin	kannalta	

kaikkein	merkityksellisimpiä.	 Asian	 pohtiminen	 yleisellä	 tasolla	 korostaa	 enemmän	 hyvinvoinnin	

kognitiivista	kuin	affektiivista	puolta,	jolloin	vastaukset	voivat	perustua	ainakin	osittain	esimerkiksi	

aikuisilta	omaksuttuihin	näkemyksiin	tai	siihen,	miten	kysymyksiin	”pitäisi”	vastata.	Jos	taas	oppi-

laita	 pyydetään	pohjaamaan	 vastauksensa	omiin	 kokemuksiinsa,	 he	 kertovat	 todennäköisemmin	

niistä	asioista,	jotka	ovat	juuri	heille	merkityksellisiä.	Teoreettisen	tiedon	pohjalta	on	myös	tärkeää	

luoda	toimivia	käytäntöjä,	joiden	avulla	voidaan	tukea	sekä	oppilaiden	kouluhyvinvointia	että	mie-
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lenterveyttä.	Lopuksi	haluan	vielä	nostaa	esiin	McLaughlinin	ja	Clarken	(2010,	s.	99)	esittämän	huo-

mion	siitä,	ettei	oppilaiden	hyvinvoinnin	tukeminen	voi	keskittyä	pelkästään	yksilöiden	”muokkaa-

miseen”,	vaan	huomion	tulee	kohdistua	kouluun	yhteisönä.	
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LIITE:	Kyselylomakkeen	runko	

	
	
Mielenterveyskuntoutujien	kokemuksia	peruskoulusta	
	
Hei	ja	kiitos	mielenkiinnosta	tutkimustani	kohtaan!	
	
Opiskelen	Helsingin	yliopistossa	erityispedagogiikkaa	ja	teen	pro	gradu	-tutkielmaa	mielenterveys-
kuntoutujien	peruskoulukokemuksista.	Sen	lisäksi	että	aihe	on	mielestäni	tärkeä	ja	ajankohtainen,	
se	on	minulle	myös	hyvin	henkilökohtainen.	Olen	nimittäin	sairastanut	nuorempana	syömishäiriön	
ja	oireillut	muutenkin	psyykkisesti,	minkä	lisäksi	lähipiiriini	kuuluu	useita	mielenterveyskuntoutujia.	
Käsitteellä	mielenterveyskuntoutuja	viittaan	henkilöön,	jonka	sairaus	on	hallinnassa	ja	joka	on	toi-
pumassa	(Mielenterveyden	keskusliiton	määritelmä).	
	
Mielenterveys	ja	koulukokemukset	voivat	vaikuttaa	monella	tavalla	toisiinsa,	ja	nyt	haluaisin	kuulla	
juuri	sinun	kokemuksiasi	aiheesta.	Jokaisen	koulupolku	ja	elämäntarina	ovat	ainutlaatuisia,	eikä	sillä	
ole	väliä,	ovatko	mielenterveysongelmasi	alkaneet	ennen	peruskoulua,	peruskoulun	aikana	vai	sen	
jälkeen	–	jokainen	vastaus	on	erittäin	arvokas!	
	
Tutkimukseen	osallistuminen	on	täysin	vapaaehtoista,	ja	kyselyyn	vastaaminen	tapahtuu	anonyy-
misti.	Voit	myös	halutessasi	vetäytyä	tutkimuksesta	kesken	vastaamisen	jättämällä	lomakkeen	lä-
hettämättä.	Kyselyn	vastauksia	käsitellään	ehdottoman	luottamuksellisesti	ja	käytetään	vain	tutki-
mustarkoitukseen.	 Lopullinen	 tutkielma	 voi	 sisältää	 sitaatteja	 vastauksista,	 mutta	 vastauksia	 ei	
kokonaisuudessaan	julkaista	missään.	
	
Kyselyn	alussa	on	taustatieto-osio,	sen	jälkeen	monivalintakysymyksiä	ja	lopuksi	neljä	kirjoitusteh-
tävää,	joihin	saat	vastata	vapaasti	omalla	tyylilläsi	ja	niin	pitkästi	tai	lyhyesti	kuin	haluat.	Toivon	että	
kirjoittaminen	toimii	sinulle	mielekkäänä	tapana	käsitellä	omia	kokemuksiasi	ja	tarjoaa	kenties	uusia	
oivalluksia	aiheesta.	Kyselyn	voi	hyvin	täyttää	monessa	osassa,	esimerkiksi	usean	eri	päivän	aikana.	
Kaikkiin	kysymyksiin	ei	myöskään	ole	pakko	vastata.	Jos	haluat	tallentaa	vastauksesi	ja	jatkaa	myö-
hemmin,	 siirry	 kyselyn	 viimeiselle	 sivulle	 ja	 klikkaa	 "lähetä"-painiketta.	 Klikkaa	 tämän	 jälkeen	
"Muokkaa	vastaustasi",	kopioi	sivun	osoite	ja	tallenna	se	itsellesi.	Kyseisen	osoitteen	avulla	pääset	
myöhemmin	jatkamaan	kyselyyn	vastaamista.	
	
Jos	sinulle	tulee	mitä	tahansa	kysyttävää	tutkimukseen	liittyen,	ethän	epäröi	laittaa	minulle	viestiä	
osoitteeseen	sanni.heinonen@helsinki.fi.	
	
Yhteistyöstä	kiittäen	
Sanni	Heinonen	
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*Pakollinen	

Taustatiedot	
Sukupuoli	*	
Nainen	
Mies	
Muu	
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
Syntymävuosi	*	
	
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
Korkein	suorittamasi	tutkinto	*	
Peruskoulu	
Ylioppilastutkinto	/	Ammatillinen	perustutkinto	
AMK-tutkinto	(ammattikorkeakoulu)	
Alempi	korkeakoulututkinto	(kandidaatti)	
Ylempi	korkeakoulututkinto	(maisteri)	
Muu:	
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
Mitä	teet	tällä	hetkellä?	*	
Voit	myös	valita	useamman.	
Opiskelen.	
Käyn	kokopäiväisesti	töissä.	
Käyn	osa-aikaisesti	töissä.	
Olen	työtön.	
Olen	sairaslomalla.	
Saan	kuntoutustukea.	
Olen	työkyvyttömyyseläkkeellä.	
Olen	kotiäiti	tai	-isä.	
Muu:	
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
Minkälaisia	mielenterveysongelmia	sinulla	on	/	on	ollut,	ja	milloin	ne	alkoivat?	Voit	kuvailla	va-
paasti	(diagnoosit	eivät	ole	välttämättömiä).	*	
	
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
Onko	sinulla	todettu	jokin	seuraavista?	
Oppimisvaikeus	(esim.	lukivaikeus)	
ADHD	tai	ADD	
Muu:	
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Kouluhyvinvointi	
	
Seuraavaksi	haluaisin	sinun	miettivän,	miten	hyvin	voit	peruskoulun	eri	luokilla.	
	
Kouluhyvinvointi	on	varsin	laaja	käsite,	ja	hyvinvointiin	koulussa	vaikuttavat	monet	eri	tekijät.	Konun	
(2002)	laatimassa	mallissa	kouluhyvinvointi	jaetaan	neljään	osa-alueeseen:	
1.	koulun	olosuhteet	(esim.	fyysinen	ympäristö,	opetusjärjestelyt	ja	oppilaille	tarjottavat	palvelut)	
2.	sosiaaliset	suhteet	(esim.	koulun	ilmapiiri,	oppilaiden	väliset	suhteet	sekä	oppilaiden	ja	opettajien	
väliset	suhteet)	
3.	mahdollisuudet	 itsensä	 toteuttamiseen	 (esim.	kokemus	oman	 työn	merkityksestä	 ja	arvostuk-
sesta	sekä	mahdollisuus	vaikuttaa	omaan	koulunkäyntiin)	
4.	terveydentila	(fyysiset	ja	psyykkiset	oireet	sekä	krooniset	ja	lyhytaikaiset	sairaudet)	
	
Yllä	olevan	luettelon	on	tarkoitus	auttaa	hahmottamaan,	mitkä	kaikki	asiat	ovat	voineet	vaikuttaa	
hyvinvointiisi	koulussa.	Tärkeintä	kuitenkin	on,	että	mietit	kouluhyvinvointiasi	kokonaisuutena:	min-
kälainen	olo	sinulla	oli	koulussa?	Voit	huomioida	myös	koulun	ulkopuolella	tapahtuneet	asiat	(esim.	
ongelmat	kotona),	jos	koet	niiden	vaikuttaneen	hyvinvointiisi	koulussa.	
	
Arvioi	jokaisen	luokka-asteen	kohdalla	kouluhyvinvointiasi	asteikolla	1–10	(1	=	erittäin	huono	ja	10	
=	erittäin	hyvä).	Halutessasi	voit	myös	kertoa,	mitkä	tekijät	erityisesti	vaikuttivat	kouluhyvinvointiisi	
tietyillä	luokilla	(esim.	opettajan	vaihtuminen,	uuden	ystävän	saaminen,	koulukiusaaminen,	sairas-
tuminen...).	
	
	
Minkälaista	koulunkäynti	oli	silloin,	kun	kouluhyvinvointisi	oli	heikoimmillaan?	
	
Katso	edellisestä	tehtävästä,	milloin	kouluhyvinvointisti	on	oman	arviosi	mukaan	ollut	heikoimmil-
laan.	Pohdi	tarkemmin	kyseistä	aikaa	ja	niitä	tekijöitä,	jotka	vaikuttivat	tuolloin	hyvinvointiisi	kou-
lussa.	
	
Voit	miettiä	esimerkiksi	seuraavia	kysymyksiä:	
–	Miltä	sinusta	tuntui	lähteä	aamuisin	kouluun?	
–	Mitä	koulussa	yleensä	tapahtui,	ja	miltä	se	tuntui?	
–	Mikä	oli	vaikeaa/ärsyttävää/pelottavaa/ahdistavaa?	
–	Mikä	auttoi	sinua	jaksamaan	koulussa?	
	
Saat	kirjoittaa	täysin	vapaasti	kaikesta,	mitä	tulee	mieleesi!	
	
Voit	kirjoittaa	joko	suoraan	vastauskenttään	tai	ensin	esim.	Wordiin	ja	kopioida	tekstin	sieltä	(teks-
tin	pituus	voi	olla	mitä	tahansa	yhdestä	lauseesta	useaan	sivuun).	
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Kuka	tai	mikä	olisi	voinut	parantaa	kouluhyvinvointiasi?	
	
Mieti	edelleen	aikaa,	jolloin	kouluhyvinvointisi	oli	heikoimmillaan.	Kuka	tai	mikä	olisi	voinut	vaikut-
taa	siihen,	että	olisit	voinut	koulussa	paremmin?	
	
Voit	miettiä	esimerkiksi	seuraavia	kysymyksiä:	
–	Olisivatko	koulun	aikuiset	(esim.	luokanopettaja,	erityisopettaja,	koulukuraattori...)	voineet	toi-
mia	toisin?	
–	Olisivatko	muut	oppilaat	voineet	toimia	toisin?	
–	Olisitko	itse	voinut	toimia	toisin?	
–	Olisivatko	koulun	ulkopuoliset	henkilöt	tai	asiat	(esim.	harrastukset)	voineet	parantaa	hyvinvoin-
tiasi	koulussa?	
	
Saat	kirjoittaa	täysin	vapaasti	kaikesta,	mitä	tulee	mieleesi!	
	
Voit	kirjoittaa	joko	suoraan	vastauskenttään	tai	ensin	esim.	Wordiin	ja	kopioida	tekstin	sieltä	(teks-
tin	pituus	voi	olla	mitä	tahansa	yhdestä	lauseesta	useaan	sivuun).	
	
	

Minkälaista	koulunkäynti	oli	silloin,	kun	kouluhyvinvointisi	oli	parhaimmillaan?	
	
Mieti	seuraavaksi	aikaa,	jolloin	kouluhyvinvointisi	on	oman	arviosi	mukaan	ollut	parhaimmillaan.	
Pohdi	tarkemmin	kyseistä	aikaa	ja	niitä	tekijöitä,	jotka	vaikuttivat	tuolloin	hyvinvointiisi	koulussa.	
	
Voit	miettiä	esimerkiksi	seuraavia	kysymyksiä:	
–	Miltä	sinusta	tuntui	lähteä	aamuisin	kouluun?	
–	Mitä	koulussa	yleensä	tapahtui,	ja	miltä	se	tuntui?	
–	Mikä	oli	parasta	koulussa?	
	
Saat	kirjoittaa	täysin	vapaasti	kaikesta,	mitä	tulee	mieleesi!	
	
Voit	kirjoittaa	joko	suoraan	vastauskenttään	tai	ensin	esim.	Wordiin	ja	kopioida	tekstin	sieltä	(teks-
tin	pituus	voi	olla	mitä	tahansa	yhdestä	lauseesta	useaan	sivuun).	
	
	

Kirjoita	kannustava	kirje	itsellesi	peruskoulussa	
	
Viimeiseksi	haluaisin	sinun	kirjoittavan	kirjeen	peruskouluikäiselle	itsellesi	(halutessasi	voit	miettiä	
tarkemmin	jotain	tiettyä	ikää).	Kerro	itsellesi,	miksi	juuri	sinä	olet	upea	tyyppi!	
Voit	ensin	tutustua	erilaisiin	luonteenvahvuuksiin	ja	poimia	niiden	joukosta	juuri	sinua	parhaiten	
kuvailevat	vahvuudet:	http://kaisavuorinen.com/projektit/luonteenvahvuudet/	


