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1 Johdanto 
 

Tulevaisuuden aikuisten hyvinvoinnin tukeminen on tärkeää tavoitellessamme 

hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Lapsuudessa ja nuoruudessa hyvinvoinnin tukeminen 

on erityisen tärkeää siksi, että lasten ja nuorten nykyhetkessä kokemalla 

hyvinvoinnilla katsotaan olevan vaikutusta heidän kokemaansa hyvinvointiin 

myös tulevaisuudessa (Ben-Arieh, Casas, Frønes & Korbin, 2014, s. 3; Kelifa, 

Yang, Carly, Bo & Wang, 2021; Stafford, Kuh, Gale, Mishra & Richards, 2016). 

Jos yhteiskuntana onnistumme turvaamaan lapsille ja nuorille hyvinvoinnin 

kokemuksen kannalta suotuisat mahdollisuudet ja voimavarat, edistämme 

samalla myös heidän mahdollisuuksiaan kokea hyvinvointia myöhemmin 

elämässään.  

 

Yksi perusteltu tapa lähestyä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemista on 

tarkastella sellaista kontekstia, johon lähes jokainen suomalaisista lapsista liittyy, 

ja joka Suomessa kuten myös muuallakin maailmassa, on yksinoikeutetusti 

koulu. Suomen kouluissa toteutettavan opetus- ja kasvatustyön yhdeksi 

merkittäväksi tavoitteeksi on nostettu lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, s. 19). Tämän hetkisen 

tiedon mukaan lapset ja nuoret ovat Suomessa yleisesti ottaen tyytyväisiä 

elämäänsä, vaikkakin elämäntyytyväisyyden kokemuksessa tytöt saavat 

matalampia keskiarvoja kuin pojat ja yleisesti ottaen hyvinvoinnin kokemus 

heikkenee ylemmille luokille siirryttäessä. Toki on myös tunnustettava, että 

hyvien tulosten joukosta löytyy myös niitä, jotka eivät voi hyvin. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos [THL], 2019; 2021). Esimerkiksi uusimman 

Kouluterveyskyselyn (THL, 2021) mukaan yksinäisyyden kokemukset ovat 

lisääntyneet entisestään nuorten keskuudessa ja kohtalainen tai vaikea 

ahdistuneisuus koskettaa jopa kolmasosaa tytöistä. Erityisen huolestuttavaa on 

se, että sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluvat nuoret kokevat muita 

enemmän hyvinvointiin liittyviä haasteita (Jokela ym., 2020). Hyvinvoinnin 

kokemus ei ole kaikille sama. 
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Hyvinvointi itsessään on käsitteenä laaja, eivätkä sen sisältämät useat eri 

ulottuvuudet tee hyvinvoinnin tukemisesta kovin suoraviivaista, vaan 

pikemminkin ne pakottavat hyvinvointiin liittyvän tarkastelun kohdistumaan vain 

johonkin tiettyyn hyvinvoinnin ulottuvuuteen. Tässä tutkielmassa hyvinvointia 

lähestytään Martin Seligmanin (2011) PERMA-hyvinvointiteorian kautta, jonka 

mukaan subjektiiviseen hyvinvoinnin kokemukseen vaikuttavat edistävästi 

kokemukset myönteisistä tunteista, sitoutuneisuudesta, myönteisistä 

ihmissuhteista, merkityksellisyydestä ja saavuttamisesta.  

 

Erityisen merkittävänä hyvinvointiteoriassa esiintyvistä hyvinvoinnin osa-alueista 

voidaan lasten ja nuorten kannalta pitää myönteisiä ihmissuhteita, sillä tiedetään, 

että perheellä, ystävillä ja lapsen toimintaympäristöön kuuluvilla ihmissuhteilla 

ylipäätään, on suuri merkitys lapsen hyvinvoinnille (Belle & Benenson, 2014; 

Gross-Manos, 2014; Thompson, 2014; Žukauskienė; 2014). Koulussa lapselle 

erityisen tärkeitä ihmissuhteita ovat suhteet luokkakavereihin ja opettajaan 

(Leskisenoja, 2016, s. 151). Ihmissuhteiden merkityksellisyys ei toisaalta yllätä, 

sillä tiedetään, että jopa vuosia myöhemmin ihmiset muistavat omilta 

kouluajoiltaan parhaiten myönteiset, tärkeinä pidetyt ihmissuhteet (Norrish, 2015, 

s. 122). 

 

Kaiken kaikkiaan, jotta hyvinvoinnin tukeminen olisi yleisesti ottaen mahdollista, 

tarvitsemme yhteiskunnassamme tietoa siitä, mitkä tekijät ovat yhteydessä 

hyvinvointiimme, ja kuinka suomalaiset lapset ja nuoret yleisesti ottaen voivat. 

Lisäksi huomioitava on ne hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, jotka nousevat lasten 

ja nuorten kokemuksissa esille tukea tarvitsevina hyvinvoinnin osa-alueina. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten 

tyttöjen ja poikien kokemuksia subjektiivisesta hyvinvoinnista PERMA-

hyvinvointiteorian (Seligman, 2011) viitekehyksessä ja tarjota tietoa opettajille 

siitä, mihin hyvinvoinnin osa-alueisiin tulee erityisesti kiinnittää huomiota 

kohdistettaessa hyvinvoinnin tukitoimia kullekin ikäluokalle. Tämä tutkimus 

rajoittuu vain subjektiivisen hyvinvoinnin kokemuksen tarkasteluun kohtalaisen 

pienessä aineistossa, eikä siten kykene ottamaan huomioon kokonaisvaltaista 

käsitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Tästä huolimatta se voi kuitenkin antaa 

tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokemuksesta, siinä ilmenevistä 
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eroista ja tarjota näin myös suuntaa lasten ja nuorten hyvinvointia käsitteleville 

jatkotutkimuksille.  

 

Pro gradu -tutkielman tekijä on tehnyt tutkielmansa pohjalta artikkelin 

Sosiaalipedagogiseen aikakauskirjaan, jossa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten 

hyvinvoinnin lisäksi tarkastellaan myös heidän kokemuksiansa 

kouluonnellisuudesta ja vahvuuksien käytöstä. Artikkeli löytyy liitteenä tutkielman 

lopusta (ks. liite 1). Kaikki viittaukset artikkeliin tulee kuitenkin tehdä sen 

viralliseen, Sosiaalipedagogisessa aikakauskirjassa julkaistuun versioon.  
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2 Hyvinvointi 

 

Tässä luvussa jäsennän hyvinvointia aiempien tutkimusten tarjoaman 

teoreettisen viitekehyksen kautta. Aloitan tarkastelemalla hyvinvoinnin käsitettä 

ja siinä ilmeneviä hyvinvoinnin määritelmään liittyviä haasteita. Tämän jälkeen 

esittelen tarkemmin tässä tutkimuksessa käytetyn hyvinvoinnin teoreettisen 

viitekehyksen, PERMA-hyvinvointiteorian (Seligman, 2011), ja siihen liittyvät 

hyvinvoinnin osa-alueet. Lopuksi paneudun tarkemmin lasten ja nuorten 

hyvinvointiin ja siinä ilmeneviin mahdollisiin eroihin eri sukupuolten ja luokka-

asteiden välillä.  

 

2.1 Hyvinvoinnin määritelmä 

 
Hyvinvoinnin määritteleminen on laaja ja haastava tehtävä. Hyvinvointia onkin 

määritelty runsaasti ja vaihtelevin kuvauksin (ks. esimerkiksi Deci & Ryan, 2000; 

Seligman, 2011). Arkipuheessa hyvinvointi saattaa näyttäytyä mustavalkoisesti 

fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kokonaisuutena, jossa joko koemme tai emme 

koe voivamme hyvin. Sanomme voivamme huonosti, kun olemme ehkä 

sairastuneet yllättäen tai kohdanneet suuren menetyksen. Koemme puolestaan 

hyvinvointimme olevan melko hyvällä tasolla, kun elämässä on meneillään 

mukavia tapahtumia ja haasteita, joihin omat voimavaramme kykenevät 

vastaamaan. Hyvinvoinnin arvioimiseksi ja edistämiseksi tarvitsemme kuitenkin 

tarkempaa tietoa sen hienosävytteisemmistä ulottuvuuksista.  

 

Hyvinvoinnin tutkimuksen piirissä esiintyy erilaisia teorioita siitä, mitkä tekijät ovat 

yhteydessä hyvinvointiimme ja miten sitä voidaan luotettavasti mitata (Andrews, 

Chen & Myers, 2014; Deci & Ryan, 2000; Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999; 

Gaspart, 1997; Seligman, 2011). Hyvinvointi voidaan nähdä saavutettavan eri 

tavoin sen määritelmän ollessa aina riippuvainen siitä kontekstista, missä sitä 

kuvaillaan. Ei siis ole mitään yksiselitteistä hyvinvoinnin määritelmää, jolla 

hyvinvointia voitaisiin kaiken kattavasti kuvailla. Ben-Arieh tutkimusryhmineen 

(2014) esittää kuitenkin, että hyvinvointi sisältää itsessään ajatuksen jostakin 
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kestävästä tilasta, ei vain yhteen hetkeen sidotusta hyvin voimisen 

kokemuksesta.  

 

Useat hyvinvointia käsittelevät teoriat tyytyvät vain kuvailemaan hyvinvointiin 

vaikuttavia tekijöitä sen määrittelemisen sijaan (ks. esimerkiksi Seligman, 2011). 

Dodge, Daly, Huyton ja Sanders (2012) ovat esittäneet hyvinvoinnin 

määritelmän, jonka mukaan hyvinvointi on ennen kaikkea kokonaisuus, johon 

vaikuttavat niin psykologiset, sosiaaliset kuin fyysiset resurssimme ja toisaalta 

myös niiden tasapaino suhteessa kohtaamiimme psykologisiin, sosiaalisiin ja 

fyysisin haasteisiin. Kuviossa 1 on esitetty Dodgen ja tutkimusryhmän (2012) 

esittämä malli hyvinvoinnista. 

 

 

Kuvio 1 Malli hyvinvoinnista (Dodge ym., 2012) 
 

Kuviosta 1 huomataan, että kokeakseen hyvinvointia, yksilöllä täytyy olla 

kohtaamiinsa haasteisiin nähden tarpeeksi resursseja, joiden avulla selvitä 

vaikeuksista. Jos esimerkiksi yksilön kohtaamat fyysiset haasteet, kuten vakava 

sairastuminen, eivät kohtaa hänen omaamiaan fyysisiä resursseja, kuten riittävää 

lepoa tai parantumiseen tarvittavaa kuntoa, voi se johtaa tällöin hyvinvoinnin 

kokemuksen heikentymiseen.  

 

Hyvinvoinnin teoriat lähestyvät hyvinvoinnin kokemusta erilaisista näkökulmista. 

Osa teorioista näkee hyvin voimisen mahdolliseksi silloin, kun yksilö saavuttaa 
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itselleen merkityksellisiä asioita elämässään ja toiset puolestaan painottavat 

yksilön subjektiivista hyvin voimista merkittävänä osana kokonaisvaltaista 

hyvinvoinnin kokemusta. Jotkut teoriat puolestaan arvottavat yksilön tarpeiden 

täyttymisen ehdoksi hyvinvoinnin kokemukselle. (Jayawickreme, Forgeard ja 

Seligman, 2012). Vaikka edellä mainitut hyvinvointiteoriatyypit sisällyttävät 

keskiöönsä yksilön, jonka saavutusten, kokemusten tai tarpeiden näkökulmasta 

hyvinvoinnin kokemusta arvotetaan, tulee kuitenkin ottaa huomioon hyvinvoinnin 

rakentuminen yhteisöissä ja yhteiskunnassamme. Etenkin lähiyhteisöistään 

riippuvaisten lasten hyvinvointia tarkasteltaessa tulee huomioida yhteiskunnan ja 

yhteisöjen tarjoamat mahdollisuudet hyvinvoinnin kokemukseen. Voidaksemme 

aidosti vahvistaa hyvinvointia niin yhteiskuntamme kuin siellä elävien yksilöiden 

osalta, tulee meidän tunnistaa hyvinvoinnin taustalla vaikuttavia ja etenkin sen 

eriarvoistumiseen johtavia tekijöitä (Ohisalo, Laihiala & Saari, 2015).  

 

Tässä tutkimuksessa hyvinvointia tarkastellaan PERMA-hyvinvointiteorian 

(Seligman, 2011) viitekehyksessä, jonka mukaan hyvinvointiin vaikuttaa 

myönteisesti tiettyjen hyvinvoinnin osa-alueiden kokeminen. PERMA-

hyvinvointiteoriassa nähdään ihmisen hyvinvoinnin koostuvan myönteisten 

tunteiden, sitoutuneisuuden, myönteisten ihmissuhteiden, merkityksellisyyden ja 

saavuttamisen kokemuksista. Seuraavassa alaluvussa avaan tarkemmin 

PERMA-teoriaa ja siihen liittyviä hyvinvoinnin osa-alueita. 

 

2.2 Hyvinvoinnin PERMA-teoria 

 
PERMA-hyvinvointiteoriassa hyvinvoinnin kokemus jaetaan viiteen hyvinvointia 

edistävään osa-alueeseen, joita ovat myönteiset tunteet, sitoutuminen, 

myönteiset ihmissuhteet, merkityksellisyys ja saavuttaminen (Seligman, 2011). 

PERMA-hyvinvointiteoriassa esiintyvistä hyvinvoinnin osa-alueista jokaisen osa-

alueen tulee itsessään edistää hyvinvointia, sitä tulee tavoitella sen itsensä takia 

ja se tulee voida määritellä ja mitata muista osa-alueista irrallisena. (Seligman, 

2011, s. 16). On kuitenkin huomattava, ettei hyvinvoinnin yksinkertaistaminen 

tiettyihin osa-alueisiin voi koskaan vastata täyttä totuutta sen luonteesta. 

PERMA-hyvinvointiteorian kehittäjä Seligman (2018, s. 334–335) painottaakin, 

että teoria tulisi nähdä eräänä jaotteluna hyvinvointiin myönteisesti vaikuttavista 



 

   

7 

 
 
 

osa-alueista, ja sitä tulisi pitää ennen kaikkea ehdotuksena ja keskeneräisenä 

jaotteluna hyvinvointiin vaikuttavista osa-alueista ja niiden määritelmistä. 

Seligman (2018, s. 334) huomauttaakin, ettei PERMA-hyvinvointiteoria luo 

itsessään mitään uuden kaltaista hyvinvointia, vaan kuvailee niitä perusteita, joita 

vaalimalla ihmiset voivat edistää omaa hyvinvointiaan. Kuviossa 2 on esitetty 

PERMA-hyvinvointiteorian mukaiset hyvinvointia edistävät osa-alueet. 

 

 

Kuvio 2 Hyvinvointia edistävät osa-alueet PERMA-hyvinvointiteoriassa (Seligman, 2011) 
 

Kuviosta 2 huomataan, että ensimmäinen hyvinvoinnin osa-alue on myönteiset 

tunteet. Myönteiset tunteet ovatkin merkittävä hyvinvointiin vaikuttava tekijä, sillä 

tiedetään, että myönteisten tunteiden kokeminen rakentaa yksilölle tärkeitä 

voimavaroja, joita hän voi hyödyntää myöhemmin elämässään esimerkiksi 

kohdatessaan haasteita (Fredrickson, 2004, s. 1375, 1369). Fredricksonin (2001, 

s. 219) kehittämän Broaden and build -teorian mukaan tiettyjen myönteisten 

tunteiden, esimerkiksi ilon ja kiinnostuksen, kokeminen laajentaa ihmisen 

tarkkaavuus- ja ajatusmalleja. Ihmisen kokiessa myönteisiä tunteita, hän myös 

toimii paremmin, sillä hänen ajatus- ja toimintamallinsa sekä havainnointikykynsä 

laajenevat ja hänen kognitiivisesta kapasiteetistansa vapautuu tilaa myös muun 

kuin pahan eliminoimiseen (Businaro, Pons & Albanese 2015; Fredrickson 2004; 

Simel 2020). Myönteiset tunteet vaikuttavat myös mahdollisuuteen liittyä 

Hyvinvointia 
edistävät 

osa-alueet

Sitoutuneisuus

Myönteiset 
ihmissuhteet

MerkityksellisyysSaavuttaminen

Myönteiset 
tunteet
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joukkoon, luoda sosiaalisia suhteita ja ylläpitää niitä (Uusitalo-Malmivaara, 2014, 

s. 21).  

 

Wongin (2021) mielestä PERMA-teoria ei ota riittävästi huomioon myönteisten 

tunteiden tavoitteluun liittyviä haasteita. Jos yksilö pyrkii edistämään omaa 

hyvinvointiaan tavoittelemalla yksinomaan myönteisten tunteiden kokemista 

kaikkien ihmiselämään luontevasti kuuluvien myös negatiivisten tunteiden sijaan, 

tulee hän varmasti kohtaamaan pettymyksiä ja siten myös negatiivisia tunteita. 

Pelkkiin myönteisiin tunteisiin keskittyminen ei näin ollen ole edes kannattavaa, 

vaan tulisi tunnistaa ja tunnustaa erilaisten tunnetilojen merkitys elämässämme. 

(Wong, 2021). 

 

Toinen hyvinvoinnin osa-alueista on sitoutuneisuus. Seligman (2011, s. 16) 

kuvaa sitoutuneisuutta kokemuksena esimerkiksi ajan pysähtymisestä tai jonkun 

tehtävän pariin uppoutumisesta. Sitoutuneisuus on siis syvällistä johonkin asiaan 

tai tilanteeseen liittymistä, jonka aikana ihminen ei välttämättä tunne tai ajattele 

mitään muuta kuin sitä mitä tekee, ja vasta jälkeenpäin hän voi kokea tilanteen 

hyvänä (Seligman, 2011, s. 17). Sitoutuneisuuden kokeminen voidaan nähdä 

hyvin samantapaisena kokemuksena kuin Csikszentmihalyin ja Nakamuran 

(2014, s. 183) kuvaama flow-tila, jonka aikana ihminen toimii parhaalla 

mahdollisella tavalla omia taitojaan ja tietojaan hyödyntäen ja nauttii 

tekemisestään. Boniwell (2012, s. 30) huomauttaa flow-tilan kokemisen 

edellyttävän, että yksilölle asetetut haasteet ja hänen omat kykynsä kohtaavat, ja 

etteivät ne ole suhteessa toisiinsa liian korkeita tai matalia. Tämän ajatuksen 

perusteella voisi ajatella, että sitoutuneisuuden kokemus edellyttää haasteiden ja 

kykyjen tasapainoa, sillä sitoutuneisuus liian vaikeaan tai liian helppoon asiaan 

ei kuulosta yhtä mielekkäältä kuin sopiviin haasteisiin vastaaminen omilla 

parhailla mahdollisilla kyvyillä.  

 

PERMA-teoriassa esitetyt sitoutuneisuuden kokemukset itselle merkityksellisten 

asioiden tekemisen parissa eivät ota Wongin (2021) mielestä huomioon tilanteita, 

joissa ihmisen on pakon edestä tehtävä jotain elämässään kriittisiä asioita itselle 

mielekkäiden asioiden sijaan. Yksilö saattaa joutua jättämään sivuun esimerkiksi 

sitoutuneisuuden kokemuksia tarjoavan innostavan työuran huolehtiakseen 
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vakavasti sairaasta vanhemmastaan kotona. Sen sijaan, että vain 

sitoutuneisuuden kokemukset itselle mielekkään tekemisen parissa vaikuttavat 

edistävästi ihmisen hyvinvointiin, näkee Wong (2021) hyvinvoinnin edistymisen 

mahdolliseksi myös silloin, kun ihminen ei tee mitään tai hän esimerkiksi vain 

arvostaa elämää. 

 

Kolmas hyvinvoinnin osa-alue on myönteiset ihmissuhteet, ja niiden merkitys 

onkin yksilön hyvinvoinnille suuri. Myönteisten ihmissuhteiden merkitystä 

hyvinvoinnille on perusteltu muun muassa yksinkertaisesti sillä, että kyky olla 

yhteydessä toisiin ihmisiin, on mahdollistanut ihmisten selviytymisen läpi 

historian. Ihminen on vahvempi yhdessä toisten ihmisten kanssa, ja 

nykypäivänäkin toiset ihmiset ovat paras mahdollinen apu elämän vaikeissa 

hetkissä. (Seligman, 2011, s. 20, 23). Myönteiset ihmissuhteet ja niissä 

yhteenkuuluvuuden kokeminen voidaan katsoa myös yhdeksi ihmiselämän 

keskeiseksi tavoitteeksi (Boniwell, 2012, s. 119; Norrish, 2015). Wong (2021) 

kritisoi PERMA-teorian myönteisten ihmissuhteiden tavoittelun yksilökeskeistä 

näkökulmaa, jonka hän näkee kestämättömänä tapana muodostaa todellisia ja 

aitoja ihmissuhteita. Kaiken kaikkiaan PERMA-teoria on hyvin yksilökeskeinen 

näkemys hyvinvoinnista ja se jättää herkästi tarkastelun ulkopuolelle yksilön 

taustan ja yhteisöjen merkityksen hyvinvoinnin rakentumisessa.  

 

Neljäs hyvinvoinnin osa-alue on merkityksellisyys. Kokiessaan 

merkityksellisyyttä elämässään, yksilö ymmärtää itsensä osaksi jotakin 

suurempaa ja näkee olemassaolonsa tarkoituksellisena ja merkittävänä 

(Seligman, 2011, s. 17). Norrish (2015) esittää lisäksi, että merkityksellisyyden 

kokeminen näyttäytyy usein jonkin yhteisen asian eteen työskentelemisenä. 

Merkityksellisyyteen liittyy näin ollen kokemus muihin tai muuhun kuin itseensä 

yhdistymisestä, ja se on jotakin syvälaatuista osallisuuden kokemusta, jossa 

yksilö laajentaa oman elämänsä ja toimintansa tarkoitukselliseksi ja merkittäväksi 

osaksi jotakin suurempaa kokonaisuutta. Merkityksellisyyden kokeminen 

yhdessä muiden kanssa on tutkitusti yhteydessä hyvinvoinnin kokemiseen 

(Norrish, 2015, s. 252). Merkityksellisyyden tavoittelu ei kuitenkaan aina vaikuta 

hyvinvointiin edistävästi. Jos yksilö hakee elämäänsä merkityksellisyyttä asioista, 

jotka voivat liiallisuuksiin vietynä, esimerkiksi valta, olla haitaksi niin yksilön 



 

   

10 

 
 
 

itsensä kuin yhteisöjen hyvinvoinnille, ei merkityksellisyyden tavoittelua voida 

itsessään pitää aina hyvinvointiin myönteisesti vaikuttavana tekijänä. (Wong, 

2021).  

 

Viides hyvinvoinnin osa-alue on saavuttaminen. Saavuttamisen kokemus liittyy 

vahvasti menestykseen, jota tavoitellaan sen itsensä takia (Leskisenoja, 2016, s. 

35). Tähän ajatukseen viitaten menestyminen, voittaminen ja valmiiksi 

saattaminen ovat tärkeitä kokemuksia hyvinvoinnin kannalta, ja joskus niiden, 

esimerkiksi voittamisen, tavoittelu sellaisenaan on jo itsessään palkitsevaa. 

Norrishin (2015, s. 224) mukaan saavuttamisen kokemusta edeltää itse 

asetettujen, merkityksellisten tavoitteiden määrittely, mikä omalta osaltaan 

motivoi yksilöä saavuttamaan tavoitteensa. Wong (2021) kritisoi PERMA-

teoriassa saavuttamisen kokemuksen hyvien puolien korostamista, sillä hän 

näkee saavuttamisen voivan johtaa myös ylimielisyyteen, kateuteen ja 

pettymyksiin. 

 

2.3 Lasten ja nuorten hyvinvointi 

 
Lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. 

Esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä internet-otsikoita tarkastellessa 

selviää, että hyvinvointiin voivat vaikuttaa niin kasvatustavat, terveydelliset seikat 

kuin myös materiaaliset olosuhteet. Kaikkia lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

moniulotteisia näkökulmia sitoo yhteen ajatus lasten ja nuorten tarpeesta 

huolenpitoon ja siten riippuvuudesta muihin ihmisiin. (Ben-Arieh ym., 2014, s. 2). 

Siinä missä aikuisella itsellään on mahdollisuus valita ja tehdä omaan 

hyvinvointiinsa vaikuttavia päätöksiä, ei lapsilla ja nuorilla ole tätä mahdollisuutta. 

Lasten ja nuorten riippuvuus toisista ihmisistä ilmenee yhteiskuntamme tavassa 

nähdä lasten ja nuorten asema ja sen tarvitsema suojelu. Esimerkiksi lapsen 

oikeuksien sopimuksen 3 artiklan mukaan ”Sopimusvaltiot sitoutuvat takaamaan 

lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja huolenpidon…” 

(Unicef, 1989). Lasten ja nuorten hyvinvointi ja vastuu siitä ei kuulu näin ollen 

lapselle itselleen vaan yhteiskunnalle.  
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Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyy myös aina ajatus siitä, kuinka nykyhetki ja 

sen tarjoamat olosuhteet ja mahdollisuudet vaikuttavat lapsen hyvinvointiin 

tulevaisuudessa (Ben-Arieh ym., 2014, s. 3). Flèche, Lekfuangfu ja Clark (2021) 

havaitsivat tutkimuksessaan, että lapsuuden kokemukset ja perhe vaikuttavat 

hyvinvoinnin kokemukseen yhä aikuisuudessakin, ja siksi lapsuuteen 

ikävaiheena tulisikin kiinnittää huomiota mielen hyvinvoinnin ja sen edistämiseksi 

kehiteltyjen interventioiden kannalta. Flèchen ja tutkimusryhmän (2021) mukaan 

lapsuudessa koetulla mielenterveydellä oli yhteyttä aikuisuudessa koettuun 

elämäntyytyväisyyteen ja siten myös subjektiiviseen hyvinvointiin. Ihmissuhteilla 

yleisesti ottaen on tärkeä rooli lapsuuden ja nuoruuden 

hyvinvointikokemuksessa. Tiedetään esimerkiksi, että lapsen hyvinvointiin 

vaikuttaa elämän alkumetreillä erityisesti hänen ja hänen vanhempiensa välisen 

vuorovaikutussuhteen laatu. Kun lapsen elämään tulee myöhemmin osalliseksi 

myös muita ihmisiä, peilautuvat nämä ensimmäisessä vuorovaikutussuhteessa 

opitut käsitykset itsestä edelleen uusiin ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin 

yleisestikin. (Flouri, 2004; Price-Robertson, Smart & Bromfield, 2010; Thompson, 

2014, s. 1–2). Lasten ja nuorten hyvinvointi sisältää siis näin ollen aina jatkumon 

tulevaan eikä ole samantekevää, millaiset hyvinvoinnin edellytykset elämän 

alkumetreillä on yksilöille tarjottu. 

 

Ben-Ariehin ja hänen tutkimusryhmänsä (2014, s. 16) mukaan lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin tarkastelussa tulisi ottaa huomioon kolme eri näkökulmaa. Nämä 

kolme näkökulmaa ovat elinolosuhteet, lapsen oma subjektiivinen hyvinvoinnin 

kokemus sekä muiden lapsen elämässä olevien eri henkilöiden, kuten perheen 

ja opettajan arviot lapsen elämästä ja elinolosuhteista. Näin ollen lasten ja 

nuorten hyvinvointia tarkastellessa tulee ottaa huomioon niin elinolosuhteet, 

kuten sosioekonominen tausta materiaalisine resursseineen kuin myös lapsen 

subjektiiviset kokemukset hänen hyvinvoinnistaan. Huebner ym. (2014) mukaan 

lasten subjektiiviseen hyvinvoinnin kokemukseen vaikuttavat perheen ja muun 

ympäristön ohella vahvasti myös koulukokemukset, sillä lapset ja nuoret viettävät 

suuren osan päivästään koulussa.  

 

 

 



 

   

12 

 
 
 

Sukupuolen vaikutus lasten ja nuorten subjektiiviseen hyvinvointiin 

 

Hyvinvoinnin erilaisissa määritelmissä ja kuvauksissa ei yleisesti ottaen nosteta 

esille sukupuolen suoraviivaista yhteyttä tietynlaiseen hyvinvoinnin 

kokemukseen, vaan hyvinvointia pyritään kuvaamaan melko yleisellä tasolla. 

Lasten ja nuorten keskuudessa hyvinvoinnin kokemuksessa ilmeneviä eroja on 

kuitenkin tutkittu kahden sukupuolen, tyttöjen ja poikien, välillä. Esimerkiksi lasten 

ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin läheisesti liittyvään kouluhyvinvointiin 

vaikuttavat eri asiat eri sukupuolilla. Sekä tytöt että pojat pitävät opettajan 

merkitystä tärkeänä kouluhyvinvoinnille. Pojille kouluhyvinvoinnin kannalta on 

tärkeää koulutyöstä nauttiminen ja siihen saatavilla oleva opettajan tuki, kun taas 

tytöillä erityisen haitallista kouluhyvinvoinnille on se, jos he kokevat häiriköimistä 

luokassa. (Løhre, Lydersen ja Vatten, 2010, s. 6). 

 

Kesäkuussa 2021 julkaistun koronatilanteen seurantaraportin mukaan vuosia 

2020 ja 2021 leimannut koronapandemia on vaikuttanut 8.- ja 9.-luokkalaisten 

suomalaisnuorten hyvinvointiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

seurantaraportin mukaan 8.- ja 9.-luokkalaiset tytöt kokivat poikia huomattavasti 

useammin itsensä yksinäisiksi ja ahdistuneiksi. (Aalto-Setälä, Kiviruusu & 

Matikka, 2021). Myös uusimman kouluterveyskyselyn (THL, 2021) mukaan 

yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet niin ala- kuin yläkoulussakin ja jopa 

yksi kolmasosa tytöistä kokee kohtalaista tai vakavaa ahdistusta elämässään. 

Patalayn ja Fitzsimonsin (2018) tutkimuksessa on havaittu 11–14-vuotiaiden 

tyttöjen saavan matalampia tuloksia hyvinvoinnin kokemuksesta kuin 

samanikäiset pojat.  

 

Subjektiivisessa hyvinvoinnissa ilmenevät erot näyttävät paikantuvan 

nimenomaisesti nuoruuden alkumetreille, sillä eroja subjektiivisessa 

hyvinvoinnissa sukupuolten välillä ilmenee vasta murrosiän kynnyksellä eikä 

esimerkiksi vielä lapsuudessa. Subjektiivisessa hyvinvoinnin kokemuksessa 

nuoret tytöt kokevat hyvinvointinsa alhaisempana kuin pojat, minkä ajatellaan 

johtuvan esimerkiksi hormonimuutoksista ja nuoruudessa ilmenevistä 

elämänhaasteista. (Esteban-Gonzalo, Esteban-Gonzalo, Cabanas-Sánchez, 

Miret & Veiga, 2020). Vaikka hyvinvointikokemuksissa esiintyy eroja, on kuitenkin 
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huomattava, ettei suoraviivaisia päätelmiä voida välttämättä tehdä sukupuolen 

merkityksestä hyvinvoinnille. Esimerkiksi Suomessa aikaisemmin tehdyn 

onnellisuutta käsittelevän tutkimuksen (Uusitalo-Malmivaara, 2012, s. 616) 

mukaan tyttöjen ja poikien onnellisuuden kokemukset eivät eronneet toisistaan, 

vaikkakin heidän onnellisuuteensa vaikuttavat tekijät saattoivat erota.  

 

Tiedetään kuitenkin, ettei sukupuoli itsessään ole määriteltävissä vain tietyn 

ulottuvuuden, kuten biologisten ominaisuuksien, perusteella. Nielsen ja Thorne 

(2014) esittävät sukupuoleen liittyvän useita ulottuvuuksia fyysisten 

ominaisuuksien lisäksi, tuomalla esille muun muassa yksilön identiteetin ja 

henkilökohtaisten kokemusten vaikutuksen sukupuoleen. Se, että yksiselitteisesti 

vertaillaan tyttöjä ja poikia tai miehiä ja naisia keskenään, ei ole sukupuolen 

moniulotteisuuden kannalta kannattavaa, eikä myöskään mielekästä. Tämän 

hetkisen tiedon mukaan esimerkiksi suomalaiset nuoret, jotka kuuluvat 

sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön, kokevat keskimäärin muita enemmän 

hyvinvointiinsa liittyviä haasteita (Jokela ym., 2020). Kahteen sukupuoleen 

rajoittuva hyvinvoinnin tutkimus jättää näin ollen ulkopuolelle paljon arvokasta ja 

reagointia vaativaa tietoa sukupuolivähemmistöjen hyvinvointikokemuksista. 

Nielsen ja Thorne (2014) toteavatkin edellä mainittujen vertailujen johtavan usein 

kulttuurisesti omaksuttujen sukupuolistereotypioiden ylläpitämiseen ja lopulta 

jopa sukupuolten eriarvoiseen kohteluun.  

 

Iän vaikutus lasten ja nuorten subjektiiviseen hyvinvointiin 

 

Subjektiivista hyvinvointia koetaan läpi eri elämänvaiheiden melko tasaisesti. 

Erityisen tärkeänä kaikissa elämänvaiheissa subjektiiviselle hyvinvoinnille on 

kyseisen elämänvaiheen kannalta tärkeät ihmissuhteet. (Lansford, 2018). 

Esimerkiksi lapsuudessa ja nuoruudessa tärkeitä subjektiivisen hyvinvoinnin 

kokemuksen lähteitä ovat suhteet vanhempiin ja iän karttuessa yhä enenevissä 

määrin myös vertaissuhteet toisiin lapsiin ja nuoriin (Gross-Manos, 2014, s. 1859; 

Lansford, 2018). Murrosiän alkaessa tärkeissä ihmissuhteissa tehdään tilaa 

myös romanttisille kumppaneille. Vaikka erilaiset elämäntapahtumat ja -valinnat 

vaikuttavat subjektiiviseen hyvinvoinnin kokemukseen, näyttäytyisi se pysyvän 

kuitenkin pitkällä aikavälillä tarkasteltuna melko tasaisena. (Lansford, 2018).  
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Lasten ja nuorten subjektiivisessa hyvinvoinnin kokemuksessa on kuitenkin 

löydetty myös eroja johtuen osin siitä, että lapsuus ja nuoruus elämänvaiheina 

ovat jo sellaisenaan hyvin erilaisia. Vaikka Lansford (2018) toteaakin 

subjektiivisen hyvinvoinnin kokemuksen olevan melko tasaista läpi eri 

elämänvaiheiden, on lasten ja nuorten (ikävuosien 11–14) kokema hyvinvointi 

huomattavasti vähemmän tasaista verrattuna hyvinvoinnin kokemuksen 

pysyvyyteen esimerkiksi aikuisuudessa (Patalay & Fitzsimons, 2018). Baggio ym. 

(2017) havaitsivat 18–25 vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia koskevassa 

tutkimuksessaan, että hyvinvoinnin kokemukseen vaikuttavat negatiivisesti 

esimerkiksi negatiiviset psykologiset tilat ja oman identiteetin tutkimiseen liittyvä 

tietämättömyys. Suomalaiset tutkimukset viittaavat hyvinvoinnin ja onnellisuuden 

kokemuksen heikkenemiseen lapsuudesta nuoruuteen ylemmille luokille 

siirryttäessä (Uusitalo-Malmivaara, 2014; THL, 2019). 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten 

tyttöjen ja poikien kokemuksia hyvinvoinnista PERMA-hyvinvointiteorian 

viitekehyksessä. Tutkimuksen tavoitteena on saada käsitys siitä, eroavatko 

tutkittavien kokemukset hyvinvoinnin eri osa-alueilla: sitoutuneisuudessa, 

sinnikkyydessä, optimismissa, yhteenkuuluvuudessa ja onnellisuudessa. 

Tutkimuksen tarkoituksena on paikantaa niitä hyvinvointia edistäviä osa-alueita, 

joissa eroja sukupuolen ja luokka-asteen mukaan ilmenee. Tutkimuksen tulosten 

valossa on tarkoituksena myös pohtia, mitä johtopäätöksiä tulosten perusteella 

voidaan tehdä lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja sen kokemuksessa ilmenevistä 

mahdollisista eroista.  

 

1. Miten tutkimukseen osallistuneet kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset tytöt ja 

pojat voivat? 

a. Millä tavoin hyvinvoinnin kokemus eroaa sukupuolten ja luokka-

asteiden välillä? 

b. Mihin hyvinvoinnin osa-alueisiin mahdolliset sukupuolten ja luokka-

asteiden väliset erot paikantuvat? 

c. Millä tavoin hyvinvoinnissa ilmenevät erot näkyvät hyvinvoinnin 

osa-alueiden kokemisen säännöllisyydessä ja mittarin yksittäisissä 

väittämissä? 

 

Tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia kvantitatiivisin menetelmin, joista 

tarkemmin seuraavassa luvussa, tutkimuksen toteutus. 
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen toteuttamisessa tehtyjä valintoja. Aloitan 

kuvaamalla tutkimusasetelmaa, jonka jälkeen esittelen aineiston taustatietoja 

tarkemmin. Tämän jälkeen käsittelen aineiston koontiin liittyviä tekijöitä ja 

tutkimuksessa käytettyä hyvinvoinnin mittaria. Lopuksi esittelen tarkemmin 

aineiston analysointiin liittyviä valintoja. 

 

4.1 Tutkimusasetelma 

 
Tutkimus toteutettiin poikkileikkaustutkimuksena, jossa kuudes- ja 

yhdeksäsluokkalaisilta kartoitettiin kyselylomakkeen avulla kokemuksia heidän 

subjektiivisesta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen kohteena oli kuudes- ja 

yhdeksäsluokkalaisten subjektiivisten hyvinvointikokemusten kartoittaminen ja 

niissä esiintyvien mahdollisten erojen paikantaminen. Tutkimuksen tarkoituksena 

oli luoda yleiskuvaa subjektiivisen hyvinvoinnin kokemuksen esiintymisestä 

kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten lasten ja nuorten keskuudessa, ja tarjota näin 

myös tietoa siitä, mitkä hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet vaativat erityistä 

huomiota lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukitoimien onnistuneessa 

toteuttamisessa. Kyselylomakkeessa kartoitettiin tutkittavien kokemuksia 

hyvinvoinnista vastaamalla kuinka usein oppilas koki väittämässä esitettyä asiaa 

asteikolla 1–5 (1 = en lähes koskaan, 5= lähes aina). Kyselylomakkeen 

vastauksia analysoitiin kvantitatiivisten analyysimenetelmien avulla.    

 

4.2 Aineiston taustatiedot 

 
Tässä tutkielmassa käyttämäni aineisto on saatu sellaisenaan enkä 

tutkielmantekijänä ole itse osallistunut sen hankintaan. Tutkimuksessa käytettävä 

tutkimusaineisto kerättiin osana erityispedagogiikan dosentin, yliopistonlehtori 

Lotta Uusitalon johtaman tutkimuksen alkumittausta syksyllä 2017. Aineiston 

keruuseen osallistuivat kasvatustieteiden maisteri, erityisopettaja, Helsingin 

yliopiston tohtorikoulutettava Kaisa Vuorinen ja filosofian maisteri, Jyväskylän 

yliopiston tohtorikoulutettava Elina Paatsila. Aineisto kerättiin sähköisellä 

lomakkeella pääkaupunkiseudun kolmen koulun (alakoulu, yläkoulu ja 
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yhtenäiskoulu) kuudesluokkalaisilta (n=108) ja yhdeksäsluokkalaisilta (n=67) 

oppilailta kouluaikana opettajien johdolla. Koulut valikoituivat tutkimukseen oman 

halukkuutensa mukaan. Luokat olivat yleisopetusryhmiä, joissa saattoi olla 

mukana erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita. Luokat osallistuivat 

vapaaehtoisina Positiivisen CV:n (PCV) kehittämistyöhön osana SITRA:n 

Ratkaisu100-kilpailua (Sitra 2017, ks. myös positive.fi). Aineisto saatiin osana 

alkumittausta, joka tehtiin Positiivinen CV -hankkeeseen Sitran Ratkaisu100-

kilpailuun (Sitra, 2017). Tutkittavilla ei tiettävästi ollut kokemusta 

vahvuuskasvatuksesta ennen tutkimukseen osallistumista. Kunta, koulut ja 

oppilaiden huoltajat antoivat luvat tutkimuksen toteuttamiseen, ja tutkimukseen 

osallistuminen oli lapsille ja nuorille vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistuneiden 

sukupuoli- ja luokka-astejakaumat on esitetty taulukossa 1.  

 
Taulukko 1 Aineiston taustatiedot 

 N % 

Sukupuoli   

Tyttö 95 54,3 

Poika 80 45,7 

Yhteensä 176 100 

   

Luokka-aste   

6.-luokkalainen 108 61,7 

9.-luokkalainen 67 38,3 

Yhteensä 175 100 

   

Sukupuoli ja luokka-aste   

6.-luokkalainen tyttö 58 33,1 

6.-luokkalainen poika 50 28,6 

9.-luokkalainen tyttö 37 21,1 

9.-luokkalainen poika 30 17,1 

Yhteensä 175 100 
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4.3 Aineiston koonti ja mittarit 

 

Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, johon oppilaat vastasivat 

koulussa opettajan johdolla. Kyselylomake sisälsi useita erilaisia kvantitatiivisia 

mittareita, joista tässä tutkimuksessa analysoitiin hyvinvoinnin mittaamiseen 

käytettävää EPOCH-hyvinvointimittaria. Taustamuuttujina kysyttiin ikä, luokka ja 

sukupuoli. Tämän tutkimuksen ulkopuolelle ja muualla raportoitavaksi jäi 

kyselylomakkeessa selvitetyt tutkittavien kokemukset kouluonnellisuudesta, 

vahvuuksien käytöstä, sosiaalisesta kompetenssista, koulutyöhön 

sitoutuneisuudesta ja läsnäolo- ja tietoisuustaidoista. Kvantitatiivisten mittareiden 

lisäksi lomakkeessa oli kvalitatiivisia selontekopyyntöjä vahvuuksien käytöstä, 

onnistumisen kokemuksista ja toisten kannustamisesta. 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointimittari, EPOCH. Kuudes- ja 

yhdeksäsluokkalaisten hyvinvointia mittaavaksi mittariksi valikoitui 

erityispedagogiikan dosentin, yliopistonlehtori Lotta Uusitalon ja 

kasvatustieteiden maisterin, erityisopettaja, tohtorikoulutettava Kaisa Vuorisen 

päätöksestä EPOCH-hyvinvointimittari (Kern ym., 2016). Tässä tutkimuksessa 

hyvinvointia tarkastellaan nimenomaisesti PERMA-hyvinvointiteorian 

viitekehyksessä, jonka pohjalta laaja viidestä osa-alueesta koostuva EPOCH-

hyvinvointimittari on myös kehitelty. Lotta Uusitalo ja Kaisa Vuorinen kysyivät 

mittarin kehittäjältä Peggy Kerniltä luvan mittarin käyttöön. Mittarin 

suomennoksen laatineet Lotta Uusitalo ja Kaisa Vuorinen olivat todenneet 

mittarin toimivaksi jo aiemmissa suomalaisissa tutkimuksissa. 

 

EPOCH, lasten ja nuorten hyvinvointimittari koostuu 20 väittämästä, jotka 

mittaavat sitoutuneisuutta (Engagement), sinnikkyyttä (Perseverance), 

optimismia (Optimism), yhteenkuuluvuutta (Connectedness) ja onnellisuutta 

(Happiness). Kustakin edellä mainitusta viidestä osa-alueesta on neljä positiivista 

väittämää, joihin vastataan asteikolla 1 (en melkein koskaan) – 5 (lähes aina). 

Esimerkkiväittämät näistä osa-alueista ovat “Uppoudun täysin siihen mitä teen” 

(sitoutuneisuus), ”Teen loppuun mitä ikinä aloitankaan” (sinnikkyys), “Uskon, että 

minulle tulee tapahtumaan hyviä asioita” (optimismi), “Elämässäni on ihmisiä, 
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jotka todella välittävät minusta” (yhteenkuuluvuus) ja “Tunnen oloni onnelliseksi” 

(onnellisuus). EPOCH-hyvinvointimittarin sisäinen johdonmukaisuus oli tässä 

aineistossa erittäin hyvä, α=0,92. 

 

4.4 Aineiston tarkastelu ja analyysi 

 

Seuraavaksi kuvaan aineiston tarkasteluun ja analyysiin liittyviä valintoja ja 

löydöksiä. Aloitan kuvaamalla aineistossa esiintyneitä poikkeavia havaintoja, 

jonka jälkeen avaan aineiston normaalisuuden tarkasteluun liittyviä havaintoja ja 

niistä johtuvia valintoja. Tämän jälkeen esittelen tarkemmin summamuuttujien 

muodostamista aineistosta. Lopuksi esittelen kootusti tutkimuskysymysten 

selvittämiseksi käyttämäni analyysimenetelmät.  

 

Poikkeavat havainnot 

 

Aloitin aineistoon tutustumisen tarkastelemalla siinä esiintyviä puuttuvia arvoja ja 

poikkeavia havaintoja. Puuttuvia arvoja ei aineistossa ollut, koska lomaketta ei 

voinut palauttaa vastaamatta kaikkiin väittämiin. Kuitenkin muutama vastaus oli 

jäänyt tuntemattomasta syystä tallentumatta. Nämä olivat sattumanvaraisia, eikä 

näitä osittain tai kokonaan puuttuvia yksittäisiin mittareihin osuneita puuttuvia 

tapauksia otettu mukaan analyyseihin tai korvattu. Poikkeavia havaintoja 

tarkastelin aineistossa Boxplot-kuvaajan avulla, ja niitä antoivat kaksi 

kuudesluokkalaista. Aineistosta poistettiin poika, jonka keskiarvo hyvinvoinnin 

mittarista oli neljä hajonnanmittaa keskiarvoa alhaisempi. Hyvinvointimittarin 

yhteenkuuluvuuden osa-alueelta poistettiin puolestaan tytön antama poikkeava 

tulos, joka oli yli kolme hajonnanmittaa keskiarvoa alhaisempi. 

Hyvinvointimittariin kokonaisuudessaan vastasi poikkeavan havainnon 

poistamisen jälkeen 173 tutkittavaa, ja hyvinvointimittarin osa-alueisiin 

vaihtelevasti puuttuvista arvoista ja poikkeavista havainnoista johtuen 172–175 

tutkittavaa. 
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Aineiston normaalisuuden arviointi 

 

Tutkimuksen toteutuksen analyysivalintoihin vaikuttaa aineiston jakauman 

luonne eli se, onko aineisto normaalisti jakautunut. Aineiston normaalisuuden 

selvittämisessä voidaan hyödyntää graafista jakaumakuviota eli histogrammia, 

jota tarkastelemalla voidaan visuaalisesti tehdä päätelmiä siitä, ilmeneekö 

jakaumakuviossa normaalijakaumaa mukaileva käyrä (Metsämuuronen, 2005, s. 

593). Jakauman visuaalisen tarkastelun tukena voidaan käyttää myös tilastollisia 

tunnuslukuja, jotka kuvaavat jakauman vinoutta (skewness), eli sitä onko 

jakauma symmetrisesti jakautunut keskiarvon molemmille puolille ja huipukkuutta 

(kurtosis), eli sitä ovatko jakaumassa ilmenevät huiput normaalijakauman 

mukaisia (Metsämuuronen, 2005, s. 593; Karma & Komulainen, 2002, s. 69). 

 

Aloitin hyvinvoinnin kokemuksen normaalisuuden selvittämisen tarkastelemalla 

sen jakaumaa ensin visuaalisesti jakaumakuvion avulla SPSS 27.0 -ohjelmalla. 

Kuviossa 3 on esitetty hyvinvoinnin muuttujan jakauma graafisesti.  

 

 

Kuvio 3 Hyvinvoinnin kokemuksen jakauma aineistossa 

 
Kuviosta 3 huomasin, että graafisessa jakaumakuviossa hyvinvointi näyttää 

epänormaalisti jakautuneelta jakauman oikealle paikantuvien yksittäisten 

huippujen osalta. Lisäksi keskiarvot asteikon 1–5 välillä painottuvat arvojen 3–5 
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välille, eikä aineistosta löydy keskiarvoa 2 matalampia keskiarvoja. Näin ollen 

voisi olettaa, että jakauma on myös oikealle vino. Visuaalisen tarkastelun jälkeen 

päädyin tarkastamaan havaintoni tutkimalla jakauman vinoutta ja huipukkuutta 

niitä kuvaavilla tunnusluvuilla. Georgen ja Malleryn (2010) kriteerin mukaisesti 

jakauman vinous ja huipukkuus eivät noudata normaalijakaumaa, jos niiden 

itseisarvo jaettuna niiden keskivirheellä ylittää arvon (+ tai -) 2. Hyvinvoinnin 

jakaumassa ilmenneen vinouden itseisarvo -0,478 jaettuna vinouden 

keskivirheellä 0,185 antoi tulokseksi kriittisen arvon (2) ylittävän jakauman 

vinouden -2,58. Jakauman vinous vahvisti jo aiemmin graafisesta 

jakaumakuviosta huomaamaani oikealle painottuneita keskiarvoja. Hyvinvoinnin 

jakaumassa ilmenneen huipukkuuden itseisarvo -0,175 jaettuna huipukkuuden 

keskivirheellä 0,367 antoi tulokseksi arvon -0,48, jonka mukaan jakauman 

huipukkuus itsessään ei tuota haasteita normaalijakaumaoletukseen.  

 

Hyvinvoinnin jakauman normaalisuutta arvioivat menetelmät tuottivat hieman 

ristiriitaisia tuloksia huipukkuuden ja vinouden osalta. Siinä missä jakauma 

todettiin normaalijakauman sijaan oikealle vinoksi, ei jakauman huipukkuudessa 

esiintynyt ristiriitoja normaalijakautuneisuudelle. Tulosten luotettavuuden 

varmistamiseksi päätin tehdä kaikki analyysit epäparametrisilla 

analyysimenetelmillä. Päätöstäni puolsi myös se, että tutkimuksessa vertaillaan 

aineiston sisällä tiettyjä ryhmiä toisiinsa, ja näissä ryhmissä on mukana myös 

erittäin vähäisestä havaintoyksikkömäärästä koostuvia ryhmiä (esim. 30 

tutkittavaa ryhmässä). Näin ollen   parametrisilla menetelmillä toteutettuna 

vertailu ei olisi mahdollisesti riittävän luotettava.  

 

Summamuuttujien muodostaminen 

 

Hyvinvoinnin kokemusta oli mitattu aineistossa kahdenkymmenen yksittäisen 

muuttujan avulla. Voidakseni tarkastella hyvinvoinnin kokemusta yleisesti 

aineistossa, minun tuli selvittää, voinko yhdistää yksittäiset muuttujat toisiinsa 

muodostamalla niistä hyvinvoinnin summamuuttujan. Summamuuttujia 

muodostaessa tulee ottaa huomioon, että muuttujien pisteytys on 

samansuuntainen, ja että muuttujien sisäinen johdonmukaisuus on riittävän 

korkea, α>0,60 (Metsämuuronen, 2005, s. 508, 515). Tarkastelin muuttujien 
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sisäistä johdonmukaisuutta Cronbachin α:n (alfan) avulla. Koska EPOCH-

hyvinvointimittarissa muuttujat ovat valmiiksi samansuuntaisia ja sain selville, 

että hyvinvoinnin sisäinen johdonmukaisuus oli aineistossa korkea α=0,92, 

saatoin aloittaa hyvinvoinnin summamuuttujan muodostamisen. Samalla 

tarkastin erikseen jokaisen hyvinvoinnin osa-alueen osalta (osa-alueiden jaottelu 

Kern ym., 2016) niiden sisäisen johdonmukaisuuden. Hyvinvoinnin osa-alueet 

tuottivat jokainen reliabiliteetiltaan luotettavat osa-aluemittarit, sitoutuneisuus α = 

0,84, sinnikkyys α = 0,76, optimismi α = 0,80, yhteenkuuluvuus α =0,81 ja 

onnellisuus α = 0,89. Taulukossa 2 on esitetty hyvinvoinnin osa-alueiden väliset 

Spearman korrelaatiot.  

 

Taulukko 2 Hyvinvoinnin osa-alueiden väliset korrelaatiot (Spearman) 

 Sitoutuneisuus Sinnikkyys Optimismi Yhteen- 

kuuluvuus 

Sinnikkyys .58***    

Optimismi .53*** .62***   

Yhteen- 

kuuluvuus 

.45*** .53*** .50***  

Onnellisuus .58*** .53*** .64*** .60*** 

 

Taulukosta 2 huomataan, että kaikki hyvinvoinnin osa-alueet olivat tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi positiivisesti yhteydessä toisiinsa tarkoittaen sitä, että yhden 

hyvinvoinnin osa-alueen kokemisen lisääntyessä myös toisen hyvinvoinnin osa-

alueen kokeminen lisääntyy. 

 

Muodostin summamuuttujat SPSS-ohjelman avulla. Aloitin muodostamalla 

hyvinvoinnin summamuuttujan, jonka jälkeen siirryin muodostamaan erilliset viisi 

summamuuttujaa jokaisesta hyvinvoinnin osa-alueesta, sitoutuneisuudesta: 

sinnikkyydestä, optimismista, yhteenkuuluvuudesta ja onnellisuudesta. 

Summamuuttujat muodostettiin EPOCH-hyvinvointimittarin kehittäjien (Kern ym., 

2016) valmiin jaottelun mukaisesti. 
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Analyysimenetelmät 

 

Kaikki kvantitatiiviset analyysit tehtiin SPSS 27.0 -ohjelmalla. 

Tutkimuskysymyksiin vastatakseni käytin analyysimenetelmänä Mann Whitneyn 

U-testiä, sillä kaikissa tutkimuskysymyksissä selvitettiin muuttujien keskiarvoja ja 

niissä mahdollisesti ilmeneviä eroja. Keskiarvoerojen merkitsevyyden tilastollisen 

päättelyn tukena hyödynnettiin p-arvon lisäksi myös efektikoon tunnuslukua 

Cohenin d:tä. Koska aineistoni ei täysin täyttänyt normaalisuuden edellytyksiä, 

sopi Mann Whitneyn U-testi t-testin epäparametrisena vaihtoehtona 

analyysimenetelmäkseni hyvin. Taulukossa 3 on esitetty analyysimenetelmät, 

vertailtavat ryhmät ja tarkastellut muuttujat tutkimuskysymyskohtaisesti. 

 

Taulukko 3 Tutkimuskysymykset ja niiden analyysimenetelmät 

Tutkimuskysymys Analyysi-  
menetelmä 

Vertailtavat ryhmät Tarkasteltava 
muuttuja 

1. Miten tutkimukseen 
osallistuneet 6.- ja 9.-
luokkalaiset tytöt ja pojat 
voivat? 

   

a. Millä tavoin 
hyvinvoinnin 
kokemus eroaa 
sukupuolten ja 
luokka-asteiden 
välillä? 

Mann Whitney  
U-testi 
 
 

1. Tytöt ja pojat 
2. 6.-lk ja 9.-lk 
3. 6.-lk tytöt ja 6.-lk pojat 
4. 9.-lk tytöt ja 9.-lk pojat 

Hyvinvointi 

b. Mihin hyvinvoinnin 
osa-alueisiin 
mahdolliset erot 
paikantuvat? 
 

Mann Whitney  
U-testi 

1. 6.-lk tytöt ja 6.-lk pojat 
2. 9.-lk tytöt ja 9.-lk pojat 

Sitoutuneisuus 
Sinnikkyys 
Optimismi 
Yhteen- 
kuuluvuus 
Onnellisuus 

c. Millä tavoin 
hyvinvoinnissa 
ilmenevät erot 
näkyvät 
hyvinvoinnin osa-
alueiden kokemisen 
säännöllisyydessä 
ja mittarin 
yksittäisissä 
väittämissä? 
 

Prosentti- 
jakauma 
 
Mann Whitney  
U-testi 
 

1. 6.-lk tytöt ja 6.-lk pojat 
2. 9.-lk tytöt ja 9.-lk pojat 

Hyvinvoinnin 
väittämät 
itsenäisesti 
niissä osa-
alueissa, 
joissa eroja 
ilmeni 

 

Taulukosta 3 huomataan, että jokaiseen tutkimuskysymykseen vastatakseni olen 

hyödyntänyt analyysimenetelmänä Mann Whitneyn U-testiä. 
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Päätutkimuskysymyksen ja ensimmäisen alatutkimuskysymyksen osalta 

tarkastelin vertailtavia ryhmiä suhteessa hyvinvoinnin 

keskiarvosummamuuttujaan. Kaiken kaikkiaan tein vertailuja ensin sukupuolen, 

sitten luokka-asteen ja lopuksi vielä luokka-asteittain sukupuolten välillä. 

Toisessa alatutkimuskysymyksessä vertasin luokka-asteittain sukupuolten välillä 

ilmeneviä mahdollisia eroja hyvinvoinnin osa-alueiden kokemuksissa. Vertailut 

toteutin jokaisen vertailtavan ryhmän ja hyvinvoinnin osa-alueen, 

sitoutuneisuuden, sinnikkyyden, optimismin, yhteenkuuluvuuden ja 

onnellisuuden osalta. Kolmanteen alatutkimuskysymykseen vastatakseni 

vertailin luokka-asteittain sukupuolten välillä ilmeneviä eroja hyvinvoinnin osa-

alueiden kokemisen säännöllisyydessä ja mittarin yksittäisissä väittämissä. 

Hyvinvoinnin osa-alueiden kokemisen säännöllisyydessä ilmenneitä eroja 

tarkastelin selvittämällä prosentteina vastausten jakautumista vertailtavissa 

ryhmissä asteikolle 1–5 (asteikko 1= ei lähes koskaan, 2= joskus, 3= usein, 4= 

todella usein ja 5= lähes aina). Tämän jälkeen siirryin tekemään 

keskiarvovertailuja yksittäisistä väittämistä niiden hyvinvoinnin osa-alueiden 

osalta, joissa eroja oli ilmennyt. Kuudesluokkalaisten osalta väittämiä tarkasteltiin 

sitoutuneisuuden ja yhteenkuuluvuuden osa-alueilta, ja yhdeksäsluokkalaisten 

keskuudessa puolestaan edellä mainittujen lisäksi myös sinnikkyyden ja 

onnellisuuden osa-alueissa.  
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5 Tutkimustulokset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten 

tyttöjen ja poikien kokemusta heidän hyvinvoinnistaan, sen eri osa-alueista ja 

mahdollisista eroista luokka-asteiden ja sukupuolten välillä. Tutkimuksen 

edetessä pyrin tuloksia edelleen analysoimalla saamaan vielä tarkempaa 

käsitystä hyvinvoinnin kokemuksesta ja siinä esiintyvien erojen syistä. 

Tutkimusongelman mukaisesti tulosluku etenee yleisestä yksityiskohtaisempaan 

luoden näin käsitystä kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien 

hyvinvoinnista ja siinä ilmenneistä eroista. Aloitan kuvaamalla yleisesti 

tutkimukseen osallistuneiden hyvinvointia, josta jatkan tarkempaan analyysiin 

hyvinvoinnissa ilmenneistä eroista ja siihen vaikuttavista osa-alueista.  

 

5.1 Tytöt voivat keskimäärin poikia paremmin 

 

Päätutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin tutkimukseen 

osallistuneet kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset tytöt ja pojat voivat, ja millä tavoin 

hyvinvoinnin kokemus mahdollisesti eroaa sukupuolten ja luokka-asteiden välillä. 

Tämän selvittämiseksi hyvinvoinnin summamuuttujaa tarkasteltiin keskiarvojen 

avulla. Hyvinvoinnin keskiarvot ja niiden erot sukupuolten sekä luokka-asteiden 

välillä ovat esitettyinä taulukossa 4.  

 
Taulukko 4 Hyvinvointi sukupuolittain, luokka-asteittain ja koko aineistossa 

Hyvinvointi Tytöt  Kuudesluokkalaiset 

n ka kh  n ka kh 

94 4,05 0,56  106 3,97 0,59 

Pojat  Yhdeksäsluokkalaiset 

79 3,76 0,56  67 3,84 0,55 

Ero  Ero 

U Z p d  U Z p 

2562,0 -3,509 <.001 0,52  2997,5 -1,726 n.s. 

Koko aineisto   

N KA KH   

173 3,92 0,58   

Huom. EPOCH Nuorten hyvinvointi, asteikko 1–5 
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Taulukosta 4 huomataan, että tutkimukseen osallistuneiden hyvinvointi oli 

keskimäärin korkealla tasolla. EPOCH-hyvinvointimittarin keskiarvo asteikolla 1–

5 oli 3,92, eli vastaajat kertoivat olevansa sitoutuneita, sinnikkäitä ja optimistisia, 

ja kokevansa yhteenkuuluvuutta ja onnellisuutta keskimäärin usein. Hyvinvoinnin 

kokemuksen pistemäärät vaihtelivat sekä koko aineistossa että tytöillä pisteiden 

2,25 ja 5,00 välillä ja pojilla puolestaan pisteiden 2,30 ja 4,75 välillä. 

Kuudesluokkalaisten hyvinvoinnin keskiarvot sijoittuivat pisteiden 2,30 ja 5,00 ja 

yhdeksäsluokkalaisten puolestaan pisteiden 2,25 ja 5,00 välille. Hajonta ei ollut 

suurta eikä erilaista sukupuolten ja luokka-asteiden välillä.  

 

Päätutkimuskysymystä tarkentavan alatutkimuskysymyksen mukaan 

tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, millä tavoin hyvinvoinnin kokemus eroaa 

aineistossa sukupuolten ja luokka-asteiden välillä. Taulukosta 4 huomataan 

sukupuolten välisten keskiarvovertailujen osoittavan tyttöjen voivan keskimäärin 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi poikia paremmin, Mann-Whitney U= 2562, Z= 

-3,509, p<.001. Ero sukupuolten välisessä hyvinvoinnin kokemuksessa 

osoittautui suuruudeltaan keskikokoiseksi, efektikoko d oli 0,52. Kuudes- ja 

yhdeksäsluokkalaisten välillä ei esiintynyt eroja hyvinvoinnin kokemuksessa, 

Mann-Whitney U= 2997,5, Z= -1.726, n.s. Myöskään eri luokka-asteita käyvien 

tyttöjen ja poikien välillä ei ilmennyt eroja hyvinvoinnin kokemuksessa.  

 

Koska edelliset keskiarvovertailut osoittivat hyvinvoinnin kokemuksen eroavan 

sukupuolten, mutta ei luokka-asteiden välillä, päätin jakaa tutkimukseen 

osallistuneet neljään ryhmään sukupuolen ja luokka-asteen perusteella. Ryhmät 

olivat kuudesluokkalaiset tytöt, kuudesluokkalaiset pojat, yhdeksäsluokkalaiset 

tytöt ja yhdeksäsluokkalaiset pojat. Ryhmittelyn avulla minun oli mahdollista 

saada tarkempaa tietoa siitä, millä tavoin hyvinvoinnin kokemus eroaa koko 

aineiston lisäksi myös eri luokka-asteiden sisällä sukupuolten välillä. Taulukossa 

5 on esitetty kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien hyvinvoinnin 

keskiarvot ja niissä esiintyvät erot.   
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Taulukko 5 Hyvinvointi ja siinä esiintyvät erot luokka-asteittain sukupuolten välillä 

Hyvinvointi 6.-luokkalaiset tytöt  9.-luokkalaiset tytöt 

n ka kh  n ka kh 

57 4,10 0,56  37 3,99 0,57 

6.-luokkaiset pojat  9.-luokkalaiset pojat 

49 3,82 0,60  30 3,66 0,48 

Ero  Ero 

U Z p d  U Z p d 

1006,0 -2.476 <.05 0,48  342,0 -2.688 <.01 0,63 

Huom. EPOCH Nuorten hyvinvointi, asteikko 1–5 

 

Taulukosta 5 huomataan, että keskimäärin kaikista korkeinta hyvinvointia kokivat 

kuudesluokkalaiset tytöt (ka 4,10) ja kaikista alhaisinta puolestaan 

yhdeksäsluokkalaiset pojat (ka 3,66). Keskiarvovertailut osoittivat sekä kuudes- 

että yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen voivan ikäisiään poikia paremmin. 

Kuudesluokkalaiset tytöt voivat kuudesluokkalaisia poikia tilastollisesti melkein 

merkitsevästi paremmin, Mann-Whitney U= 1006, Z= -2,476, p<.05, ja efektikoko 

d= 0,48 osoitti kuudesluokkalaisten eron olevan voimakkuudeltaan pientä. 

Yhdeksäsluokkalaiset tytöt puolestaan voivat saman ikäisiä poikia tilastollisesti 

merkitsevästi paremmin, Mann-Whitney U= 342, Z= 2,688, p<.01. 

Yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien ero hyvinvoinnin kokemuksessa 

osoittautui keskikokoiseksi, efektikoko d oli 0,63. Yhdeksäsluokkalaisten 

efektikoko osoittautui voimakkaammaksi kuin kuudesluokkalaisten. Näyttäisi 

siltä, että tässä aineistossa yläasteikäisenä sukupuolen vaikutus hyvinvoinnin 

kokemukseen kasvaa.   

 

5.2 Erot hyvinvoinnissa paikantuvat sitoutuneisuuden, 

sinnikkyyden, yhteenkuuluvuuden ja onnellisuuden 

kokemuksiin 

 

Keskiarvovertailut osoittivat hyvinvoinnin kokemuksen eroavan sukupuolten 

välillä sekä koko aineistossa että luokka-asteiden sisällä. Vastatakseni 

tarkemmin toiseen alatutkimuskysymykseen, mihin hyvinvoinnin osa-alueisiin 

mahdolliset sukupuolten ja luokka-asteiden väliset erot paikantuvat, päätin jakaa 

hyvinvoinnin EPOCH-hyvinvointimittarin siihen sisältyviin viiteen osa-alueeseen: 

sitoutuneisuuteen, sinnikkyyteen, optimismiin, yhteenkuuluvuuteen ja 
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onnellisuuteen. Vastauksia osa-alueittain vertailtiin sukupuolten välillä 

molemmilla luokka-asteilla.  

 

Kuudesluokkalaisten erot hyvinvoinnin osa-alueissa 

 

Aloitin tarkastelemalla hyvinvoinnin osa-alueissa ilmeneviä eroja 

kuudesluokkalaisten tyttöjen ja poikien välillä. Keskiarvovertailussa hyödynnettiin 

Mann-Whitneyn U-testiä. Kuviossa 4 on esitetty hyvinvoinnin osa-alueiden 

kokemisessa ilmenevät erot kuudesluokkalaisilla tytöillä, pojilla ja koko 

aineistossa.  

 

 

Kuvio 4 Erot hyvinvoinnin osa-alueiden kokemisessa kuudesluokkalaisilla tytöillä, pojilla 
ja koko aineistossa, EPOCH Nuorten hyvinvointi, asteikko 1–5 
Huom. ** = p<.01, * = p<.05 

 

Kuviosta 4 huomataan, että keskiarvovertailuissa kuudesluokkalaisten tyttöjen ja 

poikien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero tyttöjen hyväksi sitoutuneisuuden, 

Mann-Whitney U= 1028,5, Z= -2,611, p<.01, osa-alueessa, ja tilastollisesti 

melkein merkitsevä ero yhteenkuuluvuuden, Mann-Whitney U= 1078,5, Z= -

2,069 p<.05, osa-alueessa. Kuudesluokkalaiset tytöt (ka 3,64) saivat keskimäärin 

0,45 pistettä korkeampia pistemääriä sitoutuneisuuden kokemuksessa kuin 

kuudesluokkalaiset pojat (ka 3,19), ja ryhmien välinen ero osoittautui 
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voimakkuudeltaan keskikokoiseksi, efektikoko d oli 0,56. Yhteenkuuluvuutta 

kuudesluokkalaiset tytöt (ka 4,58) kokivat keskimäärin 0,28 pistettä poikia (ka 

4,30) enemmän, ja efektikoko d= 0,46 osoitti sukupuolen merkityksen olevan 

yhteenkuuluvuuden kokemuksessa voimakkuudeltaan pientä. Kaiken kaikkiaan 

kuudesluokkalaisten keskuudessa jokainen mitatusta viidestä osa-alueesta sai 

keskiarvokseen yli kolme, eli sekä tytöt että pojat kuudennella luokalla kokivat 

keskimäärin jokaista hyvinvoinnin osa-aluetta vähintään usein. 

Kuudesluokkalaisten välillä ei ilmennyt eroja sinnikkyyden, Mann-Whitney U= 

1141,5, Z= -1,760, n.s., optimismin, Mann-Whitney U= 1089, Z= -1,937, n.s., ja 

onnellisuuden, Mann-Whitney U= 1295,5, Z= -0,619, n.s., kokemuksissa.  

 

Yhdeksäsluokkalaisten erot hyvinvoinnin osa-alueissa 

 

Seuraavaksi tarkastelin hyvinvoinnin osa-alueissa esiintyviä eroja 

yhdeksäsluokkalaisten välillä. Kuviossa 5 on esitettynä erot hyvinvoinnin osa-

alueiden kokemisessa yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä, pojilla ja koko aineistossa. 

 

 
Kuvio 5 Erot hyvinvoinnin osa-alueiden kokemisessa yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä, 
pojilla ja koko aineistossa, EPOCH Nuorten hyvinvointi, asteikko 1–5 
Huom. ** = p<.01, * = p<.05 

 

Kuviosta 5 huomataan keskiarvovertailujen osoittaneen yhdeksäsluokkalaisten 

tyttöjen saavan saman ikäisiä poikia keskimäärin korkeampia pistemääriä 
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kaikista hyvinvointiin vaikuttavista osa-alueista. Yhdeksäsluokkalaiset tytöt 

kokivat poikia tilastollisesti merkitsevästi enemmän sitoutuneisuutta, Mann-

Whitney U= 378, Z= -2,251, p<.05, sinnikkyyttä, Mann-Whitney U= 344, Z= -

2,681, p<.01, yhteenkuuluvuutta, Mann-Whitney U= 303, Z= -3,240, p<.01, ja 

onnellisuutta, Mann-Whitney U= 385,5, Z= -2,006, p<.05. Sitoutuneisuutta 

yhdeksäsluokkalaiset tytöt (ka 3,57) kokivat keskimäärin 0,39 pistettä enemmän 

kuin pojat (ka 3,18), ja ero oli voimakkuudeltaan keskikokoista efektikoon d, 

ollessa 0,57. Sinnikkyydessä puolestaan yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen (ka 

3,97) ero poikien keskimääräiseen pistemäärään (ka 3,54) oli 0,43 pistettä 

enemmän, ja efektikoko d= 0,70 osoittautui voimakkuudeltaan keskikokoiseksi. 

Yhteenkuuluvuuden kokemuksessa tyttöjen (ka 4,55) ja poikien (ka 3,98) ero oli 

pistemäärissä suurin, tytöt kokivat keskimäärin 0,57 pistettä poikia enemmän 

yhteenkuuluvuutta, ja efektikoko d= 0,81 puolestaan kertoi eron olevan 

voimakkuudeltaan suurta. Onnellisuuden kokemuksessa tytöt (ka 4,12) saivat 

keskimäärin 0,34 korkeampia pistemääriä kuin pojat (ka 3,78), mutta efektikoko 

d= 0,45 osoittautui voimakkuudeltaan vain pieneksi.  

 

Kaiken kaikkiaan myös yhdeksäsluokkalaisilla jokainen mitatusta viidestä osa-

alueesta sai keskiarvokseen yli kolme, eli sekä tytöt että pojat yhdeksännellä 

luokalla kokivat jokaista hyvinvoinnin osa-aluetta keskimääräisesti vähintään 

usein. Huomattavaa on kuitenkin se, että yhdeksäsluokkalaiset pojat olivat 

jokaisessa hyvinvoinnin osa-alueessa koko aineiston keskiarvoa alempana. 

Ainoa hyvinvoinnin osa-alue, jolla yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien välillä 

ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, oli optimismin kokemus, Mann-Whitney U= 

500, Z= -.519, n.s. 

 

5.3 Tytöt kokevat hyvinvoinnin osa-alueita keskimäärin poikia 

säännöllisemmin 

 

Aikaisemmissa keskiarvovertailuissa sain selville kuudes- ja 

yhdeksäsluokkalaisten eroavan hyvinvoinnin osa-alueiden kokemisessa. 

Kuudennella luokalla tytöt kokivat poikia enemmän sitoutuneisuutta ja 

yhteenkuuluvuutta, ja yhdeksännellä luokalla edellä mainittujen osa-alueiden 
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lisäksi eroja ilmeni myös sinnikkyyden ja onnellisuuden kokemuksissa. 

Vastatakseni kolmanteen alatutkimuskysymykseen, millä tavoin hyvinvoinnissa 

ilmenevät erot näkyvät hyvinvoinnin osa-alueiden kokemisen säännöllisyydessä 

ja mittarin yksittäisissä väittämissä, päätin tarkastella hyvinvoinnin osa-alueiksi 

muodostettujen summamuuttujien kokemisen prosenttijakaumia sekä 

hyvinvoinnin osa-alueiden yksittäisiä väittämiä. Kaikki hyvinvoinnin osa-alueet 

koostuvat neljästä yksittäisestä väittämästä, joihin on vastattu asteikolla 1 (en 

lähes koskaan) – 5 (lähes aina). Aloitan esittelemällä hyvinvoinnin osa-alueiden 

kokemisen säännöllisyyttä kuvaavien pistemäärien jakautumisen prosentteina 

asteikolle 1–5 kaikkien vertailtavissa ryhmissä vastanneiden osalta. Tämän 

jälkeen siirryn tarkastelemaan niitä hyvinvoinnin osa-alueisiin kuuluvia väittämiä, 

joissa kokemukset tyttöjen ja poikien välillä sekä kuudes- että 

yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa erosivat. Vastauksien jakautumista 

asteikolle tarkastelin prosenttijakauman avulla ja väittämien kokemista 

aineistossa puolestaan keskiarvovertailun avulla, jossa hyödynsin Mann-

Whitneyn U-testiä. 

 

Sitoutuneisuuden osa-alue 

 

Sekä kuudes- että yhdeksäsluokkalaiset erosivat sitoutuneisuuden 

kokemuksessa. Sitoutuneisuutta mittaavat väittämät ilmentävät esimerkkejä 

uppoutumisen kokemuksesta ja niin kutsutusta flow-tilasta (esim. 

Csikszentmihalyi, 1992). Kuviossa 6 on esitetty kuudes- ja 

yhdeksäsluokkalaisten sitoutuneisuuden kokemuksen säännöllisyys väittämistä 

muodostetun summamuuttujan keskiarvon ja sen prosenttijakauman mukaan.   
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Kuvio 6 Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten sitoutuneisuuden kokemuksen säännöllisyys  

Huom. Ei lähes koskaan = ka 0,5–1,4, Joskus = ka 1,5–2,4, Usein = ka 2,5–3,4, 
Todella usein = ka 3,5–4,4, Lähes aina = ka 4,5–5,0 
 

Kuviosta 6 huomataan, että kuudesluokkalaisten kokemukset erosivat 

sitoutuneisuuden väittämissä erityisesti säännöllisimmän sitoutuneisuuden 

kokemuksen, lähes aina, kohdalla. Siinä missä tytöistä jopa 16 prosenttia koki 

sitoutuneisuutta lähes aina elämässään, vastaavasti kuudesluokkalaisista pojista 

vain 2 prosenttia koki samoin. Kuudesluokkalaisista tytöistä kukaan ei raportoinut 

erittäin alhaisesta sitoutuneisuuden kokemuksesta, ei lähes koskaan, kun taas 

pojista 4 prosenttia raportoi näin. Yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa erot 

sitoutuneisuuden väittämien kokemisen säännöllisyydessä näkyivät kolmen 

korkeimman vastausvaihtoehdon kohdalla. Yhdeksäsluokkalaisista pojista vain 3 

prosenttia koki sitoutuneisuutta lähes aina, kun taas saman ikäisistä tytöistä 

samoin koki jopa 11 prosenttia. Yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen yleisin kokemus 

sitoutuneisuudesta oli kokea sitä todella usein ja poikien puolestaan hieman 

harvemmin eli usein.  
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Seuraavaksi tarkastelen sitoutuneisuuden osa-alueen yksittäisiä väittämiä ja 

niissä ilmeneviä eroja. Taulukossa 6 on esitetty sitoutuneisuuden väittämien 

kokeminen, ja niissä ilmenevät erot kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja 

poikien keskuudessa. 

 
Taulukko 6 Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten sitoutuneisuuden kokemus ja siinä 
ilmenevät sukupuolten väliset erot väittämäkohtaisesti 

 6.-luokkalaiset  
tytöt 

 6.-luokkalaiset 
pojat 

 Ero 

 n ka kh  n ka kh  U Z p 

1. väittämä* 58 3,71 1,08  50 3,36 1,08  1167,5 -1,810 n.s. 

            

2. väittämä* 58 3,72 0,85  50 3,22 0,93  1012,5 -2,864 <.01 

            

3. väittämä* 58 3,47 0,86  50 3,06 0,98  1137 -2,044 <.05 

            

4. väittämä* 58 3,67 0,98  50 3,10 1,04  1027 -2,721 <.01 

      

 9.-luokkalaiset   
tytöt 

 9.-luokkalaiset 
pojat 

 Ero 

 n ka kh  n ka kh  U Z p 

1. väittämä* 
 

37 3,76 0,86  30 3,47 0,94  455,5 -1,324 n.s. 

2. väittämä* 
 

37 3,73 0,87  30 3,27 0,79  392,5 -2,191 <.05 

3. väittämä* 
 

37 3,32 0,71  30 3,10 0,96  492,5 -0,849 n.s. 

4. väittämä*  37 3,49 0,84  30 2,90 0,96  355,5 -2,655 <.01 

Huom. 1. EPOCH Nuorten hyvinvointi, asteikko 1–5 

*Huom. 2. 1. väittämä, Kun teen jotain nautin siitä niin, että menetän ajantajuni., 2. 

väittämä, Uppoudun täysin siihen, mitä teen., 3. väittämä, Paneudun toimiini niin, että 

unohdan kaiken muun., 4. väittämä, Kun opettelen jotain uutta, en huomaa paljonko 

aikaa on kulunut. 

 

Taulukosta 6 huomataan, että kuudesluokkalaiset erosivat toisistaan kolmessa ja 

yhdeksäsluokkalaiset kahdessa sitoutuneisuuden neljästä väittämästä. Kuudes- 

ja yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa ei ollut eroa tyttöjen ja poikien välillä 

sitoutuneisuuden ensimmäisen väittämän ”Kun teen jotain, nautin siitä niin, että 

menetän ajantajuni. ” osalta, kuudesluokkalaiset, Mann-Whitney U= 1167,5, Z= -

1,810, n.s., ja yhdeksäsluokkalaiset, Mann-Whitney U= 455,5, Z= -1,324, n.s.  
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Sitoutuneisuuden toisen väittämän osalta kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset tytöt 

kokivat uppoutuvansa täysin siihen, mitä tekevät keskimäärin useammin kuin 

ikäisensä pojat. Kuudesluokkalaisten keskuudessa ero oli tilastollisesti 

merkitsevä, Mann-Whitney U= 1012,5, Z= -2,864, p<.01, ja 

yhdeksäsluokkalaisilla puolestaan tilastollisesti melkein merkitsevä, Mann-

Whitney U= 392,5, Z= -2,191, p<.05. (ks. Taulukko 6).  

 

Sitoutuneisuuden kolmannen väittämän osalta kuudesluokkalaiset tytöt 

vastasivat paneutuvansa toimiinsa niin, että unohtavat kaiken muun 

kuudesluokkalaisia poikia keskimäärin useammin. Ero oli tilastollisesti melkein 

merkitsevä, Mann-Whitney U= 1137, Z= -2,044, p<.05. Yhdeksäsluokkalaisten 

keskuudessa eroja ei puolestaan ilmennyt sitoutuneisuuden kolmannen 

väittämän osalta, Mann-Whitney U= 492,5, Z= -0,849, n.s. (ks. Taulukko 6). 

 

Sitoutuneisuuden neljännen väittämän osalta sekä kuudes- että 

yhdeksäsluokkalaiset tytöt kokivat keskimäärin poikia useammin sitoutuneisuutta 

uutta taitoa opeteltaessa. Ero oli tilastollisesti merkitsevä sekä kuudes- että 

yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa, kuudesluokkalaiset, Mann-Whitney U= 

1027, Z= -2,721, p<.01, ja yhdeksäsluokkalaiset, Mann-Whitney U= 355,5, Z= -

2,655, p<.01. (ks. Taulukko 6). 

 

Sinnikkyyden osa-alue 

 

Ainoastaan yhdeksäsluokkalaiset erosivat sinnikkyyden osa-alueen 

kokemisessa. Sinnikkyyttä mittaavat väittämät liittyvät pitkäjänteiseen ja 

määrätietoiseen työskentelyyn ja suunnitelmissa pysymiseen. Kuviossa 7 on 

esitetty yhdeksäsluokkalaisten sitoutuneisuuden kokemuksen säännöllisyys 

väittämistä muodostetun summamuuttujan keskiarvon ja sen prosenttijakauman 

mukaan. 
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Kuvio 7 Yhdeksäsluokkalaisten sinnikkyyden kokemuksen säännöllisyys 

Huom. Ei lähes koskaan = ka 0,5–1,4, Joskus = ka 1,5–2,4, Usein = ka 2,5–3,4, 
Todella usein = ka 3,5–4,4, Lähes aina = ka 4,5–5,0 
 

Kuviosta 7 huomataan, että sinnikkyyden väittämissä ilmenneet erot paikantuivat 

yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen korkeaan vastausprosenttiin säännöllisimmässä 

sinnikkyyden kokemuksessa. Tytöistä jopa 30 prosenttia koki sinnikkyyttä lähes 

aina, kun taas pojista sitä koki vain 7 prosenttia. Erot näyttäytyivät erityisesti 

korkeimmissa vastausvaihtoehdoissa, sillä siinä, missä tyttöjen vastaukset 

painottuivat kahteen korkeimpaan vastausvaihtoehtoon sinnikkyyden väittämissä 

(lähes aina ja todella usein), painottuivat poikien vastaukset hieman harvempiin 

sinnikkyyden kokemuksiin eli toiseksi ja kolmanneksi korkeimpiin (todella usein 

ja usein). Tytöille oli näin ollen tyypillisempää kokea sinnikkyyttä lähes aina tai 

todella usein ja pojille puolestaan todella usein tai usein.  

 

Seuraavaksi tarkastelen sinnikkyyden osa-alueen yksittäisiä väittämiä ja niissä 

ilmeneviä eroja yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa. Taulukossa 7 on esitetty 

yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien erot sinnikkyyden osaväittämissä.  
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Taulukko 7 Yhdeksäsluokkalaisten sinnikkyyden kokemus ja siinä ilmenevät 
sukupuolten väliset erot väittämäkohtaisesti 

 9.-luokkalaiset   
tytöt 

 9.-luokkalaiset 
pojat 

 Ero 

 n ka kh  n ka kh  U Z p 

1. väittämä* 37 4,03 0,83  30 3,63 0,67  403 -2,060 <.05 

2. väittämä* 37 4,03 0,93  30 3,53 1,01  407 -1,952 n.s. 

3. väittämä* 37 3,89 0,84  30 3,57 0,68  431 -1,703 n.s. 

4. väittämä* 37 3,92 1,04  30 3,43 0,77  380,5 -2,310 <.05 

Huom. 1. EPOCH Nuorten hyvinvointi, asteikko 1–5 

*Huom. 2. 1. väittämä, Teen loppuun mitä ikinä aloitankaan., 2. väittämä, Teen 

koulutehtäviäni, kunnes saan ne valmiiksi., 3. väittämä, Kun olen kerran suunnitellut 

tekeväni jotain, pysyn suunnitelmissani., 4. väittämä, Paiskin lujasti töitä. 

 

Taulukosta 7 selviää, että yhdeksäsluokkalaiset erosivat kahdessa sinnikkyyden 

neljästä väittämästä. Sinnikkyyden ensimmäisen väittämän osalta 

yhdeksäsluokkalaiset tytöt osoittivat keskimäärin poikia enemmän määrätietoista 

työskentelyä tehden loppuun asiat, jotka he aloittavat. Ero oli tilastollisesti 

melkein merkitsevä, Mann-Whitney U= 403, Z= -2,060, p<.05. 

Yhdeksäsluokkalaiset eivät puolestaan eronneet sinnikkyyden toisessa 

väittämässä, ”Teen koulutehtäviäni, kunnes saan ne valmiiksi.”, Mann-Whitney 

U= 407, Z= -1,952, n.s., eivätkä kolmannessa väittämässä, ”Kun olen kerran 

suunnitellut tekeväni jotain, pysyn suunnitelmassani.”, Mann-Whitney U= 431, Z= 

-1,703, n.s. Sinnikkyyden neljännessä väittämässä ilmeni jälleen eroja, kun 

yhdeksäsluokkalaiset tytöt raportoivat ahkerasta työnteosta useammin kuin 

ikäisensä pojat. Ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä, Mann-Whitney U= 

380,5, Z= -2,310, p<.05.  

 

Yhteenkuuluvuuden osa-alue 

 

Sekä kuudesluokkalaiset että yhdeksäsluokkalaiset erosivat yhteenkuuluvuuden 

kokemuksessa. Yhteenkuuluvuutta mittaavat väittämät ilmentävät sellaisenaan 

myönteistä yhteyttä ja vuorovaikutussuhdetta toisiin ihmisiin. Yhteenkuuluvuuden 

kokemusta mitataan muun muassa välittämisen kokemusten ja toisiin ihmisiin 
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nojautumisen kautta. Kuviossa 8 on esitetty kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten 

yhteenkuuluvuuden kokemuksen säännöllisyys väittämistä muodostetun 

summamuuttujan keskiarvon ja sen prosenttijakauman mukaan. 

 

 

Kuvio 8 Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten yhteenkuuluvuuden kokemuksen 
säännöllisyys 

Huom. Ei lähes koskaan = ka 0,5–1,4, Joskus = ka 1,5–2,4, Usein = ka 2,5–3,4, 
Todella usein = ka 3,5–4,4, Lähes aina = ka 4,5–5,0 
 

Kuviosta 8 huomataan, että yhteenkuuluvuudessa ilmenevät erot ovat sekä 

kuudes- että yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien välillä samankaltaisia. 

Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset tytöt kokivat yhteenkuuluvuutta reilusti ikäisiään 

poikia useammin. Siinä missä kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisista tytöistä valtaosa 

(n. 70 %) koki yhteenkuuluvuutta lähes aina, kuudesluokkalaisista pojista samoin 

koki huomattavasti vähemmän (51 %) ja yhdeksäsluokkalaisista pojista vieläkin 

vähemmän (33 %). Kaikkien muiden vertailtavien ryhmien yleisin kokemus 

yhteenkuuluvuudesta oli lähes aina, kun taas yhdeksäsluokkalaisilla pojilla suurin 

vastausosuus painottui hieman alhaisempaan kokemukseen, todella usein. 
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Seuraavaksi tarkastelen yhteenkuuluvuuden osa-alueen yksittäisiä väittämiä ja 

niissä ilmeneviä eroja kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa. 

Taulukossa 8 on esitetty kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien erot 

yhteenkuuluvuuden väittämissä. 

 
Taulukko 8 Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten yhteenkuuluvuuden kokemus ja siinä 
ilmenevät sukupuolten väliset erot väittämäkohtaisesti 

 6.-luokkalaiset  
tytöt 

 6.-luokkalaiset 
pojat 

 Ero 

 n ka kh  n ka kh  U Z p 

1. väittämä* 58 4,50 0,71  49 4,14 0,91  1114,5 -2,117 <.05 

            

2. väittämä* 58 4,41 0,90  50 3,92 1,16  1072 -2,534 <.05 

            

3. väittämä* 57 4,63 0,65  49 4,61 0,64  1354 -0,335 n.s. 

            

4. väittämä* 58 4,64 0,61  48 4,54 0,68  1293,5 -0,754 n.s. 

      

 9.-luokkalaiset   
tytöt 

 9.-luokkalaiset 
pojat 

 Ero 

 n ka kh  n ka kh  U Z p 

1. väittämä* 
 

37 4,62 0,68  30 4,03 0,98  352 -2,700 <.01 

2. väittämä* 
 

37 4,22 1,08  30 3,80 0,89  392,5 -2,168 <.05 

3. väittämä* 
 

37 4,62 0,59  30 4,03 1,0  375,5 -2,534 <.05 

4. väittämä*  37 4,76 0,60  30 4,13 0,86  316,5 -3,534 <.001 

Huom. 1.  EPOCH Nuorten hyvinvointi, asteikko 1–5 
*Huom. 2. 1. väittämä, Tunnen ihmisiä, joiden kanssa haluan jakaa hyvät uutiset, kun 
minulle tapahtuu jotain hyvää., 2. väittämä, Kun minulla on ongelma, tunnen jonkun, 
joka auttaa minua., 3. väittämä, Elämässäni on ihmisiä, jotka todella välittävät minusta., 
4. väittämä, Minulla on ystäviä, joista todella välitän. 

 

Taulukosta 8 huomataan, että kuudesluokkalaiset erosivat kahdessa ja 

yhdeksäsluokkalaiset kaikissa yhteenkuuluvuuden neljästä väittämästä. Sekä 

kuudes- että yhdeksäsluokkalaiset tytöt tunsivat ikäisiään poikia useammin 

ihmisiä, joiden kanssa he haluavat jakaa hyvät uutiset, kun heille tapahtuu jotain 

hyvää. Kuudesluokkalaisten keskuudessa ero oli tilastollisesti melkein 

merkitsevä, Mann-Whitney U= 1114,5, Z= -2,117, p<.05, ja 

yhdeksäsluokkalaisilla puolestaan tilastollisesti merkitsevä, Mann-Whitney U= 

352, Z= -2,700, p<.01. Sekä kuudes- että yhdeksäsluokkalaiset tytöt tunsivat 

myös ikäisiään poikia useammin jonkun, joka voi auttaa heitä ongelmien kanssa. 
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Ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä sekä kuudesluokkalaisilla, Mann-Whitney 

U= 1072, Z= -2,534, p<.05, että yhdeksäsluokkalaisilla, Mann-Whitney U= 392,5, 

Z= -2,168, p<.05.  

 

Kuudesluokkalaisten välillä ei ilmennyt eroja yhteenkuuluvuuden kolmannen 

väittämän ”Elämässäni on ihmisiä, jotka todella välittävät minusta”, Mann-

Whitney U= 1354, Z= -0,335, n.s. osalta. Yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa 

puolestaan tytöt kokivat keskimäärin poikia useammin, että heillä on ympärillään 

ihmisiä, jotka todella välittävät heistä, ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä, 

Mann-Whitney U=375,5, Z=-2,534, p<.05. Kuudesluokkalaisten keskuudessa 

eroja ei vastaavasti ilmennyt myöskään yhteenkuuluvuuden neljännen väittämän 

”Minulla on ystäviä, joista todella välitän.” osalta, Mann-Whitney U= 1293,5, Z= -

0,754, n.s. Yhdeksäsluokkalaiset tytöt puolestaan kokivat poikia useammin, että 

heillä oli ystäviä, joista he itse välittävät. Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä, 

Mann-Whitney U=316,5, Z= -3,534, p<.001. (ks. Taulukko 8). 

 
Onnellisuuden osa-alue 

 

Ainoastaan yhdeksäsluokkalaiset erosivat onnellisuuden osa-alueen 

kokemisessa. Onnellisuutta mittaavat väittämät kuvaavat sellaisenaan 

subjektiivista kokemusta onnellisuudesta, hauskanpidosta ja yleisestä 

elämäntyytyväisyydestä. Kuviossa 9 on esitetty yhdeksäsluokkalaisten 

onnellisuuden kokemuksen säännöllisyys väittämistä muodostetun 

summamuuttujan keskiarvon ja sen prosenttijakauman mukaan.  
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Kuvio 9 Yhdeksäsluokkalaisten onnellisuuden kokemuksen säännöllisyys 

Huom. Ei lähes koskaan = ka 0,5–1,4, Joskus = ka 1,5–2,4, Usein = ka 2,5–3,4, 
Todella usein = ka 3,5–4,4, Lähes aina = ka 4,5–5,0 
 

Kuviosta 9 huomataan, että erot onnellisuutta mittaavissa väittämissä ilmenivät 

yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien välillä kaikista säännöllisimmän 

onnellisuuden kokemuksen, lähes aina, kohdalla. Yhdeksäsluokkalaisista tytöistä 

33 prosenttia koki itsensä onnelliseksi lähes aina, kun taas pojista noin 13 

prosenttiyksikköä vähemmän koki samoin. Siinä missä eroja ei ilmennyt toisiksi 

korkeimman kokemuksen, todella usein, välillä, oli pojille tyttöjä tyypillisempää 

kokea onnellisuutta usein. Tyttöjen kaksi suurinta prosenttiosuutta saanutta 

vastausvaihtoehtoa olivat lähes aina ja todella usein itsensä onnelliseksi 

kokeminen, kun taas pojilla vastaavasti yleisempiä olivat todella usein tai usein 

itsensä onnelliseksi kokeminen.  

 

Seuraavaksi tarkastelen onnellisuuden osa-alueen yksittäisiä väittämiä ja niissä 

ilmeneviä eroja yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa. Taulukossa 9 on esitetty 

yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien erot onnellisuuden osaväittämissä.  
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Taulukko 9 Yhdeksäsluokkalaisten onnellisuuden kokemus ja siinä ilmenevät 
sukupuolten väliset erot väittämäkohtaisesti 

 9.-luokkalaiset   
tytöt 

 9.-luokkalaiset 
pojat 

 Ero 

 n ka kh  n ka kh  U Z p 

1. väittämä* 37 3,81 1,08  30 3,77 0,86  518 -0,500 n.s. 

2. väittämä* 37 4,24 0,83  30 3,93 0,69  410 -1,981 <.05 

3. väittämä* 37 3,86 1,06  30 3,57 0,94  450 -1,389 n.s. 

4. väittämä* 37 4,24 0,96  30 3,83 0,83  393,5 -2,162 <.05 

Huom. 1.  EPOCH Nuorten hyvinvointi, asteikko 1–5 
*Huom. 2. 1. väittämä, Tunnen oloni onnelliseksi., 2. väittämä, Minulla on usein 
hauskaa., 3. väittämä, Rakastan elämää., 4. väittämä, Olen iloinen ihminen. 
 

Taulukosta 9 huomataan, että yhdeksäsluokkalaiset erosivat toisistaan kahdessa 

onnellisuuden neljästä väittämästä. Yhdeksäsluokkalaiset eivät eronneet 

onnellisuuden ensimmäisen väittämän, ”Tunnen oloni onnelliseksi.” osalta, 

Mann-Whitney U=518, Z= -0,500, n.s. Sen sijaan yhdeksäsluokkalaiset erosivat 

toisistaan onnellisuuden toisen väittämän osalta tyttöjen kokiessa keskimäärin 

poikia useammin, että heillä on hauskaa. Ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä, 

Mann-Whitney U= 410, Z= -1,981, p<.05. Yhdeksäsluokkalaiset eivät eronneet 

onnellisuuden kolmannen väittämän ”Rakastan elämää.” osalta, Mann-Whitney 

U= 450, Z= -1,389, n.s. Onnellisuuden neljännessä väittämässä 

yhdeksäsluokkalaiset erosivat jälleen kokemuksissaan, sillä tytöt raportoivat 

poikia keskimäärin useammin olevansa iloisia ihmisiä. Ero oli tilastollisesti 

melkein merkitsevä, Mann-Whitney U= 393,5, Z= -2,162, p<.05.  

 

5.4 Yhteenveto tuloksista 

 

Tutkimukseen osallistuneiden hyvinvointi ja siinä ilmenevät erot 

 

Päätutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin tutkimukseen 

osallistuneet kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset tytöt ja pojat voivat. Lisäksi 

tarkentavan alatutkimuskysymyksen mukaan tutkimuksessa haluttiin selvittää, 

millä tavoin hyvinvoinnin kokemus eroaa aineistossa sukupuolten ja luokka-

asteiden välillä. Taulukossa 10 on esitetty yhteenveto hyvinvoinnin kokemuksen 
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keskiarvoista ja -hajonnoista koko aineistossa, sukupuolittain, luokka-asteittain ja 

luokka-asteiden sisällä sukupuolen mukaan.  

 
Taulukko 10 Yhteenveto hyvinvoinnin kokemuksesta koko aineistossa ja vertailtavissa 
ryhmissä 

Hyvinvointi Tytöt  6.-luokkalaiset 

 n ka kh  n ka kh 

 94 4,05 0,56  106 3,97 0,59 

 Pojat    9.-luokkalaiset 

 79 3,76 0,56  67 3,84 0,55 

 Ero    Ero   

 U Z p d  U Z p 

 2562,0 -3,509 <.001 0,52  2997,5 -1,726 n.s. 

        

 6.-luokkalaiset tytöt  9.-luokkalaiset tytöt 

 n ka kh  n ka kh 

57 4,10 0,56  37 3,99 0,57 

6.-luokkaiset pojat  9.-luokkalaiset pojat 

49 3,82 0,60  30 3,66 0,48 

Ero  Ero 

U Z p d  U Z p d 

1006,0 -2.476 <.05 0,48  342,0 -2.688 <.01 0,63 

       

 Koko aineisto      

 N KA KH      
 173 3,92 0,58      

Huom. EPOCH Nuorten hyvinvointi, asteikko 1–5 

 

Taulukosta 10 huomataan, että tutkimukseen osallistuneiden hyvinvointi oli 

keskimäärin korkealla tasolla, ja vastanneet kertoivat olevansa sitoutuneita, 

sinnikkäitä ja optimistisia ja kokevansa yhteenkuuluvuutta ja onnellisuutta 

keskimäärin vähintään usein (asteikko 1–5, 3= usein). Keskiarvovertailut 

sukupuolten välillä osoittivat tyttöjen voivan keskimäärin tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi poikia paremmin. Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten välillä ei 

esiintynyt eroja hyvinvoinnin kokemuksessa. Myöskään eri luokka-asteita 

käyvien tyttöjen ja poikien välillä ei ilmennyt eroja hyvinvoinnin kokemuksessa. 

Luokka-asteittain tehdyt sukupuolivertailut osoittivat kuudesluokkalaisten tyttöjen 

voivan kuudesluokkalaisia poikia tilastollisesti melkein merkitsevästi paremmin. 

Yhdeksäsluokkalaiset tytöt puolestaan voivat saman ikäisiä poikia tilastollisesti 

merkitsevästi paremmin. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen osallistuneet voivat 
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keskimäärin hyvin eikä eroja luokka-asteiden välillä ilmennyt, mutta tytöt voivat 

jokaisessa sukupuolen mukaan vertaillussa ryhmässä poikia paremmin.  

 

Erot hyvinvoinnin osa-alueiden kokemisessa  

 

Keskiarvovertailuissa ilmenneet sukupuolten väliset erot hyvinvoinnin 

kokemuksessa osoittivat tyttöjen kokevan keskimäärin enemmän hyvinvointia 

kuin pojat sekä yhdeksännellä että kuudennella luokalla. Toiseen 

päätutkimuskysymystä tarkentavaan alatutkimuskysymykseen, mihin 

hyvinvoinnin osa-alueisiin mahdolliset erot paikantuvat, vastatakseni tarkastelin 

keskiarvoja jokaisen hyvinvoinnin osa-alueen kohdalta vertailtavissa ryhmissä. 

Hyvinvoinnin osa-alueiden keskiarvot ja -hajonnat on esitetty kunkin vertailtavan 

ryhmän ja koko aineiston osalta kuviossa 10.  

 

 
Kuvio 10 Hyvinvoinnin osa-alueiden kokemukset vertailtavissa ryhmissä ja koko 
aineistossa 
 

 
Kuviosta 10 huomataan, että hyvinvoinnin osa-alueista keskimäärin kaikista 

eniten koettiin yhteenkuuluvuutta ja vähiten puolestaan sitoutuneisuutta. Sekä 

kuudes- että yhdeksäsluokkalaiset tytöt kokivat jokaista hyvinvoinnin osa-aluetta 

keskimäärin useammin kuin ikäisensä pojat. Kuudesluokkalaisten keskuudessa 

tilastollisesti merkitsevä ero ilmeni sitoutuneisuuden kokemuksessa ja melkein 

merkitsevä ero puolestaan yhteenkuuluvuuden kokemuksessa. Tilastollisesti 

merkitseviä eroja ei ilmennyt kuudesluokkalaisten keskuudessa sinnikkyyden, 

optimismin eikä onnellisuuden kokemuksissa. Kaiken kaikkiaan 
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kuudesluokkalaisten keskuudessa jokainen mitatusta viidestä osa-alueesta sai 

keskiarvokseen yli kolme eli kuudesluokkalaiset kokivat keskimäärin jokaista 

hyvinvoinnin osa-aluetta vähintään usein. Yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa 

puolestaan tytöt kokivat poikia tilastollisesti melkein merkitsevästi enemmän 

sitoutuneisuutta ja onnellisuutta ja tilastollisesti merkitsevästi enemmän 

sinnikkyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Tilastollisesti merkitsevää eroa ei ilmennyt 

optimismin kokemuksessa. Myös yhdeksäsluokkalaiset kokivat keskimäärin 

jokaista hyvinvoinnin osa-aluetta vähintään usein. Tämän positiivisen havainnon 

lisäksi on kuitenkin huomattava, että yhdeksäsluokkalaiset pojat saivat jokaisesta 

hyvinvoinnin osa-alueesta keskimäärin koko aineiston keskiarvoa alempia 

pistemääriä. 

 

Hyvinvoinnin osa-alueiden kokemisen säännöllisyys ja erot yksittäisissä 

väittämissä 

 
Kolmannen päätutkimuskysymystä tarkentavan alatutkimuskysymyksen avulla 

pyrittiin selvittämään vastausta siihen, millä tavoin hyvinvoinnissa ilmenevät erot 

näkyvät hyvinvoinnin osa-alueiden kokemisen säännöllisyydessä ja mittarin 

yksittäisissä väittämissä. 

 

Sitoutuneisuus. Sekä kuudesluokkalaiset että yhdeksäsluokkalaiset erosivat 

sitoutuneisuuden kokemuksessa. Molemmissa ikäluokissa tytöt kokivat 

keskimäärin ikäisiään poikia enemmän sitoutuneisuutta. Kuudesluokkalaiset 

erosivat sitoutuneisuuden kokemuksessa erityisesti siten, että tytöistä poikiin 

nähden suurempi osa, 16 prosenttia, koki sitoutuneisuutta elämässään lähes 

aina, kun taas pojista vastaavasti koki vain 2 prosenttia. Kuudesluokkalaiset pojat 

eivät näin ollen kokeneet keskimäärin yhtä usein korkeinta sitoutuneisuuden 

kokemusta. Yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa suurin ero sitoutuneisuuden 

kokemuksessa oli se, että tytöt kokivat yleisimmin sitoutuneisuutta todella usein, 

kun taas pojat yleisimmin hieman harvemmin, usein. Eroja sitoutuneisuuden 

kokemuksessa sekä yhdeksännellä että kuudennella luokalla aiheuttivat tietyt 

yksittäiset väittämät. Kuviossa 11 on esitetty ne väittämät, joita tytöt kokivat poikia 

useammin.  
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Kuvio 11 Yhteenveto sitoutuneisuuden väittämistä, joissa eroja sukupuolten välillä ilmeni 

 

Kuviosta 11 huomataan, että kuudesluokkalaiset erosivat toisistaan kolmessa ja 

yhdeksäsluokkalaiset kahdessa sitoutuneisuuden neljästä väittämästä. 

Kuudesluokkalaiset tytöt kokivat keskimäärin poikia useammin uppoutuvansa 

täysin siihen, mitä tekevät, paneutuvansa toimiinsa niin, että unohtavat kaiken 

muun ja uppoutuvansa uutta taitoa opetellessaan tekemiseen niin, etteivät he 

huomaa paljonko aikaa on kulunut. Yhdeksäsluokkalaiset tytöt kokivat ikäisiään 

poikia useammin uppoutuvansa täysin siihen, mitä tekevät ja uppoutuvansa uutta 

taitoa opetellessa toimiin niin, etteivät huomaa paljonko aikaa on kulunut. Eroja 

ei ilmennyt kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa väittämän ”Kun teen 

jotain, nautin siitä niin, että menetän ajantajuni. ” osalta eikä 

yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa myöskään väittämän ”Paneudun toimiini 

niin, että unohdan kaiken muun.” osalta. 

 

Sinnikkyys. Sinnikkyydessä eroja väittämien kokemisessa ilmeni vain 

yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa. Yhdeksäsluokkalaiset tytöt kokivat 

keskimäärin ikäisiään poikia säännöllisemmin sinnikkyyttä. Siinä missä 

yhdeksäsluokkalaiset tytöt kokivat keskimäärin yleisimmin sinnikkyyttä lähes aina 

tai todella usein, kokivat pojat puolestaan hieman harvemmin, todella usein tai 

usein. Eroja sinnikkyyden kokemuksessa yhdeksännellä luokalla aiheuttivat tietyt 

yksittäiset väittämät. Kuviossa 12 on esitetty ne väittämät, joita tytöt kokivat poikia 

useammin. 

Sitoutuneisuuden 
väittämistä tytöt 

kokivat poikia 
useammin

Kuudesluokkalaiset

Uppoudun täysin 
siihen, mitä teen.

Paneudun toimiini 
niin, että unohdan 

kaiken muun.

Kun opettelen jotain 
uutta, en huomaa 
paljonko aikaa on 

kulunut

Yhdeksäsluokkalaiset

Uppoudun täysin 
siihen, mitä teen.

Kun opettelen jotain 
uutta, en huomaa 
paljonko aikaa on 

kulunut.
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Kuvio 12 Yhteenveto sinnikkyyden väittämistä, joissa eroja sukupuolten välillä ilmeni 

 

Kuviosta 12 huomataan, että yhdeksäsluokkalaiset erosivat toisistaan kahdessa 

sinnikkyyden neljästä väittämästä. Yhdeksäsluokkalaiset tytöt kokivat 

keskimäärin poikia useammin tekevänsä loppuun sen, mitä ikinä aloittavatkaan 

ja paiskivansa lujasti töitä. Eroja ei ilmennyt väittämien ”Teen koulutehtäviäni, 

kunnes saan ne valmiiksi.” ja ”Kun olen kerran suunnitellut tekeväni jotain, pysyn 

suunnitelmissani.” osalta.  

 

Yhteenkuuluvuus. Sekä kuudes- että yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa 

eroja ilmeni sukupuolten välillä yhteenkuuluvuuden kokemuksessa. Kaiken 

kaikkiaan yhteenkuuluvuuden kokemuksessa ilmenevät erot olivat 

samankaltaisia molemmilla luokka-asteilla. Tytöt kokivat keskimäärin 

huomattavasti säännöllisemmin yhteenkuuluvuutta kuin pojat. Sekä kuudes- että 

yhdeksäsluokkalaisista tytöistä noin 70 prosenttia koki yhteenkuuluvuutta lähes 

aina elämässään, kun taas kuudesluokkalaisista pojista vastaavasti näin koki 51 

prosenttia ja yhdeksäsluokkalaisista pojista vielä harvempi, vain 33 prosenttia. 

Siinä missä tytöt kokivat erittäin säännöllisesti yhteenkuuluvuutta molemmilla 

luokka-asteilla, kokivat pojat sitä vastaavasti harvemmin. Eroja 

yhteenkuuluvuuden kokemuksessa sekä yhdeksännellä että kuudennella 

luokalla aiheuttivat tietyt yksittäiset väittämät. Kuviossa 13 on esitetty ne 

väittämät, joita tytöt kokivat poikia useammin. 

Sinnikkyyden 
väittämistä tytöt 

kokivat poikia 
useammin

Yhdeksäsluokkalaiset

Teen loppuun, mitä 
ikinä aloitankaan.

Paiskin lujasti töitä.
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Kuvio 13 Yhteenveto yhteenkuuluvuuden väittämistä, joissa eroja sukupuolten välillä 
ilmeni 

 
Kuviosta 13 huomataan, että kuudesluokkalaiset erosivat kahdessa ja 

yhdeksäsluokkalaiset puolestaan kaikissa neljästä yhteenkuuluvuuden 

väittämästä. Kuudesluokkalaiset tytöt kokivat poikia useammin tuntevansa 

ihmisiä, joiden kanssa jakaa hyvät uutiset, kun heille tapahtuu jotain hyvää, ja 

joka voi auttaa heitä, jos heillä on joku ongelma. Yhdeksäsluokkalaiset tytöt 

puolestaan kokivat poikia useammin näiden edellä mainittujen lisäksi, että heillä 

oli elämässään ihmisiä, jotka todella välittävät heistä, ja että heillä on ystäviä, 

joista he todella välittävät. Kuudesluokkalaisten keskuudessa puolestaan 

kokemukset ystävistä, jotka välittävät ja joista välitetään, eivät eronneet 

sukupuolten välillä. 

 

Onnellisuus. Onnellisuudessa eroja väittämien kokemisessa ilmeni vain 

yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa. Yhdeksäsluokkalaiset tytöt kokivat 

keskimäärin saman ikäisiä poikia säännöllisemmin olevansa onnellisia. 

Yhdeksäsluokkalaiset pojat kokivat itsensä yleisimmin onnelliseksi todella usein 

tai usein, kun taas vastaavasti tytöt kokivat vielä säännöllisemmin, lähes aina tai 

todella usein. Kuviossa 14 on esitetty ne väittämät, joita tytöt kokivat tilastollisesti 

merkitsevästi poikia useammin.  

Yhteenkuuluvuuden 
väittämistä tytöt kokivat 

poikia useammin

Kuudesluokkalaiset

Tunnen ihmisiä, joiden 
kanssa haluan jakaa hyvät 

uutiset, kun minulle tapahtuu 
jotain hyvää.

Kun minulla on ongelma, 
tunnen jonkun, joka auttaa 

minua.

Yhdeksäsluokkalaiset

Tunnen ihmisiä, joiden 
kanssa haluan jakaa hyvät 

uutiset, kun minulle tapahtuu 
jotain hyvää.

Kun minulla on ongelma, 
tunnen jonkun, joka auttaa 

minua.

Elämässäni on ihmisiä, jotka 
todella välittävät minusta.

Minulla on ystäviä, joista 
todella välitän.
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Kuvio 14 Yhteenveto onnellisuuden väittämistä, joissa eroja sukupuolten välillä ilmeni 

 
Kuviosta 14 huomataan, että yhdeksäsluokkalaiset erosivat toisistaan kahdessa 

onnellisuuden neljästä väittämästä. Yhdeksäsluokkalaiset tytöt kokivat 

keskimäärin poikia useammin, että heillä on hauskaa ja että he ovat iloisia 

ihmisiä. Eroja ei ilmennyt väittämien ”Tunnen oloni onnelliseksi.” ja ”Rakastan 

elämää.” osalta.  

 

 

 

 
  

Onnellisuuden 
väittämistä tytöt 

kokivat poikia 
useammin

Yhdeksäsluokkalaiset

Minulla on usein 
hauskaa.

Olen iloinen ihminen.
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6 Luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon tutkimuksen 

validiteettiin ja reliabiliteettiin liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen 

validiteettitarkastelut voidaan jakaa karkeasti ulkoisen, eli tutkimuksen 

yleistettävyyden, ja sisäisen, eli tutkimuksen oman luotettavuuden validiteetin 

tarkasteluun. (Metsämuuronen, 2005, s. 57). Keskityn seuraavaksi pohtimaan 

tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia siitä näkökulmasta, mitkä seikat 

erityisesti voivat vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen alentavasti. 

 

Tutkimuksen ulkoista validiteettia pohdittaessa huomio kiinnittyy 

tutkimusotokseen ja siinä tehtyihin valintoihin. On pohdittava, kuinka yleistettäviä 

tutkimustulokset otannan suhteen ovat ja mikäli ne ovat yleistettävissä, niin mihin 

otokseen. (Metsämuuronen, 2005, s. 57). Tässä tutkimuksessa tutkimuksen 

ulkoinen validiteetti ei ole kovin laajalle ulottuva, sillä tutkimustulokset perustuvat 

vain kolmen koulun oppilaiden subjektiivisiin havaintoihin heidän 

hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen otanta yleisesti ottaen ei ollut kovin suuri, sillä 

vastaajia tutkimuksessa oli kaiken kaikkiaan vain 175, ja vertailtavat ryhmät eivät 

olleet keskenään yhtä suuria. Esimerkiksi yhdeksäsluokkalaisia poikia oli 

tutkimusaineistossa yhteensä vain 30, jolloin on selvää, etteivät heidän 

kokemuksensa voi suoraan olla yleistettävissä suurempaan joukkoon. Lisäksi 

huomioitavaa on myös se, ettei tutkimusaineisto perustunut toistomittaukseen, 

vaan vertailtavat ryhmät olivat toisistaan itsenäisiä. Näin ollen on mahdotonta 

tehdä aukotonta päätelmää siitä, vaikuttaako esimerkiksi ikä suoranaisesti 

hyvinvoinnin kokemuksen laskemiseen vai onko kyseessä yksittäiset aineistossa 

ilmenevät tietyn ikäryhmän havainnot.  

 

Tutkimuksen sisäistä validiteettia pohdittaessa tulee tarkasteltavaksi tutkimuksen 

toteuttamisessa tehtyjen valintojen oikeellisuus ja yleisesti ottaen tutkimuksen 

kokonaisvaltainen luotettavuus (Metsämuuronen, 2005, s. 57). Tutkimuksen 

sisäiseen validiteettiin ja sen sisällön validiteettiin vaikuttaa myönteisesti valmiin, 

laajasti testatun ja luotettavuuden kannalta tutkitun, EPOCH-hyvinvointimittarin 

käyttäminen. Sisällön validiteettiin kuuluu muun muassa ajatus siitä, ovatko 

mittarissa käytetyt käsitteet teorian mukaisia (Metsämuuronen, 2005, s. 110). 
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EPOCH-hyvinvointimittari (Kern ym., 2016) on luotu nimenomaan PERMA-

hyvinvointiteorian pohjalta, ja se on suunnattu lapsilla ja nuorilla käytettäväksi 

niin, että mittarissa mitatut osa-alueet kattavat teoriassa kuvatut käsitteet lapsen 

ja nuoren näkökulmasta. Lisäksi mittarin väittämistä muodostetut osa-alueet 

mittaavat kutakin hyvinvoinnin osa-aluetta ja väittämien mitatessa tiettyä 

hyvinvoinnin osa-aluetta, on voitu tehdä luotettavia summamuuttujia niistä.   

 

Tutkimuksen luotettavuuteen voi vaikuttaa valintani poistaa aineistosta 

poikkeavat havainnot. Päädyin poistamaan tutkimuksen aineistosta pojan, joka 

antoi neljä hajonnanmittaa alhaisemman hyvinvoinnin keskiarvon koko aineiston 

keskiarvoon nähden. Lisäksi yhteenkuuluvuuden osa-alueelta poistin tytön, jonka 

vastaukset olivat kolme hajonnanmittaa koko aineiston keskiarvoa alempia. Pidin 

äärivastauksien poistamisen tarpeellisena, sillä kaikki analyysit perustuivat 

keskiarvojen vertailuun, jota yksikin selkeästi poikkeava tulos vääristää. On 

kuitenkin tiedostettava, että poikkeavat vastaukset antaneet tutkittavat olisivat 

voineet antaa tärkeää tietoa lasten ja nuorten keskuudessa esiintyvästä 

alhaisesta hyvinvoinnin kokemuksesta. Olisi kiinnostavaa tietää, oliko esimerkiksi 

kokonaan aineistosta poistetun pojan kohdalla kyse poikkeuksellisen huonosti 

voivasta lapsesta vai olisiko mahdollista, että kyseessä olisi hänen kohdallansa 

ollut tahallaan virheellisten vastauksien antaminen. Oli vastauksien taustalla syy 

mikä tahansa, vaikutti näiden kahden tutkittavan poistaminen tarkasteltavien 

muuttujien keskiarvojen nousuun. Mikäli tutkittavia ei olisi poistettu, olisivat 

etenkin poikien keskiarvot hyvinvoinnista ja sen eri osa-alueista olleet 

matalampia.  

 

Tutkimuksen reliabiliteettia eli toistettavuutta tarkasteltaessa tulee ottaa huomion 

lapsiin ja nuoriin liittyvät erityisseikat. Sturgess, Rodger ja Ozanne (2002) 

toteavat kirjallisuuskatsauksessaan, että lasten itsensä raportoimat vastaukset 

omista kokemuksistaan ovat luotettavia ja ennen kaikkea kriittisen tärkeitä lapsen 

oman äänen esille tuomiseksi. Tästä huolimatta on kuitenkin tärkeää tiedostaa 

tutkimustilanne ja siten tutkimustuloksiin mahdollisesti vaikuttaneet tekijät. 

Tutkimus toteutettiin kouluympäristössä, mikä on saattanut vaikuttaa tutkittavien 

käsitykseen siitä, miten kyselylomakkeeseen tulee vastata. Jos esimerkiksi lapsi 

on mieltänyt kyselylomakkeeseen vastaamisen koetilanteena, on hän saattanut 
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pyrkiä vastaamaan mahdollisimman ”oikein” eli esimerkiksi korkeimpien 

pistemäärien mukaisesti kyselylomakkeessa esitettyihin väittämiin. Lisäksi 

tutkijana on mahdotonta jälkikäteen tietää, ovatko jotkut tutkittavista antaneet 

esimerkiksi virheellisiä vastauksia, ymmärtäneet tutkimuskysymyksen väärin tai 

kirjanneet vastauksen vahingossa väärin. Myös tutkimusaineiston käsittelyssä 

voi olla tapahtunut käsittelyvirheitä esimerkiksi näppäilyvirheen muodossa.  

 

Tutkimuksessa käytetyssä kyselylomakkeessa ei ollut vaihtoehtona vastata 

kuuluvansa muuhun kuin kahteen sukupuoleen, tyttöihin tai poikiin. Tästä syystä 

on mahdollista, että muuksi kuin tytöksi tai pojaksi identifioituvat lapset ja nuoret 

ovat jättäneet vastaamatta kyselyyn tai ovat muuten vain valinneet väärän 

sukupuolen kyselylomakkeessa itselleen. Näin ollen tutkimuksen ulkopuolelle on 

saattanut jäädä arvokasta tietoa sukupuolivähemmistöjen kokemasta 

hyvinvoinnista, eikä tuloksia voi näin ollen yleistää sukupuolen perusteella. 

 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta huomionarvoinen tekijä on myös se, että 

tutkimuksessa tarkasteltu hyvinvointi kattaa hyvinvoinnin kokemuksen vain 

Seligmanin (2011) hyvinvointiteorian valossa. Se on näin ollen hyvin kapea-

alainen näkemys hyvinvoinnista eikä ota huomioon muuta kuin subjektiivisen 

hyvinvoinnin kokemuksen liittyen sitoutuneisuuden, sinnikkyyden, optimismin, 

yhteenkuuluvuuden ja onnellisuuden kokemuksiin. Kaikki tutkimustulokset ovat 

yleistettävissä vain tämän hyvinvointiteorian viitekehyksessä, eikä niistä näin 

ollen voida tehdä päätelmiä hyvinvoinnin kokemuksesta yleisesti. Lisäksi 

taustamuuttujina kysytyt ikä, sukupuoli ja luokka-aste antavat melko 

pintapuolisen analyysimahdollisuuden tutkittavien kokemusten taustalla olevista 

ilmiöistä. Hyvinvointiin vaikuttavat subjektiivisen hyvinvoinnin kokemuksen lisäksi 

myös muut asiat, joita PERMA-hyvinvointiteoria ei jaottelullaan tavoita. 

Esimerkiksi ihmisen sosioekonomisen taustan tekijät kuten varallisuus ja 

asuinolot (Jaakkola, Suokanerva, Tervo & Honkanen, 2020) ovat suoraan 

yhteydessä yksilön kokemaan hyvinvointiin. Seligmanin (2011) teoriaa onkin 

kritisoitu juuri sen keskeneräisyyden, ja yksipuoleisen hyvään keskittyvän 

näkökulman vuoksi. PERMA-hyvinvointiteoria ei esimerkiksi ota riittävästi 

huomioon hyvinvoinnin osa-alueisiin pyrkimisen keinoissa ilmeneviä 

haittavaikutuksia hyvinvoinnin kokemukselle. (Wong, 2021).  
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7 Pohdinta 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää PERMA-hyvinvointiteorian 

(Seligman, 2011) viitekehyksessä kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja 

poikien kokemuksia subjektiivisesta hyvinvoinnista. Kaiken kaikkiaan tulokset 

olivat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa siitä, että yleisesti 

ottaen lapset ja nuoret voivat Suomessa hyvin (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

2019; THL, 2019, 2021; Uusitalo-Malmivaara, 2012). Kuitenkin aiemmista 

tutkimuksista poiketen (THL, 2019, 2021; Uusitalo-Malmivaara 2012; 2014) tässä 

tutkimuksessa hyvinvoinnin kokemuksessa ilmeni tilastollisesti merkitsevä ero 

tyttöjen hyväksi hyvinvoinnin kokemuksessa. Tytöt kokivat poikia useammin 

sitoutuneisuutta, sinnikkyyttä, yhteenkuuluvuutta ja onnellisuutta. Tässä 

tutkimuksessa hyvinvoinnin kokemuksessa ei ilmennyt eroja 

kuudesluokkalaisten ja yhdeksäsluokkalaisten samaa sukupuolta olevien 

tutkittavien välillä. Tähän on voinut osaltaan vaikuttaa se, ettei luokka-asteiden 

välinen vertailu perustunut tässä tutkimuksessa samoihin tutkittaviin, vaan 

tutkittavat olivat toisistaan riippumattomia.  

 

PERMA-teoriassa (2011) hyvinvointia edistävät osa-alueet ovat kokemukset 

myönteisistä tunteista, sitoutuneisuudesta, myönteisistä ihmissuhteita, 

merkityksellisyydestä ja saavuttamisesta. Tässä tutkimuksessa käytetty EPOCH-

mittari (Kern ym., 2016) mittaa PERMA-teoriassa (Seligman, 2011) ilmeneviä 

osa-alueita lasten ja nuorten näkökulmasta. EPOCH-hyvinvointimittarissa 

mitattavat hyvinvoinnin osa-alueet ovat sitoutuneisuus, sinnikkyys, optimismi, 

yhteenkuuluvuus ja onnellisuus. Sukupuolten väliset erot hyvinvoinnin osa-

alueissa ilmenivät kuudesluokkalaisilla sitoutuneisuuden kokemuksessa ja 

yhdeksäsluokkalaisilla yhteenkuuluvuuden kokemuksessa. Yhdeksännellä 

luokalla eroja ilmeni myös sinnikkyyden ja onnellisuuden kokemuksissa. Tytöt 

saivat poikia parempia pistemääriä jokaisessa eron omaavassa hyvinvoinnin 

osa-alueessa. Ainoa osa-alue, jossa eroja ei esiintynyt oli optimismin kokemus. 

Näyttäisi siis siltä, että myönteisenä tuloksena tutkimukseen osallistuneet kokivat 

keskimäärin yhtä usein luottavansa tulevaan ja uskovansa, että heidän 

elämässään tulee tapahtumaan hyviä asioita.  
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Kiinnostavaa olisi selvittää, johtaisiko toistomittauksena toteutettu tutkimus 

samoihin tuloksiin esimerkiksi sen osalta, että hyvinvoinnin osa-alueissa 

ilmenneitä eroja oli tässä tutkimuksessa enemmän yhdeksäsluokkalaisten 

keskuudessa. Siinä missä kuudennella luokalla eroja ilmeni vain kahdessa 

hyvinvoinnin osa-alueessa, esiintyi yhdeksännellä luokalla eroja jopa neljässä. 

Onko siis niin, että hyvinvoinnin kokemuksessa ilmenevät erot alkavat 

laajentumaan iän karttuessa vai liittyykö edellä mainittu havainto esimerkiksi 

pojilla myöhemmin alkavan murrosiän tuomiin haasteisiin, kuten identiteetin 

uudelleen muotoutumiseen (Thomaes, Sedikides, van de Bos, Hutteman & 

Reijntjes 2017).  

 

Tyttöjen korkeamman sitoutuneisuuden kokemuksen taustalla voi olla heidän 

yleinen tunnollisuutensa, joka luonnollisesti on myös yhteydessä 

sitoutuneisuuteen ja tehtävien pariin joskus jopa velvollisuuden tunteesta 

uppoutumiseen (esim. Schmitt, Realo, Voracek & Allik 2008; Dumfart & 

Neubauer 2016). Tuloksissa on otettava huomioon se, että tutkimus toteutettiin 

koulussa. Sitoutuneisuutta mittaavat väittämät eivät itsessään määritelleet 

sitoutuneisuuden kokemusta kouluun, mutta voi olla, että tutkittavat ovat 

ymmärtäneet sen toteutusympäristöönsä sidonnaiseksi. On vaikea uskoa, 

etteivät innokkaat harrastajat ja kaverien kanssa aikaa viettävät pojat kokisi yhtä 

lailla uppoutuvansa tekemiseen kuin tytöt. Toisaalta on myös tärkeää pohtia sitä 

vaihtoehtoa, että kysymykset tulkittiin koulutyöhön liittyviksi. Oli tilanne mikä 

tahansa, se ympäristö, johon tutkimukseen osallistuneet pojat kysymykset 

liittivät, ei tarjoa heille samanlaisia kokemuksia uppoutuneisuudesta ja 

esimerkiksi PERMA-teoriassa (Seligman, 2011) kuvatusta flow-tilasta. Onko 

lapsille ja nuorille tarjolla riittävästi helposti saatavilla ja taloudellisesta tilanteesta 

riippumattomia harrastusmahdollisuuksia vapaa-ajalla tai tarjoaako koulu 

sellaista koulutyötä, johon jokainen sukupuoliroolistaan riippumatta voi 

uppoutua? 

 

Tutkimuksen yleisenä merkityksenä oli tarjota tietoa subjektiivisesta hyvinvoinnin 

kokemuksesta elämän muutosvaiheita kohtaavien lasten, alakoulun päättävien 

kuudesluokkalaisten ja yläkoulun päättävien yhdeksäsluokkalaisten, 

keskuudessa. Erityisenä tarkoituksena tutkimuksella oli tarjota kouluille ja siellä 
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työskenteleville opettajille tietoa hyvinvoinnin eri osa-alueista ja niissä 

ilmenevistä kokemuseroista. Näin hyvinvointia voitaisiin ennakoiden edistää ja 

toisaalta myös tukitoimia tehokkaasti kohdistaa tiettyihin hyvinvoinnin osa-

alueisiin. Hyvinvoinnin tukeminen lapsuudessa ja nuoruudessa on tärkeää 

aikuisuudessa koettua hyvinvointia edistävää toimintaa, sillä tiedetään, että 

lapsuudessa koetulla hyvinvoinnilla on yhteyttä aikuisuudessa koettuun 

elämäntyytyväisyyteen ja siten myös subjektiiviseen hyvinvointiin (Flèche ym., 

2021).  

 

Erityisen huolestuttavana ilmeni tutkimukseen osallistuneiden 

yhdeksäsluokkalaisten keskimääräisesti muihin vertailtaviin ryhmiin alhainen, 

joskin kuitenkin hyvä, yhteenkuuluvuuden kokemus. Siinä missä muut vertailtavat 

ryhmät kokivat  todella usein tai melkein lähes aina, että heillä oli ystäviä, jotka 

todella välittivät heistä, kokivat yhdeksäsluokkalaiset pojat harvemmin samoin. 

Cunsolon (2017) mukaan murrosiässä koettuun subjektiiviseen hyvinvointiin 

vaikuttavat erityisesti muut ihmiset ja sosiaalinen elämänulottuvuus yleensäkin. 

Se millaista tukea nuori saa kotona ja esimerkiksi koulussa opettajan ja 

vertaisystävien muodossa, vaikuttaa vahvasti siihen, millaiseksi nuori oman 

hyvinvointinsa kokee (Cunsolo, 2017). Yhdeksäsluokkalaisten poikien muita 

heikompaan yhteenkuuluvuuden kokemukseen tulisikin kiinnittää huomiota 

yläkouluissa ja sisällyttää akateemisen koulutyön ohelle myös jatkuvaa 

ryhmäyttämistä, tukioppilastoimintaa tai muuta yhteenkuuluvuutta lisäävää 

toimintaa. Tutkimuksen tarkoituksen kannalta tämä tieto on erittäin tärkeä, sillä 

juuri tämä konkreettinen havainto yhdeksäsluokkalaisten poikien muita 

alhaisemmasta yhteenkuuluvuuden kokemuksesta voi auttaa hahmottamaan 

hyvinvoinnin kokemuksen edistämiseen tarvittavia tukitoimia koulun arjessa.  

 

Tutkimuksen tulokset tarjosivat tietoa hyvinvoinnin kokemuksesta ja siinä 

ilmenevistä eroista kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien välillä. 

Kuudesluokkalaisten keskuudessa sitoutuneisuuden ja yhteenkuuluvuuden ja 

yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa sitoutuneisuuden, sinnikkyyden, 

yhteenkuuluvuuden ja onnellisuuden kokemuksissa ilmenneitä eroja tulisi tutkia 

vielä tarkemmin. Yleisesti ottaen myös tyttöjen paremmat pistemäärät jokaisessa 

hyvinvoinnin osa-alueessa herättävät kysymyksiä. Mikä saa tytöt sekä 
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kuudennella että yhdeksännellä luokalla kokemaan poikia useammin 

sitoutuneisuutta ja yhteenkuuluvuutta? Entä miten koulu tutkimuksen 

toteutuspaikkana on vaikuttanut tuloksiin? Olisiko mahdollista, että 

tutkimustulokset olisivat erilaisia, jos lapset olisivat vastanneet tutkimukseen 

kouluajan ulkopuolella kodeissaan? Kaiken kaikkiaan, tämän tutkimuksen 

tarjotessa havaintoja hyvinvoinnin kokemuksessa ilmenevistä eroista olisi 

oleellista, että seuraavissa tutkimuksissa löydettäisiin selityksiä ja vahvistusta 

näille eroille. Jatkotutkimusten kannalta voisi olla hedelmällistä saada aiheesta 

enemmän laadullista tutkimusaineistoa pelkän kyselylomakkeen sijaan, jotta 

tutkittavien ajatuksia subjektiivisen hyvinvoinnin kokemuksista voitaisiin 

tarkemmin analysoida.  
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Hyvinvointi, kouluonnellisuus ja vahvuuksien käyttö kuudes- ja 
yhdeksäsluokkalaisilla  
 
TIIVISTELMÄ 

 
Tutkimuksessa tarkasteltiin kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten (n=175) 
kokemuksia hyvinvoinnista, kouluonnellisuudesta ja vahvuuksien käytöstä 
PERMA-teoriaan (Seligman 2011) perustuen. Tarkoituksena oli selvittää 
vastaajien subjektiivisia näkemyksiä ja löytää tekijöitä, joiden avulla hyvinvointia 
voitaisiin koulussa paremmin tukea. Kvantitatiivisen kyselytutkimuksen 
perusteella kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset voivat keskimäärin hyvin, viihtyivät 
koulussa, tunsivat vahvuutensa ja osasivat myös käyttää niitä. Aiemmista 
tutkimuksista poiketen tytöt näyttivät voivan poikia paremmin molemmilla 
luokka-asteilla, eikä kummankaan sukupuolen (yleinen) hyvinvointi laskenut 
yläkouluun siirryttäessä. Sen sijaan kouluonnellisuus oli yhdeksäsluokkalaisilla 
alhaisempaa kuin kuudesluokkalaisilla. Vahvuuksien käytössä ei havaittu eroja 
eri luokka-asteiden tai sukupuolten välillä. Hyvinvoinnin tarkempi analysointi 
osoitti kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten poikien kokevan tyttöjä vähemmän 
sitoutuneisuutta ja yhteenkuuluvuutta ja yhdeksäsluokkalaisten poikien olevan 
vähemmän sinnikkäitä kuin samanikäiset tytöt. Lisäksi yhdeksäsluokkalaisten 
poikien vahvuuksien käyttö ei enää korreloinut hyvinvoinnin ja 
kouluonnellisuuden kanssa kuten muilla tutkittavilla. Tulokset osoittavat, että 
kouluilla voi olla mahdollisuus lisätä kaikkien oppilaiden hyvinvointia tukemalla 
osallisuuden kokemuksia ja auttamalla jokaista löytämään vahvuutensa. 
 
ABSTRACT 

 
The experiences of PERMA theory-based (Seligman 2011) well-being, school-
related happiness and the usage of strengths were examined in 175 sixth and 
ninth graders. The aim was to study the subjective views of the respondents 
and find the factors supporting well-being in school. Based on the quantitative 
survey, the majority of the participants seemed to be doing well, they thrived in 
school and used their strengths. Unlike in previous studies, well-being was 
higher among the girls than among the boys in both grades. The boys in sixth 
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and ninth grade experienced less engagement and connectedness than the 
girls, and the boys in the ninth grade were less persistent than the girls in the 
same age group. There was no decrease in either genders’ general well-being 
between the sixth to the ninth grade. However, school-related happiness did 
decrease between the grades. To contrast the other groups, the ninth-grade-
boys’ strength usage did not correlate with well-being or school-related 
happiness. The results imply that schools can have potential to increase all 
students’ well-being by supporting participatory experiences and helping them 
find their strengths. 
 
AVAINSANAT: hyvinvointi, kouluonnellisuus, vahvuudet, kuudesluokkalaiset, 
yhdeksäsluokkalaiset 
KEY WORDS: well-being, school-related happiness, strengths, adolescence 
 

Johdanto   
 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnilla on monet kasvot. Onnellisten oppilaiden lisäksi 
kouluun tulee päivittäin lapsia ja nuoria, joilla on kotona suuria puutteita 
perusturvassa ja huolenpidossa eikä kenties yhtään ystävää. Lasten 
hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen on monitasoinen haaste, jota voidaan 
lähestyä niin yksilön ja yhteisöjen kuin myös yhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksien kautta (Nivala & Ryynänen 2019). Tämän 
kolmitasoisen vaikuttamisen kentän läpi tarkasteltuna hyvinvointi koostuu 
subjektiivisen hyvinvoinnin kokemuksen lisäksi myös yksilöstä riippumattomista 
tekijöistä, kuten esimerkiksi perhetaustasta sekä yhteisöjen ja yhteiskunnan 
tarjoamista osallisuuden ja toimijuuden mahdollisuuksista. Suomessakin 
hyvinvointi jakautuu eriarvoisesti eri yhteiskuntaryhmien välille. Erilaisten 
lähtökohtien tiedostaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta hyvinvoinnin ja 
kasvun tukeminen tavoittaa myös ne lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat erityistä 
kasvatuksellista tukea esimerkiksi sosiaalisen huono-osaisuuden vuoksi. 
(Nivala 2007.)  

Peruskoulun keskeinen tehtävä on edistää tasa-arvoa ja lisätä kaikkien 
mahdollisuuksia menestyä ja voida hyvin (Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2014). Perusopetus (ja varhaiskasvatus) luo sosiaalistavan 
kontekstin, johon liki jokainen lapsi ja nuori liittyy ja saa kokemuksia 
ympäröivästä maailmasta koulukulttuurin, koulun henkilökunnan, 
luokkatovereidensa ja heidän perheidensä välittäminä. Koululla on siten välitön 
vaikutus lapsen ja nuoren käsitykseen itsestään, paikastaan yhteisössä ja 
kyvykkyydestään pärjätä maailmassa. Toisaalta kouluilla on myös erityinen 
mahdollisuus yhteisönä tarjota lapsille ja nuorille kokemusta 
yhteenkuuluvuudesta, osallisuudesta ja toimijuudesta omassa arjessaan. 
Hyvinvointi koulussa voi loiventaa perhetaustasta tulevia riskejä, tukea lapsen ja 
nuoren haasteissa ja auttaa vahvuuksien löytämisessä.  
Hyvinvointia tukevia asioita voidaan sisällyttää opetustyöhön toteuttamalla 
opetusta niin, että jokainen oppilas saa kokea turvaa ja yhteenkuuluvuutta 
koulupäivinään. (Thorburn 2014.) 

Hyvinvointiin liittyviä taitoja voidaan myös suoraan opettaa. Esimerkiksi 
resilienssiä, sitoutuneisuutta ja sosiaalisia taitoja on menestyksekkäästi opetettu 
eri puolilla maailmaa (ks. esim. Seligman, Ernst, Gillham, Reivich & Linkins 
2009; White & Kern 2018). Samoin vahvuuslähtöisellä opetuksella, jonka 
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tarkoituksena on jokaisen osaamispotentiaalin kirkastaminen ja (usein) 
luonteenvahvuuksien systemaattinen opettaminen (esim. Vuorinen, Erikivi & 
Uusitalo-Malmivaara 2019), on saatu hyviä tuloksia. Vahvuuslähtöisen 
opetuksen tarkoitus ei ole vain yksilön omien vahvuuksien tuominen esiin vaan 
myös muissa olevien vahvuuksien havaitseminen ja arvostaminen. Jokaisen 
osaamispotentiaalin tuomisella esiin on myönteinen vaikutus hyvinvointiin 
(Seligman ym. 2009; Vuorinen, Hietajärvi & Uusitalo 2020). Koulussa ja 
kouluyhteisössä koettu hyvinvointi ja onnellisuus ovat merkityksellisiä, sillä ne 
ovat voimakkaasti yhteydessä myös kokonaisvaltaisen onnellisuuden 
kokemiseen (Vuorinen ym. 2020).  

Perusopetus ja sen opetussuunnitelmat heijastavat aina vallalla olevia 
yhteiskunnallisia, poliittis-ideologisia ja filosofisia näkemyksiä. Kuten Laininen ja 
Salonen (2019) toteavat, koulutusjärjestelmässä on rakenteellinen dilemma, 
jossa koulutuksen tehtävänä on sekä olemassa olevan yhteiskunnan 
toisintaminen että sosiaalisen ja kulttuurisen muutoksen aikaansaaminen. 
Uusimmassa perusopetussuunnitelmassa hyvinvoinnin tukeminen on nostettu 
erityiseksi tavoitteeksi (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014). 
Peruskoulun tehtäväksi on laajasti asetettu ihmisenä kasvun ja yhteiskunnassa 
pärjäämisen geneerisiä tavoitteita oppisisältöopetuksen ohelle. Tätä osaltaan 
kuvastavat myös laaja-alaisen osaamisen taidot (mm. itsestä huolehtiminen, 
yhteistyötaidot, monilukutaito), joita tulisi opettaa läpi peruskoulun 
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014). Lisäksi mm. 
erityisopetuksen strategian mukanaan tuoma kolmiportainen tuki 
(Opetusministeriö 2007) kehottaa ottamaan huomioon yksilöllisesti oppijoiden 
erilaiset kasvatukselliset ja kehitykselliset tarpeet ja kiinnittämään huomiota 
jokaisen vahvuuksiin. Erityisopetuksen strategiassa painotetaan inklusiivista 
opetuksen järjestämistä siten, että lähikoulut vastaisivat kaikkien alueensa 
oppilaiden koulunkäynnistä. Toteutukset vaihtelevat kuitenkin paljon 
(Honkasilta, Ahtiainen, Hienonen & Jahnukainen 2019). 

Suomalaisten lasten ja nuorten huonosta kouluviihtyvyydestä on puhuttu 
paljon. Kuitenkin esimerkiksi Kouluterveyskyselystä selviää, että Suomessa 
lapset ja nuoret ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä elämäänsä ja viihtyvät koulussa. 
Kouluterveyskysely kuitenkin myös näyttää, että tyttöjen elämäntyytyväisyys on 
alhaisempaa kuin pojilla, ylemmille luokille siirryttäessä kaikkien 
elämäntyytyväisyys laskee ja yksinäisyyden kokemukset lisääntyvät. 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.) Samoin Uusitalo-Malmivaaran (2014) 
tutkimuksessa näkyy onnellisuuden väheneminen yläkouluun siirryttäessä ja 
erityisesti tyttöjen kouluonnellisuuden jyrkkä lasku. Eri tutkimuksissa käytetyt 
toisistaan poikkeavat lähestymiskulmat kertovat samaa kieltä hyvinvoinnin 
vähenemisestä iän myötä. 

Nyt käsillä olevan tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuudes- ja 
yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien kokemuksia hyvinvoinnista, 
kouluonnellisuudesta ja vahvuuksien käytöstä ja selvittää niiden välisiä 
yhteyksiä. Tutkimuksen tarkoituksena on myös tarkastella tulosten valossa 
koulun mahdollisuuksia tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja tasata eroja 
hyvinvoinnin kokemuksessa luokka-asteiden ja sukupuolten välillä. Tutkimus 
perustuu ensimmäisen kirjoittajan pro gradu -työhön (Fernström 2021). 
Seuraavat kysymykset ohjasivat tutkimusta: 
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1. Miten hyvin tutkimukseen osallistuneet tytöt ja pojat voivat, kuinka paljon he 
kokivat kouluonnellisuutta ja käyttivät vahvuuksiaan? 
2. Miten hyvinvointi, kouluonnellisuus ja vahvuuksien käyttö eroavat kuudes- ja 
yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien välillä? 
 

Hyvinvoinnin määritteleminen 

 
Hyvinvointia on määritelty monin tavoin. Vaihtelua esiintyy mm. siinä, mistä osa-
alueista tai elementeistä hyvinvoinnin katsotaan koostuvan (Dodge, Daly, 
Huyton & Sanders 2012). Ruggeri työtovereineen kirjoittaa “hyvinvointi on 
enemmän kuin onnellisuus ja elämäntyytyväisyys” (Ruggeri, Garcia-Garzon, 
Maguire, Matz & Huppert 2020). Heidän määritelmänsä mukaan hyvinvointi on 
yhdistelmä hyvää oloa ja toimintakykyä, onnellisuuden ja tyytyväisyyden 
kaltaisten positiivisten emootioiden kokemista, oman potentiaalin kehittämistä 
sekä kontrollin, merkityksellisyyden ja positiivisten ihmissuhteiden 
olemassaoloa omassa elämässä. Hyvinvointi on siten kattokäsite 
kokonaisvaltaiselle kokemukselle, jossa on sekä affektiivinen (tunteet, 
onnellisuuden kokemukset) että kognitiivinen puoli (elämäntyytyväisyys) (ks. 
myös Diener 2009). Seligmanin (2011) PERMA-teoriassa Ruggerin ym. (2020) 
hyvinvointimääritelmä toteutuu hyvin, sillä PERMA-teoria sisältää sekä 
onnellisuuden että elämäntyytyväisyyden kokemisen komponentteja. Kaikkiaan 
hyvinvointitutkimuksia vertailtaessa on otettava huomioon määritelmien 
moninaisuus ja hyvinvoinnin osatekijöiden käyttäminen vaihtelevasti 
hyvinvointikäsitteen synonyymeina.  

Jayawickreme, Forgeard ja Seligman (2012) ovat esittäneet hyvinvoinnin 
teorioiden jakautuvan kolmeen ryhmään sen perusteella, miten hyvinvointi 
nähdään niissä saavutettavan. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat teoriat, joiden 
mukaan hyvinvointia koetaan silloin, kun ihminen saavuttaa haluamansa asiat. 
Toiseen ryhmään kuuluvat teoriat, joissa ihmisen subjektiivinen kokemus 
elämäntyytyväisyydestä määrittelee hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan ja 
kolmanteen puolestaan ne, jotka lähestyvät hyvinvointia tarpeiden 
näkökulmasta eikä sen kautta mitä ihminen haluaa tai mistä hän pitää. Dodge 
ym. (2012) ovat kritisoineet näitä teorioita siitä, etteivät ne onnistu varsinaisesti 
määrittelemään hyvinvointia, vaan jäävät yrityksiksi hyvinvoinnin kuvaamisesta. 
Vastauksena tarpeeseen universaalista yksilöitä ja yhteiskuntaa hyödyttävästä 
hyvinvoinnin määritelmästä Dodge ym. (2012) ehdottivat uutta hyvinvoinnin 
määritelmää, jonka mukaan hyvinvointi muodostuu yksilön resurssien ja hänen 
kohtaamiensa haasteiden välisestä tasapainosta. Kun yksilön psyykkiset, 
sosiaaliset ja fyysiset resurssit vastaavat hänen kohtaamiaan psyykkisiä, 
sosiaalisia ja fyysisiä haasteita, hän voi hyvin.  

Hyvinvoiva yhteiskunta koostuu hyvinvoivista yksilöistä. 
Hyvinvointivaltion yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin edistää siellä asuvien 
yksilöiden hyvinvointia tasaamalla taloudellisesta, sosiaalisesta ja 
terveydellisestä huono-osaisuudesta syntyvää eriarvoisuutta yhteiskunnassa 
(Ohisalo, Laihiala & Saari 2015). Tavoite hyvinvointivaltiosta edellyttääkin 
sellaista hyvinvoinnin määritelmää, joka ottaa huomioon myös yhteisöjen ja 
yhteiskunnan merkityksen hyvinvoinnin rakentumisessa. Hyvinvoinnin 
edistäminen yhteiskunnassa vaatii, että myös yhteiskuntapoliittisissa toimissa 
tunnistetaan hyvinvoinnin eriarvoistuminen, huono-osaisuuden kasaantuminen 
ja sosioekonomisen taustan merkitys yksilön subjektiivisen hyvinvoinnin 
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kokemuksen ohella (Ohisalo ym. 2015). Sosiaalipedagogisesta tulokulmasta 
tarkasteltuna yksilöiden ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksellisen suhteen 
vankentaminen on hyvinvoinnin kivijalkaa (Madsen 2011). Jokaisen ihmisen 
sosiaalista kasvua tuetaan hänen omassa yhteisössään ja luodaan 
toiminnallisia tiloja, joissa kaikki voivat kokea osallisuutta (Raatikainen, Rahikka, 
Saarnio & Vepsä 2020). 

 Hyvinvointipolitiikkaan kuuluu ajatus sekä hyvinvoinnin eriarvoisuuden 
vähentämisestä että toisaalta myös koko yhteiskunnan hyvinvoinnin 
edistämisestä (Saikkonen, Karvonen & Kestilä 2015). Hyvinvoinnin tukeminen 
tulee näin ollen kohdentaa kouluissakin koko ikäluokkaan, ja erityisen tärkeänä 
voidaan pitää sellaisten väestöryhmien hyvinvoinnin edistämistä, jotka jostain 
syystä ovat heikommassa asemassa. Yksilö tulee kuitenkin aina ymmärtää 
myös subjektina, joka itse osallistuu oman elämänsä rakentamiseen (Backman 
2020).  

Tässä tutkimuksessa pohjana on Seligmanin (2011) PERMA-teoria, joka 
lähtee liikkeelle inhimillisistä tarpeista hyvinvoinnin perustekijöinä. Vaikka 
Seligman (2018) kirjoittaa itsekin, että hyvinvoinnin määritteleminen ei ole 
yksinkertaista, hän näkee teoriansa mahdollisuutena ymmärtää, mitä tekijöitä 
tukemalla hyvinvointia voidaan edistää. PERMA-teoria on humanistisesta 
psykologiasta (ks. esim. Maslow 2013) kumpuava lähestymistapa, jota nyt 
käsillä olevassa tutkimuksessa sovelletaan lasten ja nuorten hyvinvointiin 
koulukontekstissa. PERMA-teorialla on myös yhtymäkohtia 
itseohjautuvuusteoriaan (Deci & Ryan 2000) tarvenäkökulmansa kautta. 
Sosiaalipedagogisesta näkökulmasta tarkasteltuna PERMA-teoria keskittyy 
yksilön ja hänen lähimmän yhteisönsä välisiin suhteisiin. Se missä määrin yksilö 
voi hyvinvointia omassa lähiympäristössään kokea, riippuu voimakkaasti 
yhteiskunnallisista tekijöistä. Niihin PERMA-teoria ei erikseen ota kantaa vaan 
tarkastelee yksilön kokemusta välittömässä sosiaalisessa lähiympäristössään. 
Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa erityisenä kiinnostuksen kohteena on lasten 
ja nuorten koulussa eli perheen jälkeen tärkeimmässä sosiaalisessa 
ympäristössään kokema onnellisuus. 
 

PERMA-hyvinvointiteoria  

 
Martin Seligman (2011) kehitti PERMA-teorian vastauksena tarpeeseen 
laajemmasta hyvinvoinnin ja kukoistuksen teoriasta pelkän ”happiologian” 
asemesta. PERMA-teoria lähestyy hyvinvointia viiden eri osatekijän avulla. 
Nämä ovat myönteiset tunteet (P = positive emotion), sitoutuminen (E = 
engagement), myönteiset ihmissuhteet (R = relations), merkityksellisyys (M = 
meaning) ja saavuttaminen (A = accomplishment).  
Nämä osatekijät voivat parhaimmillaan toteutua, kun yksilöllä on riittävästi 
mahdollisuuksia osallistua yhteisönsä toimintoihin. Sosiaalipedagogisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna tärkeää on pohtia, mikä on se sosiaalistava 
konteksti, jossa edellä mainittujen hyvinvoinnin osatekijöiden kokeminen on 
mahdollista ja kuinka kaikki saadaan niihin osallisiksi. 

Myönteisten tunteiden kokeminen helpottaa sosiaalisten suhteiden 
muodostamista, laajentaa havaintokykyä ja vapauttaa kognitiivista kapasiteettia 
(Businaro, Pons & Albanese 2015; Fredrickson 2004; Simel 2020). Barbara 
Fredricksonin (2001) kehittämän Broaden and build -teorian mukaan 
myönteisten tunteiden kokeminen lisää tarkkaavuutta ja mahdollisuutta hyötyä 
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ympäristöstä. Kun ihminen kokee myönteisiä tunteita, hänen toimintakykynsä 
kasvaa, koska hän kokee olevansa turvassa eikä energiaa kulu negatiivisen 
eliminoimiseen.  

Sitoutuneisuus ilmenee Seligmanin (2011) mukaan uppoutumisen 
kokemuksena. Sitoutuneisuutta kuvastaa Csikszentmihalyin (esim. 1992) flow-
tila, jonka aikana ihminen toimii parhaalla mahdollisella tavalla omia taitojaan ja 
tietojaan hyödyntäen ja nauttii tekemisestä jopa koko ympäröivän maailman 
unohtaen (Boniwell 2012; Csikszentmihalyi & Nakamura 2014).  

Myönteiset ihmissuhteet ovat hyvinvoinnin keskeisin tekijä. Mm. Boniwell 
(2012) määrittelee ihmiselämän keskeiseksi tavoitteeksi yhteenkuuluvuuden 
kokemisen. Norrish (2015) on kirjoittanut ihmisten aivojen oleellisena 
tarkoituksena olevan yhteyden muodostaminen toisiin ihmisiin. Kyky liittyä 
toisiin on ollut henkiin jäämisemme edellytys (Seligman 2011).  

Merkityksellisyys näyttäytyy hyvinvoinnin tekijänä osallisuutena, 
olemassaolon kokemisena tarkoituksellisena ja osana jotain suurempaa 
(Seligman 2011). Merkityksellisyyden kokeminen liittyy usein yhteisen hyvän 
eteen työskentelemiseen (Norrish 2015). Uusiautin (2014) mukaan 
merkityksellisyyden kokemiseen liittyy vahvasti myös omien 
luonteenvahvuuksien hyödyntäminen.  

Saavuttaminen liittyy Seligmanin (2011) mukaan valmiiksi saattamiseen, 
menestykseen ja voittamiseen, jota tavoitellaan sen itsensä takia (ks. myös 
Leskisenoja 2016). Hyvinvointia lisää itselle merkityksellisten asioiden 
suorittaminen, vaikka yleisesti ottaen nämä asiat olisivat vähäpätöisiä. Seligman 
itse mainitsee tästä esimerkkinä bridgen pelaamisen (2011, s. 18). 
 

Koulun merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa 

 
Lasten ja nuorten koulussa kokemaan onnellisuuteen ovat yhteydessä sekä 
opiskelumenestys että myönteisten ihmissuhteiden tarjoama turvallinen ja 
virikkeinen sosiaalinen ympäristö. Tyypillisesti nämä tekijät kietoutuvat yhteen 
(López-Pérez & Fernández-Castilla 2018; Tobia, Greco, Steca & Marzocchi 
2019). PERMA-hyvinvointiteoriassa (Seligman 2011) kuten myös 
itseohjautuvuusteoriassa (Deci & Ryan 2000) saavuttamiseen ja kyvykkyyteen 
sekä myönteisiin ihmissuhteiden ja yhteenkuuluvuuteen liittyvät tekijät 
muodostavat teorian rungon. Ne ovat myös lapsuuteen ja nuoruuteen kuuluvia 
olennaisia hyvinvoinnin tekijöitä, joissa koulukontekstilla on suuri merkitys. 

Kouluonnellisuus heijastuu myös yksilön kokonaisvaltaiseen 
onnellisuuden kokemukseen (Badri, Al Nuaimi, Guang, Al Sheryani & Al 
Rashedi 2018; Vuorinen ym. 2020). Aiemmat suomalaiset tutkimukset ovat 
osoittaneet koulussa koetun onnellisuuden ja yleisen onnellisuuden korreloivan 
vahvasti (Uusitalo-Malmivaara 2012; 2014). Oppimisvaikeuksilla ei ole osoitettu 
olevan suoraa yhteyttä koulussa koettuun tyytyväisyyteen (McCullough & 
Huebner 2003), vaikka toisaalta suomalaistutkimuksen mukaan erityisluokkaa 
käyvien kouluonnellisuus oli muita matalammalla tasolla (Uusitalo-Malmivaara 
ym. 2012). Tulokseen vaikuttivat todennäköisesti lukuisat seikat, kuten jo 
lähtökohtaisesti siihen, kuka erityisluokalle on päätynyt. Thuneberg (2007) 
kirjoittaa, ettei riitä, että enemmistö oppilaista voi hyvin vaan psyykkisiä 
perustarpeita tukemalla (viitaten itseohjautuvuusteoriaan, Deci & Ryan 2000) 
voidaan kaikkien hyvinvointia parantaa. Mitä enemmän oppilas tuntee voivansa 
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ohjata oppimistaan ja kuuluvansa yhteisöön, sitä paremmin hän voi hyväksyä 
myös ulkopuolisia tavoitteita (Thuneberg 2007).  

Harinen ja Halme (2012) hahmottavat kouluhyvinvoinnin tukemisen 
monitasoiseksi tehtäväksi, johon vaikuttavat mm. rakenteelliset ja fyysiset 
olosuhteet, koulussa koettujen vuorovaikutussuhteiden laatu ja toisaalta myös 
esimerkiksi poliittisesta päätöksenteosta vaihtelevat kouluille kohdennetut 
resurssit. Harinen ja Halme (2012) suosittelevatkin, että kouluhyvinvoinnin 
edistämiseksi kouluissa toimittaisiin esimerkiksi yhä enemmän YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen (Unicef 1989) viitekehyksessä. Tämä ottaisi huomioon 
muun muassa aktiivisen pyrkimyksen lasten ja nuorten yhdenvertaisuuteen 
sekä lasten edun ensisijaisuuteen kaikissa päätöksentekoprosesseissa. 
 

Omien vahvuuksien tunteminen 

 
Vahvuudet ovat taitoja ja taipumuksia, joiden käyttäminen tuntuu yksilölle 
luontaiselta, tarkoituksenmukaiselta ja energisoivalta (Govindji & Linley 2007, s. 
114). Vahvuuksiin keskittyvällä kasvatuksella on juurensa 
ratkaisukeskeisyydessä ja positiiviseksi psykologiaksi kutsutussa 
paradigmassa, joka tutkii yksilöissä ja yhteisöissä olevia toimivia tekijöitä ja 
rakenteita (Baumgardner & Crothes 2014; Boniwell 2012; Huppert & So 2011). 
Omien vahvuuksien tunnistaminen on oman osaamisensa tunnistamista. 
Vahvuuksiin keskittyvän kasvatus tähtää hyvän tunnustamiseen ja 
tunnistamiseen itsessä, toisissa ja ympäröivässä maailmassa. Vaistelan (2019) 
mukaan kouluissa tulisi yksilökeskeisyyden sijaan kasvattaa lapsia 
“maailmakeskeisiksi”, jolloin minuutta tarkasteltaisiin myös sen kautta, miten 
yksilöinä yhteisöissämme, yhteiskunnassamme ja maailmassamme parhaalla 
tavalla olemme. Vahvuuksiin keskittyvässä kasvatuksessa yhdistyvät jokaisen 
yksilön erityisyyden ja osaamispotentiaalin tunnustaminen ja Vaistelan (2019) 
kuvaama maailmakeskeinen yhteisöllisyyden tukeminen. 

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja käyttö erilaisissa tilanteissa 
ennustavat elämäntyytyväisyyttä ja menestymistä monilla elämänaloilla 
(Gillham ym. 2011; Govindji & Linley 2007; Park, Peterson & Seligman 2004; 
Proctor, Maltby & Linley 2011; Wagner, Gander, Poyer & Ruch 2020). 
Vahvuuksien kautta toimiminen on yhteydessä koulussa koettuun 
onnellisuuteen, koulutyöhön sitoutumiseen ja opinnoissa menestymiseen 
(Vuorinen ym. 2020; Weber, Wagner & Ruch 2016). Vahvuuksien käyttö on 
myös yhteydessä PERMA-teorian eri osa-alueisiin (Seligman 2011; Wagner, 
Gander, Proyer & Ruch 2020). 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
olevan Suomessa korkealla tasolla, mutta vähenevän yläluokille siirryttäessä 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019; Uusitalo-Malmivaara 2014). Erityisesti 
tyttöjen hyvinvoinnin on todettu laskevan ja koulu-uupumuksen kasvavan 
murrosiän kynnyksellä. Syitä tähän on etsitty kasaantuvista, moniulotteisista 
paineista ja tyttöjen suuremmasta tunnollisuudesta vastata odotuksiin (Salmela-
Aro, Kiuru, Pietikäinen & Jokela 2008; Uusitalo-Malmivaara 2014). Myös 
terveysongelmia on murrosikäisillä tytöillä poikia enemmän (Rask, Åstedt-Kurki, 
Paavilainen & Laippala 2003). Kaikkiaan ikävuodet 12–15 merkitsevät 
astumista lapsuudesta nuoruuteen ja sisältävät fysiologisten ja psykologisten 
muutosten ohella vastuiden kasvamista ja oman tien etsimistä. Suurin osa 
nuorista suoriutuu tästä ilman vakavia kriisejä (Rask ym. 2003). 
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Omilla vahvuuksilla toimiminen voi vähentää sekä tyttöjen että poikien 
uupumusta, parantaa onnistumisen mahdollisuuksia ja lisätä sekä koulussa että 
yleisesti koettua hyvinvointia siirryttäessä alakoulusta yläkouluun (Wagner ym. 
2020). Tässä tutkimuksessa tarkastelemme, miten yleinen hyvinvointi, 
kouluonnellisuus ja vahvuuksien käyttö on yhteydessä toisiinsa kuudes- ja 
yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä ja pojilla 
 

Tutkimuskohde, aineiston hankinta ja analyysi  
 
Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2017 sähköisellä lomakkeella 
pääkaupunkiseudun kolmen koulun (alakoulu, yläkoulu ja yhtenäiskoulu) 
kuudesluokkalaisilta (n=108, tyttöjä 58, keski-ikä 11,8 vuotta) ja 
yhdeksäsluokkalaisilta (n=67, tyttöjä 37, keski-ikä 14,7 vuotta) oppilailta 
kouluaikana opettajien johdolla. Kuudennet ja yhdeksännet luokat valittiin, 
koska molemmat luokka-asteet ovat siirtymävaiheen kynnyksellä ja siksi 
hyvinvointikokemusten tutkiminen on erityisen kiinnostavaa: Mitä 
alakouluaikana on tapahtunut ja mikä on tilanne sen päättyessä? Entä mikä on 
vastaava tilanne yläkoulussa? Luokat olivat yleisopetusryhmiä, joissa saattoi 
olla mukana erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita. Luokat 
osallistuivat vapaaehtoisina Positiivisen CV:n (PCV) kehittämistyöhön osana 
SITRAn Ratkaisu100-kilpailua (Sitra 2017, ks. myös positive.fi). Aineistokeruu 
oli osa alkumittausta, joka tehtiin ennen PCV-interventiota (tulokset raportoitu 
muualla). Tutkittavilla ei tiettävästi ollut kokemusta vahvuuskasvatuksesta 
ennen tutkimukseen osallistumista. Kunta, koulut ja oppilaiden huoltajat antoivat 
luvat tutkimuksen toteuttamiseen, ja tutkimukseen osallistuminen oli lapsille ja 
nuorille vapaaehtoista.  

Hyvinvoinnin, kouluonnellisuuden ja vahvuuksien käytön selvittämiseen 
käytettiin kolmea kvantitatiivista, aiemmin suomalaisessa tutkimuksessa 
testattua mittaria (EPOCH, KOM ja SUS). Lisäksi kyselylomakkeessa oli 
kysymyksiä sosiaalisesta kompetenssista ja kvalitatiivisia selontekopyyntöjä 
positiivisesta palautteenannosta (tulokset raportoidaan muualla). 
Taustamuuttujina kysyttiin ikä, luokka ja sukupuoli. 

EPOCH, lasten ja nuorten hyvinvointimittari (Kern, Benson, Steinberg & 
Steinberg 2016) koostuu 20 väittämästä, jotka mittaavat sitoutuneisuutta 
(Engagement), sinnikkyyttä (Perseverance), optimismia (Optimism), 
yhteenkuuluvuutta (Connectedness) ja onnellisuutta (Happiness). Kustakin 
edellä mainitusta viidestä osa-alueesta on neljä positiivista väittämää, joihin 
vastataan asteikolla 1 (en melkein koskaan) – 5 (lähes aina). 
Esimerkkiväittämät näistä osa-alueista ovat “Uppoudun täysin siihen mitä teen” 
(sitoutuneisuus), ”Teen loppuun mitä ikinä aloitankaan” (sinnikkyys), “ Uskon, 
että minulle tulee tapahtumaan hyviä asioita” (optimismi), “Elämässäni on 
ihmisiä, jotka todella välittävät minusta” (yhteenkuuluvuus) ja “Tunnen oloni 
onnelliseksi” (onnellisuus). EPOCH-mittari on kehitetty lapsilla ja nuorilla 
käytettäväksi, ja se pohjautuu Seligmanin (2011) PERMA-hyvinvointiteoriaan. 
EPOCH-hyvinvointimittarin sisäinen johdonmukaisuus oli tässä aineistossa 
erittäin hyvä, α=0,92. 

KOM, kouluonnellisuusmittari (Ivens 2007) selvittää oppilaiden koulussa 
koettua ja kouluun liittyvää onnellisuutta. Mittari kehitettiin 
alunperin  koulukiusaamiskokemusten vaikutusten selvittämiseksi, ja se on 
nimetty “koululaisten onnellisuusmittariksi” (“Happiness measure for 
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schoolchildren”). Monipuolisten väittämiensä perusteella mittarin voisi hyvinkin 
sanoa selvittävän yleisempää kouluun liittyvää hyvinvointia kuin onnellisuutta, 
mutta käännöksessä on pysytty uskollisena alkuperäiselle nimelle (Uusitalo-
Malmivaara 2012). Mittarissa on sekä positiivisia (esim. ”Koulu tuntui minusta 
turvalliselta paikalta”) että negatiivisia väittämiä (esim. ”Halusin antaa periksi”), 
ja niihin vastataan asteikolla 1 (erittäin paljon eri mieltä) – 4 (erittäin paljon 
samaa mieltä). Tässä tutkimuksessa käytettiin KOM-versiota, jossa oli 
alkuperäisen 30 väittämän sijaan 25 väittämää kuten useissa 
suomalaistutkimuksissa aiemmin (Uusitalo-Malmivaara 2012; Vuorinen ym. 
2020). Kouluonnellisuuden sisäinen johdonmukaisuus oli aineistossamme hyvä, 
α=0,90. 

SUS, vahvuuksien käytön mittari (Strength Usage Scale, Govindji & 
Linley 2007), on lasten ja nuorten vahvuuksien tuntemista ja käyttöä mittaava 
alunperin 14 väittämästä koostuva työkalu, johon vastataan asteikolla 1 (ei sovi 
minun lainkaan) – 5 (sopii minuun erittäin hyvin). Tässä tutkimuksessa mittarista 
käytettiin seitsemästä positiivisesta väittämästä (esim.”Voin tehdä säännöllisesti 
sitä, mitä osaan parhaiten”) koostuvaa versiota, joka on osoittautunut toimivaksi 
aiemmissa suomalaisissa tutkimuksissa (Vuorinen ym. 2020). Vahvuusmittarin 
sisäinen johdonmukaisuus oli aineistossamme erittäin hyvä, α= 0,92. 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen (miten hyvin tytöt ja pojat voivat, 
kuinka paljon he kokivat kouluonnellisuutta ja käyttivät vahvuuksiaan) saatiin 
vastaus hyvinvoinnin (EPOCH), kouluonnellisuuden (KOM) ja vahvuuksien 
käytön (SUS) mittareiden kuvailevilla tunnusluvuilla. Lisäksi hyödynsimme 
Pearsonin korrelaatioita selvittääksemme, kuinka hyvinvointi, kouluonnellisuus 
ja vahvuuksien käyttö ovat yhteydessä toisiinsa. Koska hyvinvoinnin 
kokemuksessa oli tilastollisesti merkitsevä ero tyttöjen ja poikien välillä, 
jaoimme jatkoanalyysissä hyvinvoinnin EPOCH-mittarin vielä viiteen sen 
mittamaan osatekijään saadaksemme tarkempaa tietoa hyvinvoinnin 
kokemuksen eroista vertailtavien ryhmien välillä.  

Toiseen tutkimuskysymykseen (miten hyvinvointi, kouluonnellisuus ja 
vahvuuksien käyttö eroavat kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien 
välillä) vastattiin vertailemalla hyvinvoinnin, kouluonnellisuuden ja vahvuuksien 
käytön kokemuksia riippumattomien otosten t-testeillä. Efektikokojen 
laskemiseen käytettiin Cohenin d:tä. 

Kaikki kvantitatiiviset analyysit tehtiin SPSS 27.0 -ohjelmalla. Puuttuvia 
arvoja ei aineistossa ollut, koska kyselylomaketta ei voinut palauttaa 
vastaamatta kaikkiin väittämiin. Kuitenkin muutama vastaus oli jäänyt 
tuntemattomasta syystä tallentumatta. Nämä olivat sattumanvaraisia, eikä näitä 
osittain tai kokonaan puuttuvia yksittäisiin mittareihin osuneita puuttuvia 
tapauksia otettu mukaan analyyseihin tai korvattu. Poikkeavia havaintoja 
aineistossa antoi kolme kuudesluokkalaista. Poika, jonka keskiarvot jokaisesta 
mittarista olivat neljä hajonnanmittaa keskiarvoa alhaisemmat, poistettiin 
aineistosta. Vahvuuksien käytöstä tasan yksi keskiarvoksi saaneen tytön 
vastaukset poistettiin kyseisestä mittarista. Samoin poistettiin hyvinvointimittarin 
yhteenkuuluvuuden osa-alueelta tytön antama poikkeava tulos, joka oli yli 
kolme hajonnanmittaa keskiarvoa alhaisempi.  

Mikään jakaumista ei noudattanut normaalijakaumaa, mistä johtuen 
tulokset tarkistettiin vielä epäparametrisella Mann Whitneyn testillä. Eri analyysit 
eivät tuottaneet keskenään tilastollisesti merkitseviä eroja, ja vain parametriset 
tulokset raportoitiin. 
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Tyttöjen ja poikien kokemukset hyvinvoinnista, 
kouluonnellisuudesta ja vahvuuksien käytöstä 

 
Kaikkiaan vastaajien hyvinvointi oli korkealla tasolla (Taulukko 1, ks. myös 
Fernström 2021). EPOCH-hyvinvointimittarin keskiarvo asteikolla 1–5 oli 3,92 
eli vastaajat kertoivat tuntevansa sitoutuneisuutta, olevansa sinnikkäitä ja 
optimistisia ja kokevansa yhteenkuuluvuutta ja onnellisuutta keskimäärin usein. 
Hajonta ei ollut suurta eikä erilaista sukupuolten välillä. Keskiarvovertailu osoitti 
tyttöjen voivan tilastollisesti erittäin merkitsevästi poikia paremmin, ja efektikoko 
0,52 osoitti ryhmien välisen eron olevan keskikokoinen. 

Kouluonnellisuusmittarin keskiarvo asteikolla 1–4 oli 3,19 kertoen, että 
kouluun tultiin pääsääntöisesti mielellään ja siellä koettiin enimmäkseen 
myönteisiä tunteita. Sukupuolten välillä ei havaittu eroa. Vastaukset eivät 
tälläkään mittarilla mitattuina hajonneet paljon, eikä hajonnoissa ollut eroa 
sukupuolten välillä. Vahvuuksien käytön mittarin keskiarvo 3,77 asteikolla 1–5 
kertoi oppilaiden pääosin tunnistavansa omia vahvuuksiaan ja pystyvänsä 
käyttämään niitä. Sukupuolten välillä ei ollut eroa vahvuuksien käytössä. 
Keskihajonnat eivät olleet suuret eivät poikenneet sukupuolten välillä. Koko 
vastaajajoukossa hyvinvointi, kouluonnellisuus ja vahvuuksien käyttö korreloivat 
keskenään tilastollisesti erittäin merkitsevästi (Taulukko 1). Vahvuuksien käyttö 
korreloi hieman vähemmän hyvinvoinnin ja kouluonnellisuuden kanssa kuin 
kaksi jälkimmäistä keskenään. 
 

Kouluonnellisuus laskee yhdeksännellä luokalla 

 
Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten välillä ei ollut eroja hyvinvoinnin 
kokemuksessa eikä eri luokkia käyvien tyttöjen tai poikien välillä. Sen sijaan 
luokkien sisäinen vertailu osoitti sekä kuudennella että yhdeksännellä luokalla 
tyttöjen voivan poikia paremmin (Taulukko 1). Erot olivat pienet mutta 
merkitsevät ja efektikoot (0,48 ja 0,63, vastaavasti) kertoivat erojen olevan 
keskikokoiset. Kouluonnellisuudessa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten välillä 
havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero kuudesluokkalaisten hyväksi. Efektikoko 
oli pienehkö, 0,41. Sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa 
kummallakaan luokka-asteella. Vahvuuksien käytössä ei ollut tilastollisesti 
merkitsevää eroa luokka-asteiden eikä sukupuolten välillä. 

Hyvinvoinnin, kouluonnellisuuden ja vahvuuksien käytön keskinäiset 
korrelaatiot vaihtelivat hieman sukupuolten ja luokka-asteiden välillä. 
Hyvinvoinnin ja kouluonnellisuuden välinen korrelaatio oli kuudesluokkalaisilla 
tytöillä .55, p<.001, pojilla .72, p<.001, yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä .65, p<.001 
ja pojilla .50, p<.01. Hyvinvoinnin ja vahvuuksien käytön välinen yhteys oli 
kuudesluokkalaisilla tytöillä .70, p<.001, pojilla 57, p<.001 ja 
yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä .46, p<.01. Kouluonnellisuuden ja vahvuuksien 
käytön välinen yhteys oli kuudesluokkalaisilla tytöillä .53, p<.001, pojilla .42, 
p<.01 ja yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä .51, p<.01.Yhdeksäsluokkalaisilla pojilla 
ei ollut yhteyttä hyvinvoinnin ja vahvuuksien käytön eikä kouluonnellisuuden ja 
vahvuuksien käytön välillä. 
 
Taulukko 1 Hyvinvoinnin, kouluonnellisuuden ja vahvuuksien käytön kuvailevat 
tunnusluvut, t-testiarvot ja korrelaatiot 
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Huom. 1. EPOCH Nuorten hyvinvointi, asteikko 1–5, KOM Kouluonnellisuus, 
asteikko 1–4, SUS Vahvuuksien käyttö 1–5  
Huom. 2. a Pearson korrelaatiot *** = p<.001 
 

Hyvinvoinnin kokemusten tarkemmaksi tarkastelemiseksi EPOCH-
hyvinvointimittari jaettiin sen viiteen osa-alueeseen (kussakin neljä väittämää). 
Väittämät tuottivat reliabiliteetiltaan hyvät osa-aluemittarit, sitoutuneisuuden α 
=0,84, sinnikkyyden α =0,76, optimismin α =0,80, yhteenkuuluvuuden α=0,81 ja 
onnellisuuden α = 0,89. Vastauksia osa-alueittain vertailtiin sukupuolten välillä 
molemmilla luokka-asteilla. Jokainen mitatusta viidestä osa-alueesta sai 
keskiarvokseen yli kolme, eli sekä tytöt että pojat kokivat jokaista hyvinvoinnin 
osa-aluetta vähintään usein. 

Kuudesluokkalaisten tyttöjen ja poikien välillä oli tilastollisesti merkitsevä 
ero tyttöjen hyväksi sitoutuneisuuden, t(106)=2,93, p<.01 ja yhteenkuuluvuuden 
t(104)=2,36, p<.05 osa-alueilla (Kuvio 1). Efektikoot olivat Cohenin d:llä 
mitattuina (0,56, sitoutuneisuus ja 0,46 yhteenkuuluvuus) keskisuuret. 
Yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja poikien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero 
tyttöjen hyväksi sitoutuneisuuden, t(65)=2,35, p<.05, sinnikkyyden, t(65)=2,78, 
p<.01, ja yhteenkuuluvuuden (65)=3,40, p<.01, osa-alueilla (Kuvio 1). Näiden 
efektikoot olivat 0,57 (sitoutuneisuus), 0,70 (sinnikkyys) ja 0,81 
(yhteenkuuluvuus) eli keskikokoisesta suureen.  
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Kuvio 1 Erot hyvinvoinnin eri osa-alueiden kokemuksissa kuudes- ja 
yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä, pojilla ja koko aineistossa, asteikko 1–5  
 

Johtopäätökset ja pohdinta 

 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ja 
poikien kokemuksia hyvinvoinnista, kouluonnellisuudesta ja vahvuuksien 
käytöstä Seligmanin (2011) PERMA-teoriaan pohjautuen. Tarkoituksena oli 
selvittää vastaajien subjektiivisia näkemyksiä, jotta hyvinvointia edistävät tekijät 
voitaisiin koulussa kohdentaa paremmin. Kuten aiemmissa tutkimuksissa on 
osoitettu, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset voivat keskimäärin hyvin, koulu 
näyttäytyy heille myönteisenä paikkana ja suurin osa pystyy toimimaan 
vahvuuksillaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019; Uusitalo-Malmivaara 
2012). Kuitenkin myös poikkeuksia oli. Pieni osa vastaajista raportoi erittäin 
alhaisesta hyvinvoinnista, ja kouluonnellisuus laski kaikilla yhdeksännellä 
luokalla.  

Miksi koulussa koettu onnellisuus laskee yläkoulussa? Oletusarvoisesti 
kuudesluokkalaisilla on vielä toinen jalka lapsuudessa, toinen nuoruudessa. 
Yhdeksäsluokkalaisilla taas murrosikä on tuonut omat erityispiirteensä arjen 
kokemuksiin oman identiteetin uudelleen muotoutuessa samalla, kun 
ympäristön vaateet kasvavat (Thomaes, Sedikides, van de Bos, Hutteman & 
Reijntjes 2017). Myös sukupuoli on yhteydessä kokemuksiin, joiden perusteella 
koulu ja elämä yleensäkin näyttäytyvät (Morojele 2011). Hieman yllättäen ja 
aiemmista tutkimuksista poiketen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019; 
Uusitalo-Malmivaara 2012; 2014) tutkimuksemme tytöt kokivat hyvinvointia 
poikia enemmän sekä kuudennella että yhdeksännellä luokalla, eikä tyttöjen 
hyvinvointi laskenut merkitsevästi yläkouluun siirryttäessä. Tulos on sekä 
rohkaiseva että, poikien osalta, hieman hälyttävä. 

Seligmanin (2011) PERMA-teoria tarkastelee hyvinvointia kukoistuksen 
tarpeiden näkökulmasta ja on monelta osin yhteneväinen 
itseohjautuvuusteorian (Deci & Ryan 2000) kanssa. PERMA-teoria pyrkii 
selittämään, mitä tarvitaan, jotta yksilöt voisivat voida parhaalla mahdollisella 
tavalla elämässään. Tässä tutkimuksessa sukupuolten ja luokka-asteiden 
välisten erojen tarkemmaksi selvittämiseksi hyvinvointia tarkasteltiin PERMA-
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teoriaan pohjautuvat EPOCH-mittarin viidellä osa-alueella (sitoutuneisuus, 
sinnikkyys, optimismi, yhteenkuuluvuus ja onnellisuus). Sekä kuudes- että 
yhdeksäsluokkalaiset tytöt osoittivat samanikäisiä poikia suurempaa 
sitoutuneisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Yhdeksännellä luokalla tytöt kokivat 
myös enemmän sinnikkyyttä kuin pojat. Sitoutuneisuuden väittämät koskevat 
oppimisesta nauttimista ja tekemiseen uppoutumista, jota PERMA-teoriassa 
(Seligman 2011) kuvataan mm. flow-kokemuksilla. Koulutyö tai muu tekeminen 
ei näyttänyt tuottavan pojille yhtä paljon sitoutumisen kokemusta kuin tytöille. 
Voisi kuvitella, että esimerkiksi harrastaminen ja pelaaminen (ks. myös 
Purhonen, Poikolainen, Pylvänen & Kallunki 2020) tarjoaisivat sitoutumisen 
kokemuksia ja “flowta”runsaastikin. Saattaa olla, että koulussa teetetty kysely 
johti vastaajat ajattelemaan vain koulumaailmaa, ja siellä tytöt aidosti kokivat 
enemmän sitoutuneisuutta. Myös Salmela-Aron ja Upadayan tekemät 
tutkimukset (mm. 2011) puoltavat tulkintaa tyttöjen poikia suuremmasta 
sitoutuneisuudesta koulutyöhön. Tyttöjen suurempi tunnollisuus saattaa myös 
olla tuloksen takana (esim. Schmitt, Realo, Voracek & Allik 2008; Dumfart & 
Neubauer 2016). Tämä on hyvin tutkittu ilmiö, jonka taustalla ovat vaikuttaneet 
yhteiskunnalliset odotukset ja normit. Suomessa Valtioneuvoston teettämässä 
tuoreehkossa selvityksessä tyttöihin ja poikiin kohdistuvat kouluodotukset 
nähtiin kuitenkin vain jossain määrin sukupuolistereotyyppisinä ja variaation 
katsottiin suurelta osin olevan yksilöiden eikä sukupuolten välistä (Pöysä & 
Kupiainen 2018). Kaikkiaan tuloksemme osoittavat, että koulujen on edelleen 
kehityttävä palvelemaan heterogeenistyvää oppilasjoukkoa ja kuultava myös 
oppilaita itseään etenkin yläkouluvaiheessa, jotta jokaisen kiinnostuksen 
kohteet ja taipumukset voisivat kohdata opetussuunnitelman vaateet 
hedelmällisesti. 

Tyttöjen paremmat yhteenkuuluvuuden kokemukset antavat nekin aihetta 
lisätutkimuksille. Tälle hyvinvoinnin osa-alueelle osuvat kyselyn väittämät 
koskivat läheisyyden kokemuksia ja tunnetta siitä, että ympärillä on luotettavia, 
rakastavia ihmisiä. Kenties kysymykset ymmärrettiin vain aivan läheisiä ja 
sydänystävyyksiä koskeviksi. Poikien taipumus ryhmäytyä ja liikkua porukoissa 
ennemmin kuin kenties syvällisiäkin asioita jakavissa pareissa, saattoi näkyä 
vastauksissa. Havaintoon on kuitenkin kiinnitettävä huomiota, sillä 
yhteenkuuluvuuden tunteet ja vastaavasti yksinäisyyden kokemusten 
välttäminen ovat keskeisiä hyvinvoinnin tekijöitä, jotka rakentavat resilienssiä 
pitkälle aikuisuuteen (Seligman 2011). Läheisiin ihmissuhteisiin ja 
mahdollisuuteen kokea yhteisöllisyyttä liittyy keskeisesti ihmisten välinen 
luottamus. Kuten Maunu (2018, s. 11) kirjoittaa, sosiaalista luottamusta 
rakennetaan arkipäivän tilanteissa. Siihen koulu tarjoaa mahdollisuuksia tunti 
tunnilta ja välitunti välitunnilta. Sosiaalisten suhteiden tukeminen ja 
yhteiskuntaan kiinnittyminen ovat koulutuksen ensisijaisia tehtäviä. Tämän 
tutkimuksen tulosten perusteella poikien mahdollisuutta rakentaa positiivisia 
vertaissuhteita on erityisesti kiinnitettävä huomiota. 

Tyttöjen poikia suurempi sinnikkyys yhdeksännellä luokalla on linjassa 
aiempien tutkimusten kanssa. Sinnikkyys ja tunnollisuus korreloivat, samoin 
sinnikkyys, itsesäätelykyky ja menestyminen koulutyössä eli saavuttaminen 
(Duckworth & Seligman 2006), joka on sekin tärkeä hyvinvoinnin tekijä myös 
PERMA-teoriassa (Seligman 2011). Sinnikkyys on luonteenvahvuus ja 
harjoittamalla edistettävä taito (Peterson & Seligman 2004; Uusitalo-Malmivaara 
& Vuorinen, 2015). Tuloksemme osoittavat sinnikkyyden, samoin kuin muiden 
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(luonteen-)vahvuuksien opettamisen tärkeyden peruskoulun yläluokkiin asti. 
Omassa aineistossamme erityisesti yhdeksänsien pojat näyttäisivät hyötyvän 
vahvuusopetuksesta. Se voisi antaa työkaluja, joiden avulla sitoutua 
työskentelyyn ja saada siten saavuttamisen kokemuksia. Luonteenvahvuuksien 
opettamiseen kuuluvat kiinteästi myös sosiaaliset taidot, jotka edelleen lisäävät 
yhteenkuuluvuuden mahdollisuuksia. Koulussa koettu hyvinvointi on riippuvaista 
sekä opinnoissa menestymisestä että myönteisistä ihmissuhteista, ja yleensä 
ne tukevat toinen toisiaan (mm. López-Pérez & Fernández-Castilla 2018). 
Sosiaalisten taitojen opettaminen voi siten olla avain myös opinnoissa 
menestymiseen. 

Yleisesti ottaen tuloksemme ovat yhteydessä aiempaan tutkimustietoon 
vahvuuksien käytön yhteydestä hyvinvointiin ja kouluonnellisuuteen (Gillham 
ym. 2011; Park ym. 2004; Proctor ym. 2011; Vuorinen ym. 2020; Wagner ym. 
2020). Vahvuuksien käytössä ei ollut eroja sukupuolten eikä luokka-asteiden 
välillä. Hyvinvoinnin, kouluonnellisuuden ja vahvuuksien käytön välisiä 
yhteyksiä tutkittaessa havaitsimme muutoksen yhdeksänsien luokkien pojilla. 
Hyvinvointi ei enää korreloinut positiivisesti vahvuuksien käytön kanssa, eivätkä 
kouluonnellisuus ja vahvuuksien käyttö myöskään enää korreloineet keskenään 
kuten kuudennella luokalla ja vielä yhdeksännen tytöillä. Tulos on kiinnostava ja 
vaatii lisätarkasteluja. Onko niin, että ainakin osalla yläkoulupojista itsetuntemus 
vahvuuksien osalta on vähentynyt, vai onko koulu ja muukin elämä muuttunut 
sellaiseksi, ettei omia vahvuuksia enää koeta voivan käyttää? Otoksemme 
pojilla optimismin ja onnellisuuden osa-alueet eivät kuitenkaan olleet 
alhaisempia kuin tytöillä. Tämä voi kertoa poikien tyttöjä suuremmasta 
huolettomuudesta tai uskosta elämän kantamiseen alueilla, joita tämä kysely ei 
tavoittanut. 

Koulun tulisi olla esimerkki osallisuutta ja toimijuutta mahdollistavasta 
sosiaalisesta kontekstista, jossa kaikki voivat kokea kukoistavansa ja tulevansa 
nähdyiksi vahvuuksiensa kautta. Tämä tarkoittaa entistä laaja-alaisemman 
osaamisen tunnistamista ja arvostamista ja tietoista tukea niille, joiden 
lähtökohdat ovat heikommat. Pudokkuus ja syrjäytyminen eivät ole 
sattumanvaraisia vaan suurelta osin tunnistettavissa jo varhaiskasvatuksessa. 
Suurimpia riskejä ovat vanhempien matala koulutustaso, päihde- ja 
mielenterveysongelmat, pitkäaikainen toimeentulotuen tarve ja perheen 
rakenteessa tapahtuneet suuret muutokset (Hilli, Ståhl, Merikukka & Ristikari 
2017). 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa on useita seikkoja 
otettava huomioon.  
Tulokset perustuvat vain kolmen koulun oppilaiden subjektiivisiin havaintoihin 
omasta hyvinvoinnistaan, kouluonnellisuudestaan ja vahvuuksien käytöstään. 
Esimerkiksi vahvuuksien käytön arvioimiseksi myös opettajien ja huoltajien 
havainnot olisivat olleet arvokkaita. Kaiken kaikkiaan tutkimuksemme otos oli 
pieni, vertailtavat ryhmät eivät olleet saman kokoisia, eivätkä luokka-
astevertailuiden osoittamat erot perustuneet toistomittaukseen, vaan otokset 
vertailtavissa luokka-asteissa olivat toisistaan riippumattomia. Tutkimuksemme 
rajoituksena on myös mainittava, että käsittelimme vain kahta sukupuolta ja on 
näin ollen mahdollista, että ne oppilaat, jotka eivät identifioineet itseään tytöksi 
tai pojaksi, ovat jättäneet vastaamatta kyselyyn. Kaikkiaan tutkimuksemme 
teoreettinen viitekehys on yksilökeskeinen, ja antaa hyvinvoinnista vain yhden 
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näkökulman. Tutkimuksessamme ei oteta huomioon esimerkiksi huono-
osaisuuden tai erityisen tuen tarpeiden vaikutusta vastaajien kokemuksiin.  

Tuloksemme antavat tietoa siitä, miten hyvinvointi, kouluonnellisuus ja 
vahvuuksien käyttö ovat yhteydessä toisiinsa eri ikäisillä tytöillä ja pojilla. Ne 
myös horjuttavat yleistä käsitystä hyvinvoinnin vähenemisestä yläkouluiässä 
ennen kaikkea tytöillä. Vertailtaessa aiempiin tutkimuksiin (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 2019; Uusitalo-Malmivaara 2014) on toki muistettava 
erilaisten mittareiden antavan toisistaan poikkeavaa näkökulmaa hyvinvointiin. 
Käyttämämme EPOCH-mittari (Kern ym. 2016) koostuu viidestä, hyvinvointia eri 
tulokulmista lähestyvästä osa-alueesta. Tutkimuksessamme pojat eivät olleet 
millään näistä osa-alueista tyttöjä edellä. 

Tulostemme pohjalta tehdyt johtopäätökset voivat toimia suuntaa-
antavina tulevaisuuden tutkimuksille ja käytännön työlle kouluissa. Erityisesti 
erot hyvinvoinnin eri osa-alueiden kokemisessa tarjoavat tietoa niistä tekijöistä, 
joita edistämällä lasten ja nuorten elämää voidaan tukea. Kouluilla on 
mahdollisuus tasoittaa lähtökohdista tulevia eroja ja vaikuttaa lasten ja nuorten 
hyvinvointiin monin tavoin mm. eksplisiittisesti hyvinvointiin liittyviä taitoja 
opettamalla (Badri ym. 2018; Vuorinen ym. 2020) kuten opetussuunnitelmamme 
vaatiikin (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014). Vielä 
paremmin voisi sanoa, että peruskoulu ja varhaiskasvatus ovat ainoita paikkoja, 
joissa koko ikäluokalle näitä taitoja voidaan opettaa. Lopuksi kysymme, onko 
mahdollista rakentaa koulu, joka tarjoaa riittävästi mielenkiintoisia tavoitteita ja 
haasteita siten, että jokainen oppilas pääsisi turvallisessa ympäristössä 
kokemaan sitoutuneisuutta omaa koulutyötä kohtaan saaden siten 
onnistumisen kokemuksia ja voidakseen hyvin?  
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