
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuorten elämään tyytyväisyys ja 
siihen vaikuttavia tekijöitä 

PISA 2018 -tutkimuksen oppilaskyselyn valossa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingin yliopisto 
Kasvatustieteiden maisteriohjelma 
Erityispedagogiikan opintosuunta 
Pro gradu -tutkielma 30op 
Kasvatustiede 
Joulukuu 2021 
Saara Alatulkkila 
 
Ohjaaja: Olli-Pekka Malinen 



 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteiden maisteriohjelma 

Tekijä - Författare - Author 
Saara Alatulkkila 
Työn nimi - Arbetets titel 
Nuorten elämään tyytyväisyys ja siihen vaikuttavia tekijöitä 
PISA 2018 -tutkimuksen oppilaskyselyn valossa 
Title 
Adolescents’ life satisfaction and variables affecting it in the light of the student questionnaire 
of PISA 2018 research 
Oppiaine - Läroämne - Subject 
Erityispedagogiikka 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - 
Level/Instructor 
Pro gradu -tutkielma / Olli-Pekka Malinen 

Aika - Datum - Month and 
year 

Joulukuu 2021 

Sivumäärä - Sidoantal - Number of 
pages 

60 s + 6 liitettä 
Tiivistelmä - Referat - Abstract 
 
Nuorten elämään tyytyväisyyttä on alettu tutkia enemmän vasta viime vuosina. Aiemmat tut-
kimukset ovat osoittaneet, että monet tekijät ovat yhteydessä elämään tyytyväisyyteen. Tut-
kimusta nuorten elämään tyytyväisyydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä ylipäätään 
subjektiivisesta hyvinvoinnista on kuitenkin toivottu lisää. Tässä tutkimuksessa tutkitaan po-
sitiivisten tunteiden, kuuluvuuden tunteen koulussa, minäpystyvyyden, sukupuolen sekä so-
sioekonomisen taustan vaikutuksia suomalaisten nuorten elämään tyytyväisyyteen vuoden 
2018 PISA-aineiston avulla. Lisäksi tarkastellaan tyttöjen ja poikien eroja elämään tyytyväi-
syydessä, positiivisten tunteiden kokemuksissa, kuuluvuuden tunteessa koulussa sekä minä-
pystyvyyden käsityksissä. 

Tutkimuksen aineistona käytettiin PISA 2018 -oppilaskyselyn kautta saatuja vastauksia. Ai-
neisto edusti koko Suomea, ja otoskoko oli suuri (n = 5 649). Aineiston analyyseissä käytettiin 
IBM SPSS Statistics 27 -ohjelmaa sekä The IEA International Database Analyzer -ohjelmaa 
(versio 4.0.39). Tutkimuksen analyysimenetelmiä olivat lineaarinen regressioanalyysi sekä 
riippumattomien otosten t-testi. 

Regressioanalyysin mukaan selittävät muuttujat selittivät elämään tyytyväisyyden vaihtelusta 
39 %, jolloin efektikoko oli suuri. Tilastollisesti merkitsevä vaikutus elämään tyytyväisyyteen 
oli kaikilla muuttujilla lukuun ottamatta sosioekonomista taustaa. Yksittäisistä muuttujista 
suurin selitysaste oli positiivisten tunteiden kokemisella (β = .42, p < .001). T-testit puolestaan 
osoittivat, että tyttöjen ja poikien keskiarvojen välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja 
elämään tyytyväisyydessä ja kuuluvuuden tunteessa koulussa. Efektikoot olivat kuitenkin 
melko pieniä. Tulosten mukaan positiiviset tunteet, kuuluvuuden tunne koulussa, 
minäpystyvyys ja sukupuoli vaikuttavat siis nuorten elämään tyytyväisyyteen. Lisäksi 
sukupuolten välillä on eroja  elämään tyytyväisyydessä ja kuuluvuuden tunteessa koulussa. 
 
 

Avainsanat - Nyckelord 
elämään tyytyväisyys, positiiviset tunteet, kuuluvuuden tunne koulussa, minäpystyvyys 

Keywords 
life satisfaction, positive emotions, sense of belonging at school, self-efficacy  

Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsingin yliopiston kirjasto – Helda / E-thesis (opinnäytteet) 

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 
Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Educational Sciences 

Tekijä - Författare - Author 
Saara Alatulkkila 
Työn nimi - Arbetets titel 
Nuorten elämään tyytyväisyys ja siihen vaikuttavia tekijöitä 
PISA 2018 -tutkimuksen oppilaskyselyn valossa 
Title 
Adolescents’ life satisfaction and variables affecting it in the light of the student questionnaire 
of PISA 2018 research 
Oppiaine - Läroämne - Subject 
Special Education 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 
Master’s Thesis / Olli-Pekka Malinen 

Aika - Datum - Month and 
year 

December 2021 

Sivumäärä - Sidoantal - 
Number of pages 

60 pp. + 6 appendices 
Tiivistelmä - Referat - Abstract 
 
Research on adolescents’ life satisfaction has increased only in recent years. Previous research 
has indicated that many variables are in association with life satisfaction. However, there has 
been need for more research on variables that affect adolescents’ life satisfaction and overall 
subjective well-being. In this thesis, it is researched how positive emotions, sense of belonging 
at school, self-efficacy, gender, and socioeconomic status affect life satisfaction of Finnish 
adolescents by way of the PISA 2018 research data. In addition, the differences between girls 
and boys in life satisfaction, positive emotions, sense of belonging at school, and self-efficacy 
are examined. 
 
The data used in this study were the answers to the PISA 2018 student questionnaire. The data 
represented the entire Finland, and the sample size was large (n = 5649). Analyses of the data 
were carried out with IBM SPSS 27 and the IEA International Database Analyzer (version 
4.0.39). Analytical methods used in this study were linear regression analysis and independent 
samples t-test. 

According to the regression analysis, independent variables explained 39 % of the variance of 
life satisfaction, in which case the effect size was quite large. All variables, except 
socioeconomic status, had statistically significant effects on life satisfaction. The most predictive 
of all independent variables seemed to be positive emotions (β = .42, p < .001). As for the t-
tests, they showed statistically significant differences between girls and boys’ mean values in 
both life satisfaction and sense of belonging at school. However, effect sizes were quite small. 
According to the results, positive emotions, sense of belonging at school, self-efficacy and 
gender affect adolescents’ life satisfaction. There are also differences in life satisfaction and 
sense of belonging at school between genders. 
 

Avainsanat - Nyckelord 
elämään tyytyväisyys, positiiviset tunteet, kuuluvuuden tunne koulussa, minäpystyvyys 

Keywords 
life satisfaction, positive emotions, sense of belonging at school, self-efficacy 
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsinki University Library – Helda / E-thesis (theses) 

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 

 
Sisällys 
 

1 JOHDANTO .......................................................................................................... 1 

2 ELÄMÄÄN TYYTYVÄISYYS ................................................................................. 3 

2.1 Hyvinvoinnin teoriat ........................................................................................ 3 

2.1.1 Eudaimonistinen näkökulma ................................................................ 4 

2.1.2 Hedonistinen näkökulma ...................................................................... 4 

2.1.3 Allardtin hyvinvointiteoria ..................................................................... 5 

2.2 Subjektiivinen hyvinvointi ................................................................................ 6 

2.2.1 Subjektiivinen hyvinvointi, elämään tyytyväisyys ja onnellisuus ............ 7 

2.2.2 Tunteet ja niiden yhteys elämään tyytyväisyyteen ................................ 8 

2.3 Elämään tyytyväisyyden mittaaminen ............................................................. 9 

2.4 Nuorten elämään tyytyväisyys .......................................................................10 

3 ELÄMÄÄN TYYTYVÄISYYTEEN YHTEYDESSÄ OLEVIA TEKIJÖITÄ ...............12 

3.1 Yksilön taustatekijöiden ja elämään tyytyväisyyden yhteys ............................12 

3.2 Kuuluvuuden tunne ........................................................................................12 

3.2.1 Teoriat kuuluvuuden tunteen taustalla .................................................13 

3.2.2 Kuuluvuuden tunne koulussa ..............................................................14 

3.2.3 Kuuluvuuden tunne koulussa ja elämään tyytyväisyys ........................18 

3.3 Minäpystyvyys ...............................................................................................18 

3.3.1 Minäpystyvyyden lähteet .....................................................................19 

3.3.2 Nuoret ja minäpystyvyys .....................................................................21 

3.3.3 Minäpystyvyys ja elämään tyytyväisyys ..............................................22 

4 PISA-TUTKIMUS .................................................................................................24 

4.1 Mikä on PISA-tutkimus? ................................................................................24 

4.2 PISA-tutkimuksen synty ja nykyinen asema ...................................................25 

4.3 PISA-tutkimusta kohtaan esitetty kritiikki ........................................................26 

5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET ..........................................28 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ...............................................................................29 

6.1 Tutkimusjoukko ..............................................................................................29 

6.2 Aineiston kerääminen ....................................................................................30 

6.3 Analyysimenetelmät .......................................................................................31 

6.3.1 Lineaarinen regressioanalyysi .............................................................32 

6.3.2 Riippumattomien otosten t-testit ..........................................................35 



 

6.4 Indeksit ja niiden reliabiliteetit ........................................................................36 

7 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTAA .................................................40 

7.1 Elämään tyytyväisyyttä selittävät tekijät .........................................................40 

7.2 Sukupuolten väliset erot ................................................................................41 

7.3 Tulosten yhteenveto ......................................................................................42 

8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS......................................................................43 

8.1 Mittarit............................................................................................................43 

8.2 Analyysit ........................................................................................................45 

8.3 Eettisyys ja anonymiteetti ..............................................................................46 

9 POHDINTAA .......................................................................................................47 

10 LÄHTEET ............................................................................................................51 

11 LIITTEET .............................................................................................................61 



 

 

TAULUKOT 
 
 
Taulukko 1. Muuttujien väliset korrelaatiot Pearsonin tulomomenttikertoimen (r) mukaan

 ............................................................................................................................34 
Taulukko 2. Muuttujien väliset korrelaatiot Spearmanin järjestyskorrelaation (rj) mukaan

 ............................................................................................................................34 
Taulukko 3. Summamuuttujien kuvailevat tiedot ..........................................................38 
Taulukko 4. Elämään tyytyväisyyden kuvailevat tiedot ................................................39 
Taulukko 5. Muuttujien standardoidut regressiokertoimet (tilastollisesti merkitsevät 

selittävät muuttujat) .............................................................................................40 
  
 
 
 
 
 
KUVIOT 
 
Kuvio 1. Hyvinvoinnin ja subjektiivisen hyvinvoinnin osatekijät ..................................... 7 
Kuvio 2. Maslowin tarvehierarkia (1943) ......................................................................14 
Kuvio 3. Oppilaiden käyttäytymisen, kouluun liittyvien suhteiden sekä kuuluvuuden 

tunteen väliset yhteydet Juvosen (2006) mukaan ................................................16 
 Kuvio 4. Minäpystyvyyskäsityksiin vaikuttavat tekijät (Bandura, 1977) ........................20 
 
 
 



 

1 
   

 

1 JOHDANTO 

Jo Aristoteleen ajoista lähtien filosofien ja teologien tavoite elämässä on ollut saavuttaa 

niin sanottu hyvä elämä (Proctor ym., 2009, 583), mutta mitä tuo hyvä elämä oikeastaan 

tarkoittaa? Suomi todettiin maaliskuussa 2021 maailman onnellisimmaksi maaksi jo nel-

jäntenä vuonna peräkkäin (Yhdistyneet Kansakunnat, 2021), mutta voidaanko siitä pää-

tellä, että suomalaiset nuoret voivat hyvin? 

Nuoruus on suurten muutosten aikaa (Goldbeck, ym., 2007; Schunck & Meece, 2006, 

72). Nämä muutokset tapahtuvat fyysisellä, kognitiivisella, sosiaalisella ja emotionaali-

sella tasolla (Schunck & Meece, 2006, 72). Lisäksi suuria muutoksia tapahtuu esimerkiksi 

kouluympäristössä ja suhteissa ikätovereihin ja perheenjäseniin. Näillä muutoksilla saat-

taa olla merkittäviäkin vaikutuksia nuorten oppimiseen ja motivaatioon. (Schunck & 

Meece, 2006, 72). 15-vuotiaiden nuorten hyvinvoinnin tutkiminen onkin näin ollen en-

siarvoisen tärkeää (ks. OECD, 2019a). 

PISA-tulosten julkistaminen nostaa joka kerta esiin keskustelun suomalaisnuorten oppi-

mistuloksista. Kiinnostusta vaikuttaa herättävän erityisesti lukutaito ja sitä kautta huoles-

tuttavan siihen liittyvien tulosten laskeminen. Tärkeää olisi kuitenkin huomata, että PISA-

tutkimuksella ei mitata ainoastaan oppimistuloksia, vaan sen avulla saadaan myös tietoa 

nuorten hyvinvoinnista. Yhtenä oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013, 1 luku, 2 § 

& 3 §) tavoitteistakin on edistää yksilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Näin ollen on 

koulun velvollisuus pyrkiä edistämään oppilaiden hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. 

Nuorten hyvinvointi, erityisesti mitattuna oppilaiden elämänlaatuna ja elämänarvoina, on 

herättänyt kasvavaa kiinnostusta poliitikoissa ja opettajissa ympäri maailmaa (OECD, 

2019b, 262). Positiivisen psykologian suosion kasvaessa kiinnostuttiin tutkimaan enem-

män nuorten elämään tyytyväisyyttä ja ylipäätään subjektiivista hyvinvointia, joiden tut-

kimusta oli aiemmin nuorten kohdalla laiminlyöty (ks. Opshaug, 2013; Proctor ym., 

2017). Nuorten elämään tyytyväisyys on positiivisessa psykologiassa hyvin keskeistä 

(Proctor ym., 2009), ja se on myös yksi tärkeimmistä nuorten mielenterveyden mittareista 
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(Proctor ym., 2017). Subjektiivisen hyvinvoinnin tärkeys on viime vuosina alettu ymmär-

tää yhä paremmin ja onkin suositeltu, että sitä mitattaisiin mahdollisimman laajasti hy-

vinvointia koskevissa tutkimuksissa (ks. Stiglitz ym., 2009). 

Proctor ja kumppanit (2017, 8) ovat esittäneet toiveen siitä, että elämään tyytyväisyyteen 

liittyvä tutkimus selvittäisi lisää sitä, kuinka nuorten ympäristö, persoonallisuus ja elä-

mään tyytyväisyys ovat yhteydessä toisiinsa. Tähän toiveeseen pyrinkin osaltani tällä tut-

kimuksella vastaamaan. Tässä määrällisessä tutkimuksessa tarkastelen suomalaisten 

nuorten elämään tyytyväisyyden yhteyttä positiivisten tunteiden kokemiseen, kuuluvuu-

den tunteeseen koulussa, minäpystyvyyden käsityksiin, sukupuoleen ja sosioekonomi-

seen taustaan vuoden 2018 PISA-aineiston valossa. Lisäksi tarkastelen sukupuolten väli-

siä eroja elämään tyytyväisyyden, positiivisten tunteiden, kuuluvuuden tunteen koulussa 

ja minäpystyvyyden kohdalla. 
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2 ELÄMÄÄN TYYTYVÄISYYS 

Elämään tyytyväisyys on yksi tärkeimpiä hyvinvoinnin tekijöitä ja sitä pidetään yhtenä 

subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueista (Diener, 1994). Aikuisten elämään tyytyväi-

syyttä on tutkittu varsin laajasti jo pidemmän aikaa, kun taas lasten ja nuorten kohdalla 

sitä on herätty tutkimaan vasta paljon myöhemmin (Opshaug, 2013; Proctor ym., 2009; 

Proctor ym., 2017). Nuorten elämään tyytyväisyys, kuten useat muutkin nuorten optimaa-

lista toimintakykyä mittaavat positiiviset indikaattorit, jätettiin pitkään huomiotta eikä 

elämään tyytyväisyyttä juurikaan tutkittu. Positiivisen psykologian myötä nuorten hyvin-

vointia ja optimaalista toimintakykyä on viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana tut-

kittu yhä enemmän. (Proctor ym., 2017.) 

Tässä luvussa käsitellään ensin yleisesti hyvinvointia ja sen taustalla vaikuttavia tunne-

tuimpia teorioita. Sen jälkeen esitellään subjektiivista hyvinvointia ja siihen kuuluvia osa-

tekijöitä elämään tyytyväisyyttä painottaen, minkä jälkeen esitellään vielä erilaisia tapoja 

mitata elämään tyytyväisyyttä sekä kerrotaan lyhyesti nuorten elämään tyytyväisyydestä 

aiempien tutkimusten valossa. 

2.1 Hyvinvoinnin teoriat 

Ihmisen terveyttä on jo pitkään määritelty muunakin kuin vain sairauden poissaolona 

(Ryff ym., 2004). Esimerkiksi yksi näkökulma terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 

on keskittyä siihen, mitä kukoistus on. Kukoistus tarkoittaa sitä, että ihmisen elämällä on 

tarkoitus, hänellä on hyviä ihmissuhteita ja hän tiedostaa oman potentiaalinsa (Ryff & 

Singer, 1998). Hyvinvointi on kaiken kaikkiaan hyvin moniulotteinen käsite (Härkölä, 

2012), jonka voidaan katsoa olevan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin yh-

teistulos (Ryff ym., 2004). 

Yleensä hyvinvoinnin osatekijät jaetaan kolmeen ulottuvuuteen, joita ovat terveys, mate-

riaalinen hyvinvointi sekä koettu hyvinvointi tai elämänlaatu (Härkölä, 2012; Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos, 2020). Usein hyvinvointia voidaan mitata sekä objektiivisin mit-

tarein, joihin voidaan katsoa kuuluviksi materiaalinen hyvinvointi ja terveys, että subjek-

tiivisin mittarein, joita ovat esimerkiksi elämään tyytyväisyys sekä koetut tunteet (Casas, 

2011). Hyvinvoinnin käsitteellä voidaan viitata sekä yhteisötason että yksilön hyvinvoin-
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tiin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2020). PISA-tutkimuksessa mitataan pääosin yk-

silön hyvinvointia ja näin ollen tässä tutkielmassa keskitytäänkin nimenomaan yksilön 

hyvinvointiin liittyviin tekijöihin. 

2.1.1 Eudaimonistinen näkökulma 

Hyvinvoinnin taustalla on useita teorioita, joista yleisimpiä vaikuttaisivat olevan eudai-

monistinen ja hedonistinen näkökulma. Eudaimonismi juontaa juurensa antiikin aikoihin, 

ja Aristoteleen mukaan kyse on siitä, että ihminen oivaltaa oman potentiaalinsa ja toteut-

taa itseään (Mattila, 2018; Ryff ym., 2004). Kaikkien eudaimonististen teorioiden mukaan 

kukoistaminen tarkoittaa sitä, että elää täysin ihmisen elämää (Mattila, 2018). 

Eudaimonistisessa lähestymistavassa puhutaan yleensä psykologisesta hyvinvoinnista, 

joka yhdistetään ihmisen potentiaalin kehitykseen (López-Torres Hidalgo ym., 2010). 

Psykologinen hyvinvointi on laaja käsite ja sitä pidetäänkin usein kattavimpana hyvin-

voinnin terminä psykologian kentällä (Diener ym., 2017). Sen on havaittu korreloivan 

positiivisesti esimerkiksi elämään tyytyväisyyden ja itsetunnon kanssa ja negatiivisesti 

puolestaan esimerkiksi masennuksen kanssa (López-Torres Hidalgo ym., 2010). Carole 

Ryff (1989) on jaotellut psykologisen hyvinvoinnin kuuteen ulottuvuuteen, joiden mit-

taamiseksi hän on kehittänyt mittarin, jossa kutakin ulottuvuutta mitataan 20 väittämällä 

(López-Torres Hidalgo ym., 2010). Näitä ulottuvuuksia ovat (1) itsensä hyväksyminen, 

(2) tarkoitus elämässä, (3) henkilökohtainen kasvu, (4) positiiviset suhteet muiden kanssa, 

(5) ympäristön hallinta sekä (6) autonomia (Ryff, 1989; Ryff ym., 2004). 

Eudainomismia kohtaan on myös esitetty kritiikkiä esimerkiksi siitä, että eudaimonisti-

sissa teorioissa huomioidaan lähinnä se, millaisia ihmiset yleensä ovat, jolloin yksilölliset 

erot jäävät huomiotta. Lisäksi eudaimonismia on kritisoitu siitä, että subjektiivisen hy-

vinvoinnin ja nautintojen kokeminen jäävät liian vähälle huomiolle. (Mattila, 2018.)  

2.1.2 Hedonistinen näkökulma 

Hedonistiset teoriat puolestaan pohjautuvat filosofiseen traditioon, jota esimerkiksi Hob-

bes, Locke ja Rousseau ovat esitelleet (Sirgy, 2012). Hedonistisessa näkökulmassa hy-

vinvointi rinnastetaan mielihyvään ja onnellisuuteen; hyvinvointia lisäävät siis asiat, 

jotka tuottavat ihmiselle mielihyvää (Joshanloo & Afshari, 2010). Hyvinvoinnin näh-

däänkin toteutuvan silloin, kun miellyttävät asiat voittavat epämiellyttävät asiat (Mattila, 
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2018). Hedonistinen hyvinvointi on jaettu yleensä kahteen osatekijään, joita ovat (1) emo-

tionaalinen hyvinvointi ja (2) kognitiivinen hyvinvointi tai elämään tyytyväisyys (De 

Leersnyder ym., 2013, viitattu lähteessä Páez ym., 2018). 

2.1.3 Allardtin hyvinvointiteoria 

Yksi tunnetuimmista hyvinvointiteorioista on Allardtin teoria (1976), jossa hyvinvoin-

nilla tarkoitetaan tarpeiden tyydytyksen tasoa. Allardtia voidaan nähdäkseni pitää poh-

joismaisen hyvinvointitutkimuksen edelläkävijänä. Hänen mukaansa hyvinvointi voidaan 

jakaa objektiivisiin ja subjektiivisiin tekijöihin, joista jälkimmäiset tarkoittavat koettua 

tyytyväisyyttä tai onnellisuutta. Teorian mukaan tarpeiden tyydytys liittyy siis hyvinvoin-

tiin, kun taas halujen tyydytys liittyy ennemminkin onnellisuuteen. Täysin mustavalkoista 

erottelua ei kuitenkaan tarpeiden ja halujen välillä ole mahdollista tehdä. (Allardt, 1976.) 

Allardtin teorian (1976) mukaan perustarpeet voidaan luokitella seuraavalla tavalla: 

 Having: Materiaalisiin, persoonattomiin resursseihin liittyvät tarpeet 

 Loving: Rakkauteen, kumppanuuteen ja yhteenkuuluvuuteen liittyvät tarpeet; 

Kuinka ihminen kokee voivansa samaistua muihin ihmisiin 

 Being: Itsensä toteuttamisen tarve ja se mitä ihminen on suhteessa yhteiskuntaan 

Allardtin (1976) mukaan hyvinvointia tulisi siis mitata mahdollisimman paljon objektii-

visilla mittareilla, kun taas subjektiivisten tunteiden ja kokemusten avulla mitataan on-

nellisuutta. Itse näen kuitenkin niin, että Allardtin (1976) klassinen hyvinvointiteoria ei 

jätä lainkaan sijaa subjektiiviselle hyvinvoinnille, eikä esimerkiksi elämään tyytyväisyys 

mittaisikaan Allardtin teorian (1976) mukaan lainkaan hyvinvointia vaan onnellisuutta. 

Subjektiivisia kokemuksia mitattiin Allardtin mukaan viihtyvyys- ja tyytymättömyys-

asenteilla. Viihtyvyysasenteisiin kuului onni, josta nykytutkimuksen valossa käytettäisiin 

nimitystä elämään tyytyväisyys. (Uusitalo & Simpura, 2020, 581.) Allardt (1976) teki 

kuitenkin eroa hyvinvointiin liittyvien objektiivisten ja subjektiivisten mittareiden välillä, 

minkä voi mielestäni nähdä ikään kuin esityönä subjektiivisen hyvinvoinnin käsitteen 

syntymiselle. 

Allardtin teorian (1976) pohjalta on kehitetty Koulun hyvinvointimalli, joka sisältää 

edellä mainittujen luokkien (having, loving, being) lisäksi terveyden (health) (Konu, 

2002, 44–45). Mallin avulla on tutkittu oppilaiden hyvinvointia osana kouluyhteisöä sen 
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sijaan, että jokaista oppilasta olisi tutkittu yksittäin. Tarkoituksena oli, että mallin kautta 

saadun tutkimustiedon perusteella voisi koko kouluyhteisön hyvinvointia parantamalla 

vastata useimpien oppilaiden tarpeisiin. Tällöin opiskeluhuollon toimia ja resursseja voi-

taisiin keskittää paremmin oppilaille, jotka sitä erityisesti tarvitsevat. (Konu & Lintonen, 

2019.) 

2.2 Subjektiivinen hyvinvointi 

Subjektiivinen hyvinvointi ei tarkoita ainoastaan negatiivisten tekijöiden poissaoloa vaan 

myös positiivisten muuttujien läsnäoloa (Diener, 1984). Subjektiivisen hyvinvoinnin voi 

oikeastaan katsoa olevan sateenvarjotermi, joka sisältää yksilöiden erilaiset arviot omasta 

elämästään (Diener, 2006, 153; Moksnes & Espnes, 2013, 2921). Käsitteen otti vuonna 

1984 käyttöön Ed Diener, joka on yksi arvostetuimmista subjektiivisen hyvinvoinnin tut-

kijoista (ks. Moore, 2020).  

Subjektiivinen hyvinvointi tarkoittaa ihmisen affektiivista ja kognitiivista arviota omasta 

elämästään (Diener, 1984; Diener, 1994) ja sen katsotaan yleensä koostuvan kolmesta 

osatekijästä, jotka ovat elämään tyytyväisyys, positiivisten tunteiden vahva esiintyminen 

sekä negatiivisten tunteiden vähäinen esiintyminen (ks. kuvio 1) (Busseri & Sadava, 

2011; Diener, 1984; Diener, 2000; Ryff ym., 2004). Subjektiivista hyvinvointia on käy-

tetty myös elämään tyytyväisyyden synonyymina (ks. Konu, 2002, 16). Käsitteet eivät 

kuitenkaan missään nimessä ole toistensa synonyymejä, vaikkakin ihmisillä, joilla sub-

jektiivinen hyvinvointi on korkealla tasolla, on johdonmukaisesti raportoitu myös korke-

asta elämään tyytyväisyydestä (Proctor ym., 2010, 520). 
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Kuvio 1. Hyvinvoinnin ja subjektiivisen hyvinvoinnin osatekijät. 

 

2.2.1 Subjektiivinen hyvinvointi, elämään tyytyväisyys ja onnellisuus 

Subjektiivisesta näkökulmasta elämään tyytyväisyyttä lähestyttäessä keskitytään ihmisen 

omiin mielipiteisiin ja siihen, kuinka hän itse arvioi elämäänsä ja siihen liittyviä olosuh-

teita sekä omaa tyytyväisyyttään niihin. (Dew & Huebner, 1994, 185). Yksi hyvän elämän 

keskeisistä kriteereistä onkin se, että ihminen itse arvioi oman elämänsä hyväksi (Diener, 

2000, 34). Elämään tyytyväisyys on yleinen arvio ihmisen elämän laadusta hänen itsensä 

määrittelemien kriteerien mukaisesti (Shin & Johnson, 1978, 478). Elämään tyytyväisyy-

destä saatetaan käyttää myös käsitettä koettu elämän laatu (ks. Antamarian ym., 2008). 

Monissa subjektiivista hyvinvointia koskevissa tutkimuksissa elämään tyytyväisyyttä on 

käytetty ainoana mittarina. Tämä johtuu kenties siitä, että kolmesta osatekijästä se on 

kaikkein vakain eikä niin altis muutoksille kuin positiivinen ja negatiivinen emotionaali-

suus. (Proctor ym., 2017; Suldo & Huebner, 2006.) Usein korkean elämään tyytyväisyy-

den on katsottu myös olevan merkkinä onnellisuudesta, vaikka onnellisuudella saatetaan 

eri yhteyksissä tarkoittaa monia muitakin asioita (ks. Proctor ym., 2009, 583–584). Ter-

mejä elämään tyytyväisyys ja onnellisuus on jopa käytetty suoraan toistensa synonyy-

meinä (ks. Konu, 2002, 16). Yleensä ihmisten arvioinnit onnellisuudesta kertovat kuiten-
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kin tiettyyn tilanteeseen sidonnaisesta, lyhyen aikavälin positiivisesta mielialasta (Helli-

well & Putnam, 2005, 1435), kun taas elämään tyytyväisyyden arviointi käsittää pidem-

män aikavälin arvion ihmisen elämästä kokonaisuutena (Diener, 1984, 544). Näin ollen 

käsitteet eivät siis tarkoita samaa asiaa eikä niitä tulisi käyttää toistensa synonyymeinä.  

2.2.2 Tunteet ja niiden yhteys elämään tyytyväisyyteen 

Emotionaalisuus voidaan jakaa positiiviseen ja negatiiviseen emotionaalisuuteen, joista 

molemmat ovat tunnereaktioita elämäntapahtumiin. Positiiviset tunnereaktiot tarkoittavat 

miellyttäviä mielialoja ja tunteita, kuten onnellisuus, ilo ja hyväntuulisuus, jotka viestit-

tävät ihmiselle, että elämä kulkee oikeaan suuntaan. Negatiiviset tunnereaktiot puolestaan 

ovat epämiellyttäviä mielialoja ja tunteita, niin kuin esimerkiksi kiukku, kateus ja suru. 

Negatiiviset tunteetkin kuuluvat elämään, mutta mikäli tunnekokemukset pitkittyvät tai 

toistuvat usein, tuntuu ihmisestä helposti siltä, että elämä ei ole hyvää. (Diener, 2006.) 

Laajenna ja rakenna -teorian mukaan tunteet ovat lyhytaikaisia fysiologisia ja kognitiivi-

sia kokemuksia. Ne johtavat ihmisen ajattelemaan ja käyttäytymään tietyllä tavalla. 

(Fredrickson, 2001, 220.) Tunteet koostuvat monesta eri komponentista. Näitä ovat toi-

mintavalmius, tietoinen kokemus, fysiologiset reaktiot, sanattomat reaktiot (äänet ja il-

meet) sekä tunteiden kognitiivinen arviointi ja luokittelu. (Diener, 1994, 138.) Laajenna 

ja rakenna -teorian (Fredrickson, 2001) mukaan positiivisilla ja negatiivisilla tunteilla on 

eri tehtävät (Franke ym., 2017, 1076). Esimerkiksi pelkoa tuntiessaan ihmisessä käynnis-

tyy yleensä taistele tai pakene -reaktio (Fredrickson, 2001, 220). Negatiiviset tunteet ka-

ventavat ihmisen ajatus- ja toimintamalleja, kun taas positiiviset tunteet laajentavat niitä 

lisäten näin joustavuutta kognitiivisella ja käyttäytymisen tasolla (Franke ym., 2017, 

1076). Positiiviset tunteiden on tämän vuoksi todettu johtavan esimerkiksi luovuuteen 

(Lyubomirsky ym., 2005, 838). 

Subjektiivista hyvinvointia mitattaessa tunteiden arviointi keskittyy lähinnä kognitiivisen 

tason arviointiin ja jollakin tasolla myös emotionaalisiin kokemuksiin. Muita tunteiden 

näkökulmia tuskin pystytään reflektoimaan subjektiivisen hyvinvoinnin mittauksessa. 

(Diener, 1994, 138.) Yleensä eri emotionaaliset kanavat eivät anna yksiselitteistä kuvaa 

tunteista niitä mitattaessa. Ihminen saattaa esimerkiksi kieltää negatiiviset tunteet kogni-

tiivisella tasolla, vaikka toimintavalmius ja nonverbaali käytös kielisivät negatiivisista 

tunteista. (Diener, 1994, 138.) Näin ollen, kun tunteita mitattaessa nojataan vain ihmisen 
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omaan käsitykseen, ei voida saada tietoa muusta kuin ihmisen omasta tulkinnasta, kuten 

muissakin subjektiivisen hyvinvoinnin mittareissa. 

Positiivisten ja negatiivisten tunteiden on havaittu korreloivan keskenään: mitä useammin 

ihminen kokee positiivisia tunteita, sitä harvemmin hän puolestaan kokee negatiivisia 

tunteita. On myös todettu, että ihminen, joka kokee positiiviset tunteet vahvasti, kokee 

myös negatiiviset tunteet vahvasti. (Bender, 1996, 201.) Positiivisten tunteiden on ha-

vaittu Cohnin ja kumppaneiden pitkittäistutkimuksessa (2009) ennakoivan kasvua elä-

mään tyytyväisyydessä resilienssin rakentumisen kautta. 

Laajassa tutkimuksessa, jossa tutkittiin elämään tyytyväisyyden ja emotionaalisten koke-

musten välistä suhdetta 21 Euroopan maassa, havaittiin, että parhaiten elämään tyytyväi-

syyttä ennustavat positiiviset ja negatiiviset tunteet. Niiden lisäksi elämään tyytyväisyyttä 

ennustavat jonkin verran myös ristiriitaisten tunteiden (mixed feelings) määrä. (Kööts-

Ausmees ym., 2013.) Kööts-Ausmeesin ja kumppaneiden tutkimuksessa (2013, 237) se-

kavien tunteiden indeksillä mitattiin ihmisten toleranssia kokea sekä positiivisia että ne-

gatiivisia tunteita tietyn aikaikkunan sisällä. Tulosten mukaan, henkilö, joka koki sekä 

positiivisia että negatiivisia tunteita tämän aikaikkunan sisällä, oli todennäköisesti myös 

tyytyväisempi elämäänsä (Kööts-Ausmees ym., 2013, 327). 

2.3 Elämään tyytyväisyyden mittaaminen 

Elämään tyytyväisyyttä voidaan eri tutkimuksissa mitata eri mittareilla, mikä saattaa ai-

heuttaa eriäviä tuloksia (Pavot & Diener, 2008, 112). Elämään tyytyväisyyden mittareita 

on kehitetty sekä yksiulotteisten (yleinen ja globaali elämään tyytyväisyys) että moniulot-

teisten viitekehysten pohjalta (Huebner, 2004, 6). Yksiulotteiset mittarit tuottavat yhteis-

pisteet elämään tyytyväisyydelle, kun taas moniulotteisten mittarien perusteella kooste-

taan elämään tyytyväisyyden profiili (Proctor ym., 2017, 2). 

Globaalin elämään tyytyväisyyden mittarit koostuvat yhdestä tai useammasta väittä-

mästä, jotka eivät ole sidonnaisia mihinkään kontekstiin, kuten esimerkiksi ”Elämäni su-

juu hyvin” (Antaramian ym., 2008, 117; Gilman & Huebner, 2000, 180; Pavot & Diener, 

1993, 164). Tällöin vastaajat voivat painottaa eri näkökulmia tyytyväisyyttä arvioides-

saan ja saattavatkin tällöin painottaa itselleen tärkeitä elämän osa-alueita (Pavot & 
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Diener, 1993, 164; Antaramian ym., 2008, 113). Yksi esimerkki globaalin elämään tyy-

tyväisyyden mittareista on Huebnerin (1991) Oppilaiden elämään tyytyväisyyden mittari 

(Students’ Life Satisfaction Scale) (Proctor ym., 2017, 2). 

Yleisessä elämään tyytyväisyydessä puolestaan elämään tyytyväisyydelle lasketaan 

summa eri elämään tyytyväisyydelle olennaisista osa-alueista (ks. Gilman & Huebner, 

2000, 180). Yleisen elämään tyytyväisyyden mittareita ovat esimerkiksi Adelmanin ja 

kumppaneiden (1989) Koetun elämään tyytyväisyyden mittari (Perceived Life Satisfac-

tion Scale) sekä Seligsonin ja kumppaneiden (2003) Lyhyt moniulotteinen oppilaiden 

elämään tyytyväisyyden mittari (Brief Multidimensional Students’ Life Scale) (Proctor 

ym., 2017, 2), jonka nimessä kylläkin esiintyy hieman harhaanjohtavasti sana moniulot-

teinen. 

Moniulotteisessa mittarissa väittämät koskevat eri elämän osa-alueita, kuten vaikkapa ys-

täviä ja perhettä. (Antaramian ym., 2008, 116; Gilman & Huebner, 2000, 180). Moniulot-

teisissa mittareissa yhteispisteet koostetaan jokaiselle osa-alueelle erikseen, joista sitten 

kootaan elämään tyytyväisyyden profiili. Moniulotteisia mittareita ovat esimerkiksi 

Huebnerin (1994) Moniulotteinen oppilaiden elämään tyytyväisyyden mittari (Multidi-

mensional Students’ Life Scale) sekä Alfonson ja kumppaneiden (1996) Laajennettu elä-

mäntyytyväisyyden mittari (Extended Satisfaction with Life Scale). (Proctor ym., 2017, 

2.) Yleensä on todettu, että yleinen elämään tyytyväisyys ja tyytyväisyys elämän eri osa-

alueisiin korreloivat vahvasti keskenään (Pavot & Diener, 2008, 138). 

2.4 Nuorten elämään tyytyväisyys 

Elämään tyytyväisyyden kannalta nuoruuden on havaittu olevan kriittinen elämänvaihe, 

ja tyytyväisyyden onkin murrosiässä huomattu laskevan (Goldbeck ym., 2007; Proctor 

ym., 2017). Enemmän se vaikuttaisi laskevan tytöillä kuin pojilla (Goldbeck ym., 2007). 

Elämään tyytyväisyys vaikuttaisi kuitenkin jälleen nousevan 15 – 17-vuotiaiden keskuu-

dessa siirryttäessä lukioon tai ammattikouluun (Salmela-Aro & Tuominen-Soini, 2010, 

693). Salmela-Aron ja Tuominen-Soinin tutkimuksen (2010, 696) mukaan elämään tyy-

tyväisyys oli korkeampi pojilla kuin tytöillä koko tämän siirtymisen ja elämään tyytyväi-

syyden kasvun ajan. Elämään tyytyväisyyden kasvu tyttöjen kohdalla näytti ennakoivan 

kouluun sitoutumista ja akateemista polkua myöhemmin elämässä (Salmela-Aro & Tuo-

minen-Soini, 2010, 698). 
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Elämäänsä tyytyväisten nuorten on havaittu olevan yleensä sosiaalisia ja miellyttäviä, 

heillä on useita tyydyttäviä ihmissuhteita, he menestyvät koulussa ja ovat kouluun tyyty-

väisiä. Nuorilla, jotka ovat tyytymättömämpiä elämäänsä, on sen sijaan riski mielenter-

veyden heikentymiselle sekä käyttäytymisongelmien ja väkivaltaisuuden ilmenemiselle. 

Lisäksi heillä esiintyy todennäköisemmin psykopatologisia ongelmia, kuten masennusta, 

neuroottisuutta ja ahdistusta. (Proctor ym., 2017, 8.) 

Nuorten tyytyväisyyttä elämän eri osa-alueisiin on seurattu esimerkiksi Nuorisobaromet-

rilla (ks. 2021), jonka avulla seurataan suomalaisten 15–29-vuotiaiden arvoihin ja asen-

teisiin liittyviä asioita (Valtion nuorisoneuvosto, n.d.). Tyytyväisyys elämän eri osa-alu-

eilla on parin kummenen vuoden seurannan aikana pysynyt melko lailla samalla tasolla. 

Kyselyssä nuoret arvioivat kouluarvosanoilla (4–10) tyytyväisyyttään terveydentilaansa, 

ihmissuhteisiinsa, ulkonäköönsä, fyysiseen kuntoonsa, vapaa-aikaansa sekä taloudelli-

seen tilanteeseensa. (Nuorisobarometri, 2021.)  

Vuoden 2020 kyselyssä nuoret olivat tyytyväisimpiä terveydentilaansa, sosiaalisiin suh-

teisiinsa sekä ulkonäköönsä. Pojat olivat tilastollisesti merkitsevästi tyttöjä tyytyväisem-

piä ulkonäköönsä, fyysiseen kuntoonsa ja terveydentilaansa, kun taas tytöt olivat tyyty-

väisempiä ihmissuhteisiinsa. Tytöt vaikuttivat olevan hieman tyytyväisempiä elämään 

kokonaisuutena, kun edellisenä vuonna tilanne oli ollut toisin päin. Suurin osa nuorista 

arvioi olevansa melko tyytyväisiä kaikilla elämän osa-alueilla (arvosana vähintään 8), 

mutta tyytymättömiäkin löytyi erityisesti taloudellisen tilanteen osa-alueella. Tyytyväi-

syys kaikilla osa-alueilla korreloi vahvasti kaikkien muiden osa-alueiden tyytyväisyyden 

kanssa. Suurin yhteys elämään tyytyväisyyden kanssa havaittiin olevan tyytyväisyydellä 

ihmissuhteisiin sekä terveydentilaan. (Palvelu pelaa: Nuorisobarometri, 2020.) 
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3 ELÄMÄÄN TYYTYVÄISYYTEEN YHTEYDESSÄ OLEVIA TEKI-

JÖITÄ 

Nuorten elämään tyytyväisyyden on havaittu olevan yhteydessä moniin eri tekijöihin, 

joita ovat esimerkiksi persoonallisuus ja temperamentti, fyysinen terveys, ihmissuhteet 

sekä ympäristö (Fogle ym., 2002; Proctor ym., 2009). Tässä osiossa esitellään tekijöitä, 

jotka ovat aiemmin tarkasteltujen positiivisten tunteiden lisäksi tämän tutkimuksen kan-

nalta oleellisia tekijöitä ja joiden on havaittu olevan yhteydessä nuorten elämään tyyty-

väisyyteen. Näitä tekijöitä avataan tarkemmin ja esitellään hieman niiden taustalla vai-

kuttavia teorioita. 

3.1 Yksilön taustatekijöiden ja elämään tyytyväisyyden yhteys 

Yleensä väestötilastollisten muuttujien, kuten sukupuolen ja sosioekonomisen statuksen 

on todettu olevan heikosti yhteydessä nuorten elämään tyytyväisyyteen ja ennustavan sitä 

vain kohtalaisesti (Proctor ym., 2009, 586; Proctor ym., 2017, 3). Toisenlaisiakin tuloksia 

on saatu, ja elämään tyytyväisyyden on havaittu korreloivan huomattavasti sosioekono-

misen statuksen kanssa niin, että korkean sosioekonomisen statuksen nuoret ovat toden-

näköisesti olleet tyytyväisempiä elämäänsä kuin matalamman sosioekonomisen statuksen 

nuoret (Ash & Huebner, 2001, 239). Niissä tutkimuksissa, joissa sukupuolten välillä on 

havaittu olevan eroja elämään tyytyväisyydessä, on yleensä todettu poikien olevan tyyty-

väisempiä elämäänsä kuin tyttöjen (Goldbeck ym., 2007; Moksnes ym., 2013; Moksnes 

& Espnes, 2013; Moksnes ym., 2019). 

3.2 Kuuluvuuden tunne 

Kuuluvuuden tunne (Sense of belonging) on ihmisen kokemus siitä, että hän kuuluu jo-

honkin ryhmään tai ympäristöön niin, että hän kokee itsensä arvostetuksi, kaivatuksi ja 

hyväksytyksi (Hagerty ym., 1992, 173). Ihmisellä on luonnostaan tarve muodostaa ja yl-

läpitää kestäviä, positiivisia ja merkityksellisiä ihmissuhteita (Baumeister & Leary, 1995, 

497). Suurin osa ihmisen tunteista, ajattelusta ja käyttäytymisestä aiheutuukin tästä tar-

peesta (Baumeister & Leary, 1995, 497; Osterman, 2000, 323). Jotta tarve ihmissuhteisiin 

toteutuisi, tarvitaan toistuvaa, miellyttävältä tuntuvaa vuorovaikutusta, jonka konteksti on 

ajallisesti vakaa ja kestävä ja jossa toisen hyvinvoinnista välitetään. (Baumeister & Leary, 

1995, 497.) Seuraavaksi esittelen lyhyesti kuuluvuuden taustalla vaikuttavia tärkeimpiä 
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teorioita. Tämän jälkeen keskityn esittelemään kuuluvuuden tunnetta koulussa sekä kuu-

luvuuden tunteen ja elämään tyytyväisyyden välisiä yhteyksiä. 

3.2.1 Teoriat kuuluvuuden tunteen taustalla 

Maslowin tarpeiden ja motivaation teoria (1943) perustuu ajatukselle, että ihmisellä on 

tiettyjä perustarpeita, joita hänellä on luonnostaan tarve tyydyttää. Nämä tarpeet ovat mal-

lin mukaan eri tasoilla ja voivat ilmetä vasta, kun edellisen tason tarpeet on tyydytetty. 

Maslowin (1943) mukaan siis esimerkiksi fysiologiset tarpeet, kuten ruoan, juoman ja 

unen tarve, on tyydytettävä ennen kuin ihminen voi kaivata turvallisuutta (ks. kuvio 2).  

Rakkauden ja kuuluvuuden tarpeiden katsotaan olevan hierarkian keskivaiheilla (kuvio 

2) eli kun sekä fysiologiset että turvallisuuden tarpeet on riittävän hyvin tyydytetty, ihmi-

nen alkaa kaivata rakkautta, kiintymystä ja kuuluvuutta. Tällöin ihminen huomaa, kuinka 

kipeästi hän kaipaa lämpimiä ihmissuhteita sekä omaa paikkaansa ryhmässä. (Maslow, 

1943, 380–381.) Tämä tarve on tiukasti yhteydessä kuuluvuuden tunteeseen, sillä voima-

kas kuuluvuuden tunne kertoo nähdäkseni siitä, että rakkauden ja kuuluvuuden tarve on 

riittävällä tasolla tyydytetty. Vasta kun nämä tarpeet on tyydytetty, alkaa ihminen Maslo-

win (1943) mukaan kaivata kunnioitusta, jonka tyydyttämisen jälkeen ilmenee itsensä to-

teuttamisen tarve. 

Maslowin tarvehierarkiaa (1943) kohtaan on myös esitettyä kritiikkiä. Sitä on kritisoitu 

esimerkiksi siitä, että teoriaa tukevaa, luotettavaa tutkimusdataa ei ole esitetty riittävästi 

(ks. Wahba & Bridwell, 1976). Lisäksi on esitetty, ettei ylempien tasojen tarpeiden ilme-

neminen (ks. kuvio 2) tosiasiassa edellytäkään ehdottomasti alempien tasojen tarpeiden 

tyydyttämistä (ks. Tay & Diener, 2011). Uskoisin kuitenkin, että useimmissa tapauksissa 

tarpeet ilmenevät pääosin tasojen mukaisessa järjestyksessä. 
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Kuvio 2. Maslowin tarvehierarkia (1943) 

 

Maslowin (1943) mukaan tarve kuulua on siis yksi ihmisen perustarpeista. Myös Bowl-

byn kiintymyssuhdeteoria (1982) on samoilla jäljillä. Sen mukaan ihmisellä on luonnos-

taan olennainen tarve muodostaa ja ylläpitää ihmissuhteita (Bowlby, 1982). Usein lapsen 

ensimmäinen suhde syntyy jo aivan pienenä omaan äitiin (Bowlby, 1982, 667). Bowlbyn 

(1982) mukaan ihmissuhteisiin liittyy tiettyjä emotionaalisia tarpeita, kun taas Baumeis-

ter ja Leary (1995, 500) ovat sitä mieltä, että kuuluvuuden tarve on mahdollista tyydyttää 

myös muilla tavoin. Mikäli ihmisen kuuluvuuden tarve ei täyty riittävällä tavalla, kokee 

hän yleensä yksinäisyyttä (Baumeister & Leary, 1995, 507). Tutkimusta kuuluvuuden 

tunteesta on psykologian kentällä tehty hyvin laajasti (ks. Pesonen, 2016, 7), mutta tässä 

tutkielmassa kuuluvuuden tunnetta tarkastellaan koulukontekstissa. 

3.2.2 Kuuluvuuden tunne koulussa 

Kuuluvuuden tunnetta tutkittaessa on tärkeää ottaa huomioon konteksti, jotta kuuluvuu-

den tunnetta voidaan ymmärtää kokonaisvaltaisesti (ks. Osterman, 2000, 325). Ihminen 

kokee kuuluvuuden tarvetta monella elämän eri osa-alueella, mutta tämä tarve ei välttä-

mättä tule tyydytetyksi yhtä lailla jokaisella näistä osa-alueista (Chiu ym., 2016, 176). On 
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todettu, että lapset ja nuoret toimivat paremmin siellä, missä kuuluvuuden tarve tulee pa-

remmin tyydytetyksi (Ryan, 1995, 411). Ihmisellä, jolla on vahva sosiaalinen verkosto 

(esimerkiksi lapsi, jolla on vanhemmat ja useita läheisiä ystäviä) on suurempi todennä-

köisyys kokea korkeampaa kuuluvuuden tunnetta kuin henkilöllä, jolla ei sellaista sosi-

aalista verkostoa ole (esimerkiksi orvot, joilla ei ole ystäviä) (Chiu ym., 2016, 176).  

Goodenow (1993, 80) määrittelee kuuluvuuden tunteen koulussa kertovan, missä määrin 

oppilas tuntee, että muut oppilaat hyväksyvät hänet, kunnioittavat ja tukevat häntä sekä 

ottavat hänet mukaan joukkoon koulun sosiaalisessa ympäristössä. Kouluun kuuluvuuden 

tunnetta saatetaan englanniksi kuvata useilla eri termeillä, joita ovat esimerkiksi sense of 

belonging at school, sense of school belonging ja school connectedness. Nämä termit tar-

koittavat pääosin samaa asiaa. Laajempia termejä, jotka sisältävät kuuluvuuden lisäksi 

kiintymystä, sitoutumista ja kouluun kiinnittymistä ovat puolestaan school engagement, 

school attachment ja school bonding (ks. Libbey, 2004). 

Kuuluvuuden tunne koulussa on tärkeimpiä oppilaiden sosiaalisiin suhteisiin liittyviä in-

dikaattoreita (OECD, 2019b). Monille nuorille koulunkäynti on tärkeää pitkäaikaisen hy-

vinvoinnin kannalta, mikä näkyy osallistumisena sekä akateemiseen että ei-akateemiseen 

toimintaan koulussa. Näillä oppilailla on yleensä hyvät suhteet muiden oppilaiden sekä 

koulun henkilökunnan kanssa. (Willms, 2003, 8.) Kouluun liittyvät ihmissuhteet ovatkin 

erittäin tärkeitä kuuluvuuden tunteen syntymisen kannalta (Pesonen, 2016, 10), ja oppi-

laat, joilla on hyvät suhteet ikätovereihin ja opettajiin, kokevat yleensä korkeaa kuulu-

vuuden tunnetta koulussa (Willms, 2003, 8). Kuuluvuuden tunteella koulussa on suuri 

merkitys oppilaiden psykososiaalisen hyvinvoinnin ja akateemisen menestyksen kannalta 

(Chiu ym., 2016, 175). Sukupuolen on havaittu olevan ainoastaan heikosti yhteydessä 

kuuluvuuden tunteeseen koulussa niin, että tytöt tuntevat hieman poikia suurempaa kuu-

luvuuden tunnetta (Allen ym., 2016, 24). 

Käytän tässä teoreettisena viitekehyksenä Juvosen teoriaa (2006), jonka mukaan kuulu-

vuuden tunne koulussa koostuu kolmesta osatekijästä: (1) oppilaiden suhteista luokkato-

vereihin, (2) oppilaiden ja opettajien välisistä suhteista sekä (3) oppilaiden käyttäytymi-

sestä ja sen muuntelusta. Jotta kuuluvuuden tunne koulussa voidaan saavuttaa, tulisi opet-

taja-oppilassuhteen olla toimiva ja suhteiden muihin oppilaisiin positiivisia. Lisäksi käyt-

täytymisen tulisi vastata opettajien odotuksiin tai muiden oppilaiden asettamiin normei-

hin. (Juvonen, 2006.) Oppilaan käyttäytyminen vaikuttaa siihen, millaiset suhteet hänellä 
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on luokkatovereihinsa ja opettajiin (kuvio 3). Nämä suhteet puolestaan vaikuttavat oppi-

laan kuuluvuuden tunteeseen. Kuuluvuuden tunne taas saattaa vaikuttaa oppilaan käyt-

täytymiseen ja saada oppilaan muuntelemaan käytöstään, jotta hän kokisi kuuluvansa pa-

remmin joukkoon. (Juvonen, 2006.) Myös vanhempien tuen on todettu vaikuttavan sii-

hen, millaiset suhteet oppilaalla on opettajiin ja muihin oppilaisiin (Osterman, 2000, 339), 

mutta tätä ei Juvosen mallissa (2006) huomioida. Esittelen seuraavaksi edellä mainittuja 

osatekijöitä hieman tarkemmin. 

 

Kuvio 3. Oppilaiden käyttäytymisen, kouluun liittyvien suhteiden sekä kuuluvuuden tunteen vä-
liset yhteydet Juvosen (2006) mukaan 

 

Suhteet luokkatovereiden kanssa 

Suhteiden luokkatovereihin on havaittu olevan yhteydessä nuorten kuuluvuuden tuntee-

seen koulussa (Allen ym., 2016; Juvonen, 2006; Osterman, 2000; Pesonen, 2016; Uslu & 

Gizir, 2017), ja tovereiden hyväksyntä on oppilaille tärkeä tuen lähde (Osterman, 2000, 

338). Oppilaat, jotka ovat hyväksyttyjä ja suosittuja muiden oppilaiden keskuudessa, ovat 

yleensä sosiaalisesti kyvykkäämpiä (Osterman, 2000, 347). Myös opettajat voivat edistää 

oppilaiden välisiä suhteita esimerkiksi järjestämällä tehtäviä, joissa tarvitaan oppilaiden 

välistä yhteistyötä sekä kannustamalla heitä toverillisuuteen (Danielsen ym., 2009, 305). 
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Ystävyydet ja koulutovereiden muodostamaan verkostoon kuuluminen edistävät kuulu-

vuuden tunnetta koulussa, kun taas torjutuksi ja huonosti kohdelluksi joutuminen vähen-

tävät sitä (Juvonen, 2006, 664; ks. kuvio 3). Ystävyyssuhteiden on huomattu suojaavan 

nuoria esimerkiksi ahdistukselta (Juvonen, 2006, 660). Sekä oppilaiden välisten suhtei-

den että oppilas-opettajasuhteiden on myös havaittu korreloivan akateemisen menestyk-

sen kanssa (Osterman, 2000, 352). 

Suhteet opettajien kanssa 

Vaikka koulutovereilla onkin vaikutusta oppilaiden kuuluvuuden tunteeseen koulussa, on 

opettajilla siihen ehkä jopa suurempi vaikutus (Allen ym., 2016; Chiu ym., 2016, 179; 

Uslu & Gizir, 2017). Yksi selitys tälle on se, että oppilaat viettävät suurimman osan kou-

lupäivästä luokassa, jossa opettaja ohjaa toimintaa ja kontrolloi luokan sääntöjä. Opetta-

jaa myös pidetään nimenomaan koulua edustavana tahona, kun taas koulukaverit tapaavat 

toisiaan usein myös vapaa-ajalla koulun ulkopuolella. (Chiu ym., 2016, 179.) Opettajilla, 

kuten myös muulla koulun henkilökunnalla, on tärkeä rooli positiivisen koulun ilmapiirin 

luomisessa, jonka on todettu vaikuttavan merkittävästi nuorten kuuluvuuden tunteeseen 

koulussa (Murray & Pianta, 2007). 

Opettajan ja oppilaan välisen toimivan vuorovaikutussuhteen voidaan olettaa edistävän 

oppilaan kuuluvuuden tunnetta koulussa (Pesonen, 2016, 11). Tämä suhde koostuu emo-

tionaalisesta tuesta, luokkahuoneen organisoinnista sekä opetuksellisesta tuesta (Hamre 

ym., 2012, 91). Mikäli oppilas kokee saavansa tukea ja tulevansa oikeudenmukaisesti 

kohdelluksi, vaikuttaa se todennäköisesti positiivisesti kuuluvuuden tunteeseen, kun taas 

esimerkiksi konfliktit opettajan kanssa vaikuttavat siihen negatiivisesti (Juvonen, 2006, 

664; ks. kuvio 3). 

Oppilaiden käyttäytyminen 

Oppilaiden käyttäytyminen vaikuttaa siihen, millaiset välit heillä on opettajiin ja muihin 

oppilaisiin. Esimerkiksi aggressiivinen ja vetäytyvä käytös vaikeuttavat suhteiden muo-

dostamista ja ylläpitoa (Juvonen, 2006, 664; Osterman, 2000, 347). Oppilaat, joilla on 

paremmat sosiaaliset taidot tai jotka käyttäytyvät tarpeelliseksi ja yleisesti hyväksytyksi 

katsotuksi tavalla, onnistuvat yleensä tässä paremmin (Osterman, 2000, 347). Oppilaan 

käyttäytyminen vaikuttaa siis oppilaan suhteisiin muihin oppilaisiin sekä opettajiin ja sitä 

kautta kuuluvuuden tunteeseen (ks. kuvio 3). Heikko kuuluvuuden tunne koulussa voi 



 

18 
 

myös motivoida oppilasta muuttamaan käytöstään, jotta hän kokisi korkeampaa kuulu-

vuuden tunnetta (Juvonen, 2006, 669; ks. kuvio 3). 

3.2.3 Kuuluvuuden tunne koulussa ja elämään tyytyväisyys 

Opettajien ja luokkatovereiden tuella, jota pidetään tärkeinä koulukontekstin kuuluvuu-

den tunteen kannalta, on todettu olevan vaikutusta nuorten kouluun tyytyväisyyteen ja 

sitä kautta elämään tyytyväisyyteen. Opettajien voidaan olettaa olevan tärkeimpiä tuen 

tarjoajia koulussa, sillä heillä on vastuuta siitä, että kaikki oppilaat ovat aidosti osa kou-

luyhteisöä. Luokkatovereiden osalta taas ystävällismielinen sosiaalinen kanssakäyminen 

ruokkii kuuluvuuden tunnetta. Myös vanhempien tuen on todettu olevan positiivisessa 

yhteydessä nuorten kouluun tyytyväisyyteen sekä elämään tyytyväisyyteen. (Danielsen 

ym., 2009, 304–305.) Opettajan kanssa käydyn vuorovaikutuksen stressi sekä ikätove-

reilta tuleva paine puolestaan korreloivat negatiivisesti elämään tyytyväisyyden kanssa 

(Moksnes ym., 2019). 

Nuorten kouluun kuuluvuuden tunteen onkin havaittu korreloivan positiivisesti elämään 

tyytyväisyyden kanssa (Gilman & Anderman, 2006, 383). Allen ja Bowles (2012, 114) 

ovat todenneet, että kuuluvuuden tunteen merkityksestä elämään tyytyväisyyden ja hy-

vinvoinnin kannalta vaadittaisiin kuitenkin tarkempaa tutkimusta. Kuuluvuuden tunteen 

koulussa osatekijöiden (ks. Juvonen, 2006), kuten tovereiden tuen ja elämään tyytyväi-

syyden välisiä yhteyksiä on tutkittu jonkin verran, mutta kuuluvuuden tunteen koulussa 

ja elämään tyytyväisyyden välisistä yhteyksistä oli haastavaa löytää tutkimuskirjalli-

suutta. Tästä voidaan kenties päätellä, että tutkimusta aiheesta kaivattaisiin lisää.  

3.3 Minäpystyvyys 

Minäpystyvyyden (self-efficacy) käsitteen kehittelyä ja käyttöönottoa pidetään yhtenä tär-

keimmistä kehitysaskeleista psykologian historiassa. Nykyään minäpystyvyyden rooli 

nousee oikeastaan aina esille tiettyjen ilmiöiden yhteydessä. Tällaisia ilmiöitä ovat aina-

kin oppiminen, ihmisen motivaatio sekä itsesäätelykyky. (Pajares & Urdan, 2006.) Minä-

pystyvyydellä tarkoitetaan ihmisen käsitystä omista kyvyistään ja uskoa suoriutua josta-

kin tietystä tehtävästä (Schunck & Meece, 2006, 72; Yada ym., 2019, 14).  

Oletetaan, että ihmisten käsityksillä omasta pystyvyydestään on suuri vaikutus heidän 

käyttäytymiseensä. Esimerkiksi oppilaat, jotka uskovat suoriutuvansa hyvin jostakin 
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määrätystä tehtävästä, ovat todennäköisemmin valmiimpia yrittämään. Vastaavasti oppi-

laat, jotka epäilevät suoriutumistaan, pyrkivät välttämään tehtävää. (Schunck & Meece, 

2006, 73.) Minäpystyvyys myös vaikuttaa siihen, kuinka pitkään oppilas jaksaa työsken-

nellä tehtävän parissa (Bandura, 1977; Pajares, 1996, 544). 

Minäpystyvyyden isänä pidetään Albert Banduraa (Pajares & Urdan, 2006; Usher & Pa-

jares, 2008), joka esitteli minäpystyvyyden osana sosio-kognitiivista teoriaansa (1977). 

Tämän teorian mukaan ihmisen toiminta on seurausta vuorovaikutuksesta henkilökoh-

taisten tekijöiden, kuten kognitioiden, tunteiden, käytöksen ja ympäristön, välillä (Ban-

dura, 1986; 1997, viitattu lähteessä Schunck & Meece, 2006, 72). Näin ollen minäpysty-

vyyskin vaikuttaa keskenään vuorovaikuttaviin käyttäytymiseen ja ympäristöön, joihin 

vastaavasti vaikuttavat ihmisen toiminta ja ympäröivät olosuhteet (Schunck & Meece, 

2006, 72–73). 

Käsityksillä minäpystyvyydestä viitataan tiettyyn tilanteeseen sidonnaisista käsityksistä 

omasta kyvykkyydestä. Tässä suhteessa minäpystyvyys eroaa minäkuvasta, jossa käsi-

tykset ovat selkeästi yleisluonteisempia, kuten ”Olen hyvä matematiikassa” tai ”Olen 

hyvä lukemaan”. (Linnebrink & Pintrich, 2003, 121.) Toisaalta tutkimuskirjallisuudessa 

on käytetty myös termiä ”yleinen minäpystyvyys” (ks. Zhou & Kam, 2016), jolla tarkoi-

tetaan ihmisen uskoa omiin kykyihin pärjätä useissa eri tilanteissa ja pystyä vastaamaan 

tehtävien vaatimuksiin useissa eri konteksteissa (Schwarzer ym., 1997, 71). Yleensä sitä 

mitataan kymmenestä väittämästä koostuvalla Yleisen minäpystyvyyden mittarilla (ks. 

Schwarzer ym., 1997). Banduran (1977) mukaan tämä käsite ei kuitenkaan sisällä aino-

astaan pystyvyysodotuksia vaan myös odotuksia lopputuloksesta. Nämä odotukset tulisi 

Banduran (1977, 193) mielestä selkeästi erotella toisistaan. Seuraavaksi esittelen minä-

pystyvyyden lähteet, jotka Bandura niin ikään esitteli osana tätä sosio-kognitiivista teo-

riaa (1977). Tämän jälkeen tarkastelen nuorten minäpystyvyyttä sekä minäpystyvyyden 

ja elämään tyytyväisyyden välisiä yhteyksiä. 

3.3.1 Minäpystyvyyden lähteet 

Banduran (1977) mukaan käsitykset omasta pystyvyydestä ovat pääasiassa peräisin nel-

jästä eri informaation lähteestä (ks. kuvio 4). Näitä ovat (1) suoritusten onnistuminen, (2) 

epäsuora kokemus, (3) suullinen palaute sekä (4) emotionaaliset ja fysiologiset reaktiot 



 

20 
 

(Bandura, 1977; Chen & Usher, 2013, 11; Yada ym., 2019, 14). Suoritusten onnistumi-

nen, jota on kutsuttu myös hallinnan kokemukseksi (ks. Chen & Usher, 2013, 11; Yada 

ym., 2019, 14) on näistä lähteistä kaikista voimakkain, sillä siinä on kyse ihmisen omista 

henkilökohtaisista onnistumisen tai epäonnistumisen kokemuksista aikaisemmissa tilan-

teissa (Bandura, 1977, 195). Kun nuori on ryhtymässä suorittamaan jotakin tehtävää tai 

toimintoa, hän tulkitsee aikaisempien kokemustensa perusteella mahdollisuuksiaan on-

nistua tässä suorituksessa. Oppilailla, joilla on positiivinen käsitys aikaisemmista suori-

tuksistaan, minäpystyvyys todennäköisesti vahvistuu, kun taas negatiivisilla käsityksillä 

on vastaavasti negatiivinen vaikutus minäpystyvyyteen. (Chen & Usher, 2013, 11.) 

 

 

Kuvio 4. Minäpystyvyyskäsityksiin vaikuttavat tekijät (Bandura, 1977). 

 

Omiin odotuksiin omasta pystyvyydestä vaikuttaa myös epäsuora kokemus (Bandura, 

1977). Ihminen tarkkailee muiden vertaisten toimintaa, ja huomatessaan, että toiset suo-

riutuvat tehtävästä ilman ikäviä seurauksia, lisää se todennäköisesti hänen uskoaan omaan 

pystyvyyteensä saman tehtävän suorittamisessa (Bandura, 1977, 197; Chen & Usher, 

2013, 11). Tällaisella epäsuoralla kokemuksella on vähemmän vaikutusta kuin omalla 

suorituksella, sillä epäsuoran kokemuksen aiheuttama minäpystyvyys saattaakin heiken-

tyä, mikäli myöhemmin tapahtuvassa omassa suorituksessa koetaan epäonnistuminen 

(Schunck & Meece, 2006, 73). 
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Suullinen palaute, jolla ei ole yhtä vahvaa vaikutusta minäpystyvyyteen kuin kahdella 

edellisellä lähteellä, tarkoittaa muilta ihmisiltä saatua palautetta (Yada ym., 2019, 14). 

Yksilöt saavat tällaista palautetta yksilön kannalta vaikutusvaltaisilta ihmisiltä, kuten 

opettajilta, tovereilta ja vanhemmilta (Chen & Usher, 2013, 11; Usher & Pajares, 2008, 

754). Suullinen rohkaisu, kuten ”Sinä pystyt siihen!” saattaa lisätä minäpystyvyyden tun-

netta kyseessä olevan tehtävän suorittamiseen, kun taas lannistava palaute saattaa vastaa-

vasti vähentää sitä (Chen & Usher, 2013, 11; Schunck & Meece, 2006, 73). Minäpysty-

vyyden tunne saattaa myös laskea, mikäli tehtävän suorittaminen ei sitten rohkaisusta 

huolimatta onnistukaan toivotulla tavalla (Schunck & Meece, 2006, 73). 

Neljäs lähde, joka tuottaa tietoa minäpystyvyydestä, on emotionaaliset ja fysiologiset re-

aktiot, joita voivat olla esimerkiksi stressi, ahdistuneisuus ja uupumus. (Chen & Usher, 

2013, 11.) Myös sydämen syke saattaa kertoa, missä määrin henkilö kokee minäpysty-

vyyttä. Mikäli merkkejä edellä mainituista reaktioista on havaittavissa, saattaa henkilön 

minäpystyvyys olla heikkoa. Vastaavasti henkilöillä, joilla reaktioita on vähemmän, on 

usein vahvempi minäpystyvyys. (Schunck & Meece, 2006, 73.) Toisaalta jännityskin 

saattaa nostaa sykettä tai aiheuttaa muunlaisia fysiologisia reaktioita. Esimerkiksi esiin-

tymistä voi kokemukseni mukaan jännittää paljonkin, vaikka minäpystyvyys olisikin 

melko korkealla tasolla ja tietää suoriutuvansa esiintymisestä hyvin. 

Usher ja Pajares ovat tehneet kirjallisuuskatsauksen (2008) sukupuolieroista minäpysty-

vyyden lähteissä. Suurimmassa osassa tarkastelluista tutkimuksista tilastollisesti merkit-

seviä sukupuolieroja ei löytynyt, mutta niissä tutkimuksissa, joissa eroja havaittiin, oli 

hallinnan kokemus pojilla vahvempi. Vastaavasti epäsuora kokemus, suullinen vakuut-

telu sekä fysiologiset reaktiot olivat tytöillä vahvempia minäpystyvyyden lähteitä. (Usher 

& Pajares, 2008.) 

3.3.2 Nuoret ja minäpystyvyys 

Nuorten kehittyessä minäpystyvyydessä tapahtuu koulussa suoriutumisen ja ystävyyssuh-

teiden sekä jatko-opinto- ja uravalintojen kannalta merkittäviä muutoksia (Schunck & 

Meece, 2006, 72). Nuoruuteen kuuluvien muutosten melskeessä selviäminen vaatii nuo-

relta toimijuuskokemusta (Zimmerman & Cleary, 2006, 45). Tällä tarkoitetaan kykyä 

aloittaa ja ohjata omaa toimintaa tiettyihin tarkoituksiin sekä uskoa siihen, että pystyy 

omalla toiminnallaan vaikuttamaan siihen, mitä itselle ja itsessä tapahtuu (Zimmerman & 
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Cleary, 2006, 45; Kalanti, 2009, 31). Toimijuuskokemukseen vaikuttaa oleellisesti varsi-

naisen taidon lisäksi nuoren minäpystyvyyden kokemus (Zimmerman & Cleary, 2006, 

45). Minäpystyvyyttä on pidetty yhtenä tärkeimmistä nuorten jaksamista tukevista teki-

jöistä (Burger & Samuel, 2017, 78). 

Minäpystyvyyttä on olemassa monenlaista elämän eri osa-alueilla (Ackerman, 2020). 

Koulun kannalta tärkeää on esimerkiksi akateeminen minäpystyvyys. Akateemisen mi-

näpystyvyyden on todettu vaikuttavan positiivisesti koulumenestykseen koko kouluajan 

(Caprara ym., 2011, 78). Korkeampi akateeminen minäpystyvyys myös ehkäisee koulun 

keskeyttämistä peruskoulun jälkeisissä opinnoissa (Peguero & Shaffer, 2015, 46). Pojilla 

on havaittu olevan yleensä korkeampi akateemisen minäpystyvyyden tunne niissäkin 

kouluaineissa, joissa tytöt menestyvät keskimäärin poikia paremmin (ks. Diseth ym., 

2014; Pajares, 2002). 

Tutkimusten mukaan minäpystyvyyden ja motivaation – erityisesti sisäisen motivaa-

tion – välillä on selvä yhteys (Walker ym., 2006). Motivaatiolla puolestaan on vaikutusta 

nuorten tehtäviin sitoutumiseen. Koska minäpystyvyys vaikuttaa merkittävästi oppilaiden 

motivaatioon, on sillä sitä kautta vaikutusta myös sitoutumiseen. (Schunck & Mullen, 

2012, 219.) Ihmisten on myös huomattu ryhtyvän tekemään helpommin asioita, joissa 

heidän minäpystyvyytensä on korkealla tasolla (Pajares, 1996, 544). Tämä on varsin luon-

nollista, sillä koen, että ihmiset tekevät yleensä mielellään sellaisia asioita, joissa kokevat 

olevansa hyviä. 

3.3.3 Minäpystyvyys ja elämään tyytyväisyys 

Nuorten minäpystyvyyden ja elämään tyytyväisyyden välillä on todettu olevan positii-

vista korrelaatiota (Cikricki & Odaci, 2016). Esimerkiksi Moksnesin ja kumppaneiden 

tutkimuksessa (2019) yleisen minäpystyvyyden todettiin selittävän elämään tyytyväi-

syyttä melko vahvasti. Vecchion ja kumppaneiden pitkittäistutkimuksessa (2007) puoles-

taan tutkittiin regressioanalyysillä, kuinka nuorten monitahoisen minäpystyvyyden usko-

mukset ennustivat elämään tyytyväisyyttä viisi vuotta myöhemmin. Monitahoinen minä-

pystyvyys sisälsi akateemisen, sosiaalisen ja itsesäätelyyn liittyvän minäpystyvyyden. 

Näistä akateeminen ja sosiaalinen minäpystyvyys ennustivat tilastollisesti merkitsevästi 

elämään tyytyväisyyttä, kun taas itsesäätelyyn liittyvä minäpystyvyys ei näin tehnyt. 

(Vecchio ym., 2007.)  
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Akateemisen minäpystyvyyden ja elämään tyytyväisyyden välillä on Suldon ja Huebne-

rin (2004) tutkimuksessa niin ikään havaittu korreloivan kohtalaisesti keskenään. Kun 

heidän tutkimuksensa dataa analysoitiin lisää, huomattiin, että erittäin tyytyväisiä elä-

määnsä olevien kohdalla havaittiin todennäköisemmin myös korkeampaa akateemista 

minäpystyvyyttä kuin kohtalaisen tyytyväisten nuorten kohdalla. Nämä nuoret kokivat 

vastaavasti korkeampaa minäpystyvyyttä kuin ikätoverinsa, jotka olivat hyvin tyytymät-

tömiä elämäänsä. (Suldo & Huebner, 2006.) Myös esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kii-

nassa on nuorilla havaittu kohtalaista yhteyttä akateemisen minäpystyvyyden ja elämään 

tyytyväisyyden välillä (Suldo ym., 2006, 577). Korkean minäpystyvyyden on myös ha-

vaittu suojaavan nuorten elämään tyytyväisyyttä ja tulevaisuuden optimismia negatiivis-

ten elämänmuutosten vaikutuksilta 

(Pinquart ym., 2004, 341). 
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4 PISA-TUTKIMUS 

PISA on Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

-jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelma, jonka nimi koostuu sanoista Programme for 

International Student Assessment (OECD:n verkkosivut, n.d.). PISA-tutkimuksen tarkoi-

tuksena on saada tietoa muun muassa osallistujamaiden koulutuksen tilasta kansainväli-

sesti vertailtuna (Opetus- ja kulttuuriministeriö, n.d.). Tässä osiossa kerrotaan ensin siitä, 

mitä PISA-tutkimus oikeastaan on, minkä jälkeen tarkastellaan lyhyesti sen taustaa ja ny-

kyistä asemaa. Lopuksi esitellään vielä hieman PISA-tutkimusta kohtaan esitettyä kritiik-

kiä. 

4.1 Mikä on PISA-tutkimus? 

PISA-tutkimuksessa arvioidaan 15-vuotiaiden oppilaiden taitoja lukemisessa, matematii-

kassa ja luonnontieteissä (Opetus- ja kulttuuriministeriö, n.d.) sekä kykyjä kohdata arki-

elämän haasteita (OECD:n verkkosivut, n.d.). Tutkimuksessa on aina myös mukana jokin 

innovatiivinen alue, joka vuonna 2018 oli globaali kompetenssi. Tähän osioon Suomi ei 

kuitenkaan osallistunut. (Leino ym., 2019, 8.) 

Ensimmäinen PISA-tutkimus järjestettiin vuonna 2000 pääalueenaan lukutaito ja sen jäl-

keen tutkimus on järjestetty säännöllisesti kolmen vuoden välein. Jokaisessa tutkimuk-

sessa pääalueena on vuorotellen lukutaito, matematiikka tai luonnontiede (Rautopuro & 

Juuti, 2018, 7.), joista vuoden 2018 tutkimuksessa oli vuorossa lukutaito (Leino ym., 

2019, 8). Oppilaiden osaamisen lisäksi PISA-tutkimuksessa selvitetään erilaisten tausta-

kyselyiden avulla oppilaiden taustoihin, kouluun sekä opetuksen organisointiin liittyvien 

tekijöiden yhteyttä oppilaiden osaamiseen. Vuoden 2018 PISA-tutkimuksessa suomalai-

set oppilaat vastasivat oppilaskyselyyn sekä talousosaamisen kyselyyn. (Leino ym., 2019, 

9.) Näistä taustakyselyistä oppilaskysely on tämän tutkimuksen kannalta kaikkein oleel-

lisin, sillä sen vastauksia käytetään tämän tutkimuksen aineistona. 

Oppilaskyselyllä kerätään tietoa oppilaiden elinoloihin ja kotitaustaan liittyvistä tekijöistä 

ja tarkastellaan oppilaiden motivaatiota, asenteita sekä heidän käsityksiään itsestään ja 

toiminnastaan. Kyselyn tarkoituksena on saada tarkempaa tietoa nuorten oppimisesta ja 

siitä, kuinka he pystyvät hyödyntämään oppimaansa. (Leino ym., 2019, 9.) Vuoden 2018 
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oppilaskyselyssä hyvinvoinnilla oli aiempia PISA-tutkimuksia suurempi rooli (Leino 

ym., 2019, 9), mitä onkin hyödynnetty tässä tutkielmassa. 

Vuoden 2018 PISA-tutkimukseen osallistui 79 maata tai aluetta, joista 37 oli varsinaisia 

OECD-maita. Loput 42 osallistujaa olivat niin sanottuja partnerimaita tai valtioiden sisäi-

siä alueita ja kaupunkeja. (Leino ym., 2019, 9.) Suomessa tutkimuksen toteuttamisesta 

olivat yhdessä vastuussa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos sekä Helsin-

gin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus. PISA-tutkimuksen katsotaan Suomessa kuu-

luvan perusopetuslain mukaiseen opetuksen laadunvalvontaan ja olevan näin ollen ope-

tuksen järjestäjää velvoittava. (Opetushallitus, n.d.) Suomen osuutta PISA-tutkimuksessa 

rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, jolla on myös oikeus nimetä edustaja PISAn hal-

lintoneuvostoon (Opetus- ja kulttuuriministeriö, n.d.). PISAn ensitulokset julkaistaan 

kussakin osallistujamaassa aina noin puolitoista vuotta aineiston keruun jälkeen (Rauto-

puro & Juuti, 2018, 8). 

4.2 PISA-tutkimuksen synty ja nykyinen asema 

Vuonna 1961 Organisation for European Economic Cooperation (OEEC) organisoitiin 

uudelleen, minkä seurauksena syntyi OECD. Sen tavoitteena oli edistää sellaista politiik-

kaa, jolla jäsenten taloustilannetta saataisiin parannettua ja kaupankäyntiä sekä maailman 

taloutta kehitettyä. (Sellard & Lingard, 2013, 920.) Kylmän sodan loppuminen ja siitä 

seurannut kasvava globalisaatio johtivat lisääntyneeseen tarpeeseen saada käyttöön kan-

sainvälisesti vertailukelpoista dataa koulutusjärjestelmistä. Toki kansallisesti on tapahtu-

nut kehitystä koulutuspolitiikassa, mutta kansainvälisesti tämä tarve on vaatinut OECD:n 

teknistä asiantuntemusta. Tämän myötä syntyi PISA-tutkimus. (Sellard & Lingard, 2013, 

917.) 

Viime vuosina kansainvälisten koulutusalan vertailujen merkitys on kasvanut valtavasti. 

Yleisen käsityksen mukaan PISA-tutkimus vaikuttaisi olevan näistä kansainvälisesti ver-

tailtavista tutkimuksista kaikkein vaikutusvaltaisin. PISA kertookin tuottavansa katta-

vasti tietoa kansalliset rajat ylittävistä koulutuksen tuloksista. (Rogers, 2014, 591.) En-

simmäinen PISA-tutkimus toteutettiin vuonna 2000 ja sen jälkeen PISA-tutkimuksesta 

on kehkeytynyt yksi OECD:n menestyneimmistä hankkeista. PISA on monissa maissa 

herättänyt suurta kiinnostusta niin mediassa kuin poliitikoissakin. (Sellard & Lingard, 
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917.) Suomessakin todennäköisesti suurin osa ihmisistä on kuullut ainakin jotakin PISA-

tutkimuksesta. 

Koska PISA on laaja kansainvälinen tutkimus, nostaa se vääjäämättä esiin vertailua eri 

osallistujamaiden välillä (Rautopuro & Juuti, 2018, 8). Vertailtavien taulukoiden ja kes-

kiarvojen tuottaminen ei ole kuitenkaan PISA-tutkimuksessa tärkeintä (Rautopuro & 

Juuti, 2018, 8) eikä PISA tähtää maiden paremmuusjärjestykseen asettamiseen (Nissinen 

ym., 2018, 375). Sen sijaan ensisijaisena tavoitteena on antaa oleellista tietoa koulutuksen 

onnistumisesta opetuksen tutkijoille ja koulutuspolitiikan toimijoille. PISA ei sinänsä 

myöskään mittaa sitä, kuinka opetussuunnitelman tavoitteet ovat toteutuneet ja kuinka 

sisällöt hallitaan. Ennemminkin tarkoituksena on tarkastella, kuinka hyvin nuoret hallit-

sevat ja pystyvät soveltamaan keskeisiä taitoja elämässä. (Rautopuro & Juuti, 2018, 8.) 

OECD ei pyri ainoastaan löytämään koulutusjärjestelmien heikkouksia, vaan auttaa osal-

listujamaita kehittämään koulutusjärjestelmiään. OECD antaakin PISA-tulosten perus-

teella osallistujamaille suosituksia parhaista käytänteistä (Bieber, Martens, 2011, 101; 

111). On sanottu, että näin OECD käyttää niin kutsuttua pehmeää valtaa (Miettinen, 2019, 

7). Suositukset koostuvat sellaisista muuttujista, joiden on todettu korreloivan positiivi-

sesti oppilaiden suoritusten kanssa (Bieber & Martens, 2011, 101). Nämä suositukset ote-

taan eri maissa huomioon eri tavoin; esimerkiksi Sveitsissä on pyritty tekemään paran-

nuksia OECD:n suositusten perusteella, kun taas Yhdysvalloissa niistä ei ainakaan PISA-

tutkimuksen alkuvuosina välitetty ehkä riittävästi. Kenties tästä johtuen Sveitsi suoriutui 

PISA-tutkimuksissa hyvin, kun taas Yhdysvallat jäi alle keskiarvojen. (Bieber & Martens, 

2011, 111.) 

4.3 PISA-tutkimusta kohtaan esitetty kritiikki 

PISA-tutkimusta kohtaan on esitetty kritiikkiä sekä Suomessa että ulkomailla. Suurin osa 

tästä kritiikistä kohdistuu tutkimustuloksiin sekä niistä tehtyihin tulkintoihin ja johtopää-

töksiin. Tulosten perusteella on usein tehty varsin hätäisiä päätelmiä osallistujamaiden 

koulutusjärjestelmistä ja mahdollisten uudistusten onnistuneisuudesta. Kahden perättäi-

sen PISA-tutkimuksen väli on kuitenkin ainoastaan kolme vuotta, mikä on aivan liian 

lyhyt aika mahdollisten vaikutusten näkymiselle tuloksissa. Lisäksi on kritisoitu esimer-

kiksi laskentametodeja sekä tulosten perusteella tehtyjä rankinglistoja, joiden toisaalta 
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katsotaan herättäneen jopa tarpeettoman paljon huomiota. Myös PISA-tutkimukseen kuu-

luvaa oppilaskyselyä on arvosteltu ja epäilty sen luotettavuutta. Tähän on osittain ollut 

syytäkin, sillä erityisesti heikoimmin kokeessa menestyneet oppilaat vastaavat usein ky-

symyksiin ristiriitaisesti tai huolimattomasti tai jättävät joihinkin kysymyksiin kokonaan 

vastaamatta. On myös huomattu, että läheskään kaikki oppilaat eivät esimerkiksi tiedä 

vanhempiensa koulutustasoa. (Nissinen ym., 2018, 374–375.) 

Vuonna 2014 julkaistiin avoin kirje OECD:n PISA-ohjelman johtajalle, jossa useat kas-

vatustieteen professorit ja koulujärjestelmien edustajat kritisoivat PISA-testauksen jopa 

vahingoittavan kasvatusta ja keskittyvän ainoastaan mitattavissa olevaan. Tällöin vähem-

mälle huomiolle jäävät esimerkiksi psykologiset, moraaliset, taiteelliset sekä kansalaisuu-

den kehitykseen liittyvät taidot. Testejä ei kritiikin mukaan laadita avoimuuden ja demo-

kraattisten periaatteiden mukaisesti eivätkä tulokset myöskään esimerkiksi kerro syitä 

pistemäärien vaihtelulle. (Miettinen, 2019, 208.) Hyvinvoinnin mittaamista on kuitenkin 

viime aikoina pyritty lisäämään (ks. Leino ym., 2019, 9), mitä pidänkin erittäin toivottuna 

kehityksenä. Tällöin terveen kasvun tukeminen otetaan toivoakseni paremmin huomioon 

eikä tärkeimpänä nähdä enää ainoastaan mahdollisimman hyvää menestystä kognitiivi-

sissa tehtävissä. 

PISA-arvioinnin kehittäjänä on OECD, jonka tehtävän voidaan katsoa olevan markkina-

talouden edistäminen. OECD pyrkiikin yhtenäistämään jäsenmaidensa koulutusjärjestel-

miä, jotta tämä tehtävä saavutettaisiin. (Miettinen, 2019, 212.) Onkin tärkeää pitää huoli 

siitä, ettei taloudellisen edun tavoittelu muodostuisi nuorten hyvinvoinnin edistämistä tär-

keämmäksi tavoitteeksi. 
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on tutkia oppilaiden hyvinvointiin liittyvien tekijöiden yh-

teyttä vuoden 2018 PISA-tuloksissa. Tutkimuksessa tarkastellaan ensin, kuinka kuulu-

vuuden tunne koulussa, positiiviset tunteet sekä minäpystyvyys selittävät elämään tyyty-

väisyyttä. Edellä mainittujen muuttujien lisäksi tarkastellaan, onko sukupuolella ja sosio-

ekonomisella taustalla vaikutusta elämään tyytyväisyyteen. Lopuksi tutkitaan sitä, onko 

tyttöjen ja poikien keskiarvoissa eroja kuuluvuuden tunteessa koulussa, positiivisten tun-

teiden kokemisessa sekä minäpystyvyyden käsityksissä. 

Tutkimuskysymykset ovat siis seuraavat: 

1. Miten kuuluvuuden tunne koulussa, positiivisten tunteiden kokeminen, minäpysty-

vyys, sukupuoli ja sosioekonominen tausta selittävät elämään tyytyväisyyttä? 

2. Eroavatko tyttöjen ja poikien keskiarvot toisistaan elämään tyytyväisyyden, kuuluvuu-

den tunteen koulussa, positiivisten tunteiden sekä minäpystyvyyden kokemuksissa? 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämä tutkimus toteutettiin kvantitatiivisilla tutkimusmenetelmillä. Aineistona käytettiin 

vuoden 2018 PISA-tutkimuksen oppilaskyselyn vastauksia. 

6.1 Tutkimusjoukko 

Suomessa vuoden 2018 PISA-tutkimukseen osallistui vähintään seitsemännellä luokalla 

olevia oppilaita, jotka olivat iältään 15 vuoden ja 3 kuukauden sekä 16 vuoden ja 2 kuu-

kauden väliltä. Tämä ikäluokka käsitti Suomessa noin 57 500 nuorta. (Leino ym., 2019, 

15.) Vuoden 2018 PISA-tutkimukseen osallistui Suomesta yli 200 koulua ja noin 8 000 

oppilasta, mikä on aikaisempia vuosia enemmän (Jyväskylän yliopisto Koulutuksen tut-

kimuslaitos, 2021a) johtuen siitä, että Suomi osallistui ensimmäistä kertaa talousosion 

arviointiin (Leino ym., 2019, 9). Kun talousosaamisen lisäotos suljetaan pois, perusotos 

PISA-kokeessa oli yhteensä 6 277 oppilasta (Leino ym., 2019, 16). Oppilaiden osallistu-

misaste oli noin 93 %, mikä tarkoittaa sitä, että arviointitulokset PISA-kokeesta ja näin 

ollen oppilaskyselystä saatiin yhteensä 5 649 perusotoksen oppilaalta (Leino ym., 2019, 

17). 

PISA-tutkimukseen osallistuvat koulut valittiin Suomessa peruskouluista, lukioista ja am-

mattikouluista. Koulujen valinnassa käytettiin ositettua otantaa, sillä sen avulla kohde-

joukosta on mahdollista saada enemmän tietoa kuin pelkän satunnaisotannan avulla. Osi-

tuksen myötä myös valittujen koulujen kansallinen edustavuus paranee. Tällöin aineis-

tosta lasketut tuloksetkin ovat tarkempia. (Leino ym., 2019, 15.) Lisäksi osituksella ha-

luttiin varmistaa Suomen osalta tilastollinen edustavuus asuinpaikan ja -alueen mukaan. 

Perusjoukko ositettiin suuralueiden, opetuskielen sekä kuntaryhmän perusteella. Suomen 

suuralueita PISA-tutkimuksessa olivat EU:n kehitysaluejakoon perustuen Helsinki-Uusi-

maa, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi sekä Pohjois- ja Itä-Suomi, kun taas opetuskieliä olivat 

osituksessa suomi ja ruotsi. Lisäksi erityiskoulut otettiin mukaan omana ositteenaan. 

Suuralueista ja ruotsinkielisistä kouluista muodostetut osajoukot jaettiin vielä kaupunki-

maisiin ja maaseutumaisiin kuntiin. Jokaisesta ositteesta valittiin ositteen koon mukaan 

2–52 koulua. (Leino ym., 2019, 16.) Ositteiden tarkoituksena on siis varmistaa, että alueet 

ja opetuskielet ovat edustettuina mahdollisimman samankaltaisessa suhteessa, kuin mitä 

ne väestössäkin ovat.  
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Tutkimukseen valittiin edellä mainittujen kriteerien mukaisesti kansallisesti edustava 

otos kouluja. Otanta suoritettiin kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä valittiin koulut 

osite kerrallaan systemaattisen Probability Portional to Size -otannan (=PPS-otannan) 

avulla. Siinä koulujen koko määriteltiin 15-vuotiaiden tai, mikäli tätä tietoa ei voitu saada, 

yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden lukumäärän perusteella. Suuremmilla kouluilla oli suu-

rempi mahdollisuus tulla valituksi tässä otannassa. (Leino ym., 2019, 16.) 

Toisessa vaiheessa valituista kouluista luetteloitiin satunnaiseen järjestykseen kaikki so-

pivan ikäiset oppilaat, minkä jälkeen listalta valittiin systemaattisella otannalla 42 oppi-

lasta. Mikäli sopivan ikäisiä oppilaita oli jossakin kouluissa vähemmän kuin 42, valittiin 

heidät kaikki mukaan tutkimukseen. Koska otannan seurauksena koulujen ja oppilaiden 

valintatodennäköisyydet vaihtelivat aiheuttaen mahdollisesti vinoumaa perusjoukkoon 

verrattuna, tarvittiin otanta-asetelmasta kouluille ja oppilaille johdettuja painokertoimia. 

Näitä painokertoimia käytettiin tämän tutkielman analyyseissä, jotta vinouma sekä mah-

dollisesta vastauskadosta johtuvat vääristymät saatiin korjatuksi. Painokertoimia käyttä-

mällä aineisto saatiin myös sellaiseen muotoon, että sitä pystyy vertailemaan paremmin 

sekä kansainvälisesti että aiempiin PISA-tutkimuksiin nähden. Otanta-asetelman sekä 

painokertoimien laskemisesta vastasi riippumaton, kansainvälinen tutkimuslaitos Westat, 

joka kuuluu PISA-tutkimuskonsortioon. (Leino ym., 2019, 16.) 

6.2 Aineiston kerääminen 

PISA-kyselyä testataan aina vuotta aikaisemmin tehtävällä esikokeella, johon osallistuu 

Suomesta noin 2900 15-vuotiasta oppilasta. Esikoe antaa tietoa tehtävistä sekä arviointi-

tavoista ja sen perusteella valitaan tehtävät varsinaiseen pääkokeeseen. (Jyväskylän yli-

opiston Koulutuksen tutkimuslaitos, 2021.) PISA-tutkimus tehdään nykyään kokonaisuu-

dessaan tietokoneella, ja paperinen vaihtoehto tarjotaan vain, jos koetta ei jostain syystä 

voida suorittaa tietokoneella. Suomessa PISA-kokeet tehtiin pääasiassa koulujen omilla 

laitteilla, ja niille, joille tämä ei ollut mahdollista, tarjottiin kannettavat tietokoneet Kou-

lutuksen tutkimuslaitokselta. Noin kaksi kolmannesta osallistuneista kouluista järjesti 

PISA-kokeet vähintään kahtena koetilaisuutena eri päivinä, kun taas yksi kolmasosa osal-

listujakouluista järjesti koetilaisuuden yhtenä päivänä. (Leino ym., 2019, 11.) Aineisto 

kerättiin huhtikuussa 2018 (Opetushallitus, n.d.). 
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Jokaisessa koulussa PISA-tutkimuksesta vastasivat PISA-yhdyshenkilö sekä tietotekni-

nen yhdyshenkilö, joiden tuli osallistua Koulutuksen tutkimuslaitoksen vastuuhenkilöille 

järjestettyyn koulutukseen. Nämä henkilöt olivat usein koulun opettajia, mutta joissakin 

kouluissa yhdyshenkilöinä toimivat sen sijaan rehtori ja apulaisrehtori. Vastuuhenkilöi-

den tehtävänä oli toimittaa oppilasluettelot otantoja varten, tehdä PISA-kokeen ennakko-

valmistelut sekä järjestää oman koulunsa koetilaisuudet. Yksi koetilaisuus kesti valmis-

telut ja tauot mukaan luettuina viisi tuntia. (Leino ym., 2019, 11.) 

Koetilaisuuksissa noudatettiin PISA-konsortion ohjeistuksia, ja kokeet järjestettiin tietyn 

käsikirjoituksen ja aikataulun mukaisesti. PISA-kokeen kognitiivinen osuus kesti kaksi 

tuntia ja se koostui kahdesta 60 minuutin osuudesta, joiden välissä pidettiin 5 minuutin 

tauko. Kognitiivisen osan jälkeen pidettiin vähintään 15 minuutin mittainen tauko, jonka 

jälkeen vastattiin taustakyselyihin. Aikaa taustakyselyihin oli noin 50 minuuttia ja siitä 

30 minuuttia käytettiin oppilaskyselyyn vastaamiseen. (Leino ym., 2019, 11.) Oppilasky-

sely on tämän tutkielman kannalta hyvin tärkeä, sillä juuri sen avulla kerättiin tietoa op-

pilaiden hyvinvoinnista, joka on tutkielmassa keskeisessä roolissa. Erityiskoulujen oppi-

laat tekivät tavallisen PISA-kokeen sijaan tunnin pituisen Une Heure -kokeen, joka oli 

nimenomaan erityiskoulujen oppilaita varten laadittu (Leino ym., 2019, 17). Une Heuren 

kautta saatuja vastauksia ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa käytetä. 

6.3 Analyysimenetelmät 

Aineiston analyysit suoritettiin lineaarisella regressioanalyysillä sekä t-testeillä. Regres-

sioanalyysi suoritettiin sekä The IEA International Database Analyzerilla, (IDB-Ana-

lyzer) (versio 4.0.39) että IBM Statistics SPSS-ohjelmalla (versio 27). Myös IDB-Ana-

lyzer pyörittää analyysit SPSS-ohjelman kautta, mutta IDB-Analyzerissa analyysiin tulee 

automaattisesti mukaan painokertoimet, jotka saavat otoksen kokoonpanon vastaamaan 

paremmin kohdejoukossa vallitsevaa tilannetta (ks. Leino ym., 2019). Myös SPSS-ohjel-

massa PISA-datassa oli mukana tarvittavat painokertoimet, jotka voitiin analyyseihin li-

sätä. Molemmat ohjelmat antoivat samankaltaiset tulokset, minkä vuoksi tässä tutkimuk-

sessa esitellään ainoastaan suoraan SPSS:n kautta saatuja tuloksia. T-testit puolestaan 

suoritettiin vain SPSS-ohjelmalla. Analysoitaviksi valittiin elämään tyytyväisyyteen, 

kuuluvuuden tunteeseen koulussa, minäpystyvyyteen sekä positiivisiin tunteisiin liittyvät 

väittämät vuoden 2018 PISA-tutkimuksesta (ks. liite 1). 
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6.3.1 Lineaarinen regressioanalyysi 

Regressioanalyysi on tilastollinen menetelmä, jonka avulla etsitään parasta mahdollista 

selittävien muuttujien yhdistelmää, joka selittää tai ennustaa yhtä selitettävää muuttujaa 

(Karma & Komulainen, 2002, 31–32). Tässä tutkielmassa tarkoituksena on muodostaa 

matemaattinen malli muuttujien välisestä suhteesta eli regressioanalyysiä käytetään il-

miön mallittamiseen (ks. Metsämuuronen, 2011, 711). Regressioanalyysin avulla voidaan 

tulkita tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin korrelaatioanalyysissä havaittuja muuttujien 

välisiä yhteyksiä. Regressioanalyysiin valittujen muuttujien tulee olla tutkimuskysymyk-

sen kannalta tarkoituksenmukaisia sekä teoreettisesti perusteltavissa. (Tähtinen ym., 

2020, 194–195.) 

Lineaarisessa regressioanalyysissä tutkitaan muuttujien välisiä lineaarisia yhteyksiä. 

Siinä kaikki selittävät muuttujat otetaan mukaan samalla kertaa ilman, että niitä poistetaan 

tai lisätään analyysin aikana. Yleensä kaikki analyysissä mukana olevat muuttujat ovat 

välimatka- tai suhdeasteikollisia. (Tähtinen ym., 2020, 194–197.) Tässä tutkimuksessa 

lineaarisella regressioanalyysillä tutkittiin, kuinka kuuluvuuden tunne koulussa, positii-

visten tunteiden kokeminen sekä minäpystyvyys selittävät elämään tyytyväisyyttä (Tut-

kimuskysymys 1). Lisäksi regressioanalyysissä haluttiin kontrolloida sukupuolen ja so-

sioekonomisen taustan vaikutukset, minkä vuoksi nekin otettiin mukaan analyysiin selit-

täviksi muuttujiksi.  

Regressioanalyysissä tulisi havaintoja olla riittävästi (Metsämuuronen, 2011, 712), mikä 

PISA-tutkimuksessa toteutuu selvästi. Lisäksi analyysiin mukaan otettavien muuttujien 

tulisi olla normaalisti jakautuneita (Metsämuuronen, 2011, 635). Kasvatustieteen alalla 

tutkittavat ilmiöt ovat kuitenkin usein luonteeltaan sellaisia, että ne eivät jakaudu kovin-

kaan normaalisti ja siitä huolimatta ammattitutkijat käyttävät regressioanalyysiä analyy-

simenetelmänä (Tapola, henkilökohtainen tiedonanto, 23.8.2021). Yleensä monimuuttu-

jamenetelmät ovatkin riittävän vakaita ja antavat luotettavia tuloksia, vaikka oletukset 

eivät täysin toteutuisikaan (Metsämuuronen, 2011, 635). Tässä tutkimuksessa regressio-

analyysiin mukaan otettavien muuttujien kohdalla normaalijakaumaoletusta testattiin 

Kolmogorov-Smirnovin testin avulla. Mikään muuttujista ei ollut normaalisti jakautunut. 

Oletuksena lineaarisessa regressioanalyysissä on, että selittävät muuttujat korreloivat 

kohtalaisesti selitettävän muuttujan kanssa, sillä muuten analyysin kautta saatava malli ei 
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ole kovin hyvä (Metsämuuronen, 2011, 713). Tässä tutkimuksessa korrelaatioita testattiin 

sekä Pearsonin tulomomenttikertoimen että sen epäparametrisen vastineen Spearmanin 

järjestyskorrelaation kautta. Tulosten mukaan selittävien ja selitettävän muuttujan välillä 

esiintyi kohtalaista korrelaatiota (taulukot 1 & 2). Selittävät muuttujat eivät kuitenkaan 

saisi korreloida liian vahvasti keskenään, jotta multikollineaarisuutta ei esiintyisi (Metsä-

muuronen, 2011, 13). Koska selittävien muuttujien välillä esiintyi kohtalaista, jopa melko 

voimakasta korrelaatiota (ks. Tähtinen ym., 2020, 49), tarkasteltiin varmuuden vuoksi 

multikollineaarisuusriskiä lähemmin SPSS-ohjelman avulla. Kaikkien muuttujien koh-

dalla toleranssiarvot olivat reilusti yli 0 ja Variance inflation factor (VIF) -arvot puoles-

taan selvästi alle 2. Mikäli toleranssiarvot olisivat pieniä tai VIF-arvot puolestaan suuria, 

olisi syytä epäillä multikollineaarisuutta (Metsämuuronen, 2011, 738). Ominaisarvot 

(Eigenvalue) jokaisen muuttujan kohdalla taas olivat selvästi yli 0 eivätkä kuntoisuusin-

deksin (Condition Index) arvot ylittäneet 15 (ks. Metsämuuronen, 2011, 739). Edellä mai-

nittujen arvojen perusteella voidaankin todeta, että merkittävää riskiä multikollineaari-

suudelle ei ollut. 

Lineaarisen regressioanalyysin tuloksia arvioidaan mallin sopivuuden, mallin selitysas-

teen sekä selittäjien sopivuuden kautta. Mallin sopivuutta tarkastellaan selitysasteen ti-

lastollisen merkitsevyyden kautta, kun taas mallin selitysaste (R2) kertoo, kuinka suuren 

osan selitettävän muuttujan vaihtelusta malli selittää. Selittäjien sopivuudesta puolestaan 

kertoo regressiokerroin (β), joka mittaa jokaisen muuttujan selitysvoimaa. (Tähtinen ym., 

2020, 199–201.) 
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Taulukko 1. Muuttujien väliset korrelaatiot Pearsonin tulomomenttikertoimen (r) mukaan 

Huom! ***p < .001 

 
 
Taulukko 2. Muuttujien väliset korrelaatiot Spearmanin järjestyskorrelaation (rj) mukaan 

Huom! ***p < .001 
  * p < .05 

 

  
1.  

 
2.  

 
3. 

 
4.  

 
5. 

 
6.  

1. Elämään tyytyväi-

syys 

--      

2. Sosioekonominen 

tausta 

.111*** --     

3. Minäpystyvyys .384*** .202*** --    

4. Positiiviset tunteet .551*** .124*** .436*** --   

5. Kuuluvuuden 

tunne koulussa 

.390*** .086*** .328*** .417*** --  

6. Sukupuoli .185*** -.006 .012 .003 .095*** -- 

  
1.  

 
2.  

 
3. 

 
4.  

 
5. 

 
6.  

1. Elämään tyytyväi-

syys 

--      

2. Sosioekonominen 

tausta 

.094*** --     

3. Minäpystyvyys .408*** .201*** --    

4. Positiiviset tunteet .548*** .111*** .431*** --   

5. Kuuluvuuden 

tunne koulussa 

.444*** .085*** .347*** .438*** --  

6. Sukupuoli .226*** -.005 .029* .017 .100*** -- 
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6.3.2 Riippumattomien otosten t-testit 

Kahden ryhmän keskiarvoa voidaan mitata joko t-testillä tai Mann-Whitneyn u-testillä 

(Metsämuuronen, 2011, 581). Yksi käytetyimmistä menetelmistä kahden ryhmän kes-

kiarvojen vertailuun on Studentin t-testi. Tällöin kategorisen muuttujan on oltava kaksi-

luokkainen. T-testiä käytettäessä tarkasteltavan muuttujan tulee olla jatkuva eli määrälli-

nen, mutta kasvatustieteissä Likert-asteikon katsotaan yleensä täyttävän tämän kriteerin 

riittävän hyvin. (Tähtinen ym., 2020, 120–121.) T-testiä voidaan pitää luotettavana, mi-

käli otoskoko on vähintään 30. (Metsämuuronen, 2011, 581.) Sen oletuksena on myös, 

että muuttujien jakaumat ovat kummassakin keskiarvoryhmässä normaalisti jakautuneita. 

On kuitenkin huomioitava, että otoskoon kasvaessa, normaalijakautuneisuuden merkitys 

vähenee. (Tähtinen ym., 2020, 120–121.) Näin ollen normaalijakaumaoletuksen toteutu-

mista ei nähdäkseni voida pitää ehdottomana edellytyksenä t-testin käyttämiselle analyy-

simenetelmänä. Mikäli otoskoko on hyvin pieni ja/tai t-testin kriteerit eivät täyty, tulisi 

käyttää t-testin epäparametrista vastinetta Mann-Whitneyn u-testiä, jota suositellaan käy-

tettäväksi erityisesti, jos otoskoko on 10–20 (Metsämuuronen, 2011, 581). 

Keskeisimpiä tarkasteltavia tunnuslukuja t-testissä ovat otoskeskiarvot ja -keskihajonnat 

sekä t- ja p-arvot. T-arvo kertoo testisuureen arvon, kun taas p-arvo kertoo merkitsevyys-

tason. (Tähtinen ym., 2020, 121.) On kuitenkin muistettava, että p-arvon perusteella ei 

voida vielä arvioida tarkasteltavan efektin voimakkuutta. Erityisesti otoskokojen ollessa 

suuria, kuten PISA-aineistonkin kohdalla on, hyvin pienikin ero ryhmien välillä on tilas-

tollisesti merkitsevä. Onkin tärkeää tarkastella efektin voimakkuutta tilanteeseen sopi-

valla efektikokoa mittaavalla tunnusluvulla. (Tähtinen ym., 2020, 43.) Kahden ryhmän 

keskiarvojen eron voimakkuuden mittaamisessa käytetään yleensä tunnuslukua Cohenin 

d (Tähtinen ym., 2020, 45).  

Yksi t-testin edellytyksistä on, että ryhmien populaatiovarianssit ovat homogeeniset, mitä 

testataan Levenen F-testillä. Levenen testissä nollahypoteesina on, että jakaumien vari-

anssit ovat yhtä suuret. Mikäli tässä testissä p-arvo on vähintään .05, nollahypoteesi jää 

voimaan, ja variansseja voidaan pitää yhtä suurina. Mikäli p-arvo onkin alle .05, voidaan 

t-testi edelleen toteuttaa, mutta vaihtoehtoisella tavalla, Welchin t-testillä. (Tähtinen ym., 

2020, 123.) 
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Vuoden 2015 PISA-tuloksissa oli havaittavissa suuri ero tyttöjen ja poikien välillä elä-

mään tyytyväisyydessä. Pojat olivat tyttöjä selvästi tyytyväisempiä elämäänsä. Itse asi-

assa ero tyttöjen ja poikien välisissä keskiarvoissa oli Suomessa seitsemänneksi suurin 

kaikista vertailuun osallistuneista. (Välijärvi, 2017, 5.) Niinpä keskiarvojen välistä eroa 

onkin perusteltua tutkia nyt tarkemmin. Elämään tyytyväisyyden lisäksi tässä tutkimuk-

sessa tarkastellaan kahden riippumattoman otoksen t-testien avulla, millaisia eroja tyttö-

jen ja poikien välillä on kuuluvuuden tunteessa koulussa sekä positiivisten tunteiden ja 

minäpystyvyyden kokemuksissa (Tutkimuskysymys 2). Koska yksikään muuttujista ei 

ollut normaalisti jakautunut, vertailtiin keskiarvoryhmien välisiä eroja jokaisen muuttujan 

kohdalla varmuuden vuoksi vielä Mann-Whitneyn u-testien avulla. U-testit antoivat kui-

tenkin samankaltaiset tulokset kuin t-testitkin, minkä vuoksi tulososiossa raportoidaan 

ainoastaan t-testien tulokset. U-testien tulokset ovat nähtävissä liitteessä 2. 

6.4 Indeksit ja niiden reliabiliteetit 

Tässä tutkimuksessa käytettiin valmiita indeksejä, jotka oli muodostettu vuoden 2018 

PISA-tulosten muuttujista (ks. OECD, 2019c). Tässä osiossa tarkastellaan, mistä muut-

tujista tutkimuksessa käytettävät indeksit on muodostettu ja tarkastellaan jokaisen indek-

sin reliabiliteettia Cronbachin alfa -kertoimien avulla. Kertoimilla mitataan mittarin si-

säistä yhdenmukaisuutta eli sitä, mittaavatko mittarin väittämät keskenään samaa asiaa 

(Metsämuuronen, 2011, 76–77). Mitä lähempänä ykköstä Cronbachin alfa -kerroin on, 

sitä yhdenmukaisempia mittariin kuuluvat väittämät ovat keskenään (Tähtinen ym., 2020, 

87). Cronbachin alfat oli jokaisen maan osalta koottu erilliseen excel-tiedostoon (liite 3), 

mutta reliabiliteetit tarkastettiin tässä tutkimuksessa vielä reliabiliteettianalyysien avulla 

SPSS-ohjelmaa käyttäen. SPSS:llä saadut Cronbachin alfat olivatkin oletetusti täysin yh-

teneväiset excel-taulukon kanssa. 

Regressioanalyysissä käytettiin valmiita indeksejä, mutta kuvailevien tietojen saamiseksi 

oli muodostettava uudet summamuuttujat, sillä valmiit indeksit oli standardoitu niin, että 

kansainväliseksi keskiarvoksi oli asetettu 0 ja keskihajonnaksi 1 (ks. Leino ym., 2019, 

95). Tällöin valmiiden indeksien kuvailevista luvuista voitiin päätellä ainoastaan, kuinka 

luvut erosivat OECD:n keskimääräisistä luvuista. Tämän vuoksi myös t-testit suoritettiin 

itse muodostetuilla summamuuttujilla. Nämä summamuuttujat sisälsivät täysin samat 

muuttujat kuin valmiit indeksitkin. Omissa summamuuttujissa otettiin mukaan vain ne 

vastaajat, jotka olivat vastanneet kaikkiin summamuuttujaan kuuluviin väittämiin. 
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Kuuluvuuden tunnetta mitattiin PISA-tutkimuksessa kuuden väittämän avulla, joiden 

kohdalla oppilaiden tuli vastata, missä määrin he ovat kunkin väittämän kanssa samaa 

mieltä tai eri mieltä. (Leino ym., 2019, 115.) Väittämät olivat seuraavat (Leino ym., 2019, 

115): 

 ”Tunnen itseni ulkopuoliseksi (tai syrjäytyneeksi) koulussa” 

 ”Saan helposti ystäviä koulussa” 

 ”Tunnen kuuluvani kouluun” 

 ”Koulussa oloni on vaivaantunut ja tunnen olevani väärässä paikassa” 

 ”Toiset oppilaat tuntuvat pitävän minusta” 

 ”Tunnen oloni yksinäiseksi” 

Vastausvaihtoehdot olivat ”Täysin samaa mieltä” (SPSS-datassa = 1) , ”Samaa mieltä” 

(= 2), ”Eri mieltä” (= 3) ja ”Täysin eri mieltä” (= 4) (OECD, 2019c). Edellä mainituista 

kuudesta muuttujasta muodostettiin yhteenkuuluvuuden tunteen indeksi, joka sai datassa 

koodin ”BELONG”. Tässä tutkimuksessa kutsun tuota indeksiä nimellä Kuuluvuuden 

tunne koulussa. Koska osa indeksin väittämistä oli positiivisia (väittämät 2, 3 & 5) ja osa 

negatiivisia (väittämät 1, 4 & 6), käänsin positiiviset väittämät SPSS-ohjelmalla, jotta 

indeksin sisäistä yhdenmukaisuutta ja kuvailevia lukuja oli mahdollista tarkastella. Näin 

ollen suuri luku kertoo siis suuresta kuuluvuuden tunteesta. Sisäistä yhdenmukaisuutta 

tarkastelin Cronbachin alfan avulla, joka Suomen kohdalla oli varsin hyvä (α = .85). 

Minäpystyvyys puolestaan sisälsi kysymyksen ”Missä määrin olen samaa tai eri mieltä 

seuraavista väittämistä?”. Kysymykseen tuli vastata seuraavan viiden väittämän osalta: 

 ”Selviydyn yleensä tavalla tai toisella” 

 ”Tunnen ylpeyttä siitä, että olen hoitanut asiat loppuun” 

 ”Minusta tuntuu, että pystyn hoitamaan monta asiaa kerrallaan” 

 ”Usko itseeni vie minut vaikeiden asioiden yli” 

 ”Kun olen vaikeassa tilanteessa, kykenen yleensä löytämään siitä itselleni tien 

ulos” 

Vastausvaihtoehdot kysymykseen olivat edellä mainittujen väitteiden tapaan ”Täysin eri 

mieltä” (SPSS-datassa = 1), ”Eri mieltä” (= 2), ”Samaa mieltä” (= 3) ja ”Täysin samaa 

mieltä” (= 4). (Leino ym., 2019, 110.) Näistä viidestä muuttujasta muodostettiin siis mi-

näpystyvyyden indeksi, josta PISA-datassa käytettiin nimitystä ”RESILIENCE” (OECD, 
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2019c). Tässä tutkimuksessa käytän indeksistä nimitystä minäpystyvyys. Suomen tulos-

ten kohdalla Cronbachin alfan (α) arvo oli .80 (Liite 3), jolloin reliabiliteettia voidaan 

pitää hyvänä. 

Tunteisiin liittyen oppilaita pyydettiin vastaamaan, kuinka usein he tuntevat itsensä on-

nelliseksi, pirteäksi, ylpeäksi, iloiseksi, hyväntuuliseksi, pelokkaaksi, kurjaksi, huolestu-

neeksi ja surulliseksi. Vastausvaihtoehdoiksi annettiin jokaisen tunteen kohdalla “En kos-

kaan” (SPSS-datassa = 1), “Harvoin” (2), “Toisinaan” (3) ja ”Aina” (4). (OECD, 2019c.) 

Positiivisten tunteiden indeksi (SWBP) muodostettiin kolmesta tunteesta, joita olivat on-

nellinen, iloinen ja hyväntuulinen (OECD, 2019c). Indeksin sisäistä yhdenmukaisuutta 

tarkasteltiin jälleen Cronbachin alfan avulla, joka Suomen tulosten kohdalla oli varsin 

korkea (α = .86). Cronbachin alfan arvot jokaisen edellä mainitun indeksin yksittäisten 

muuttujien kohdalla ovat nähtävissä liitteessä 4. Kaikkien edellä mainittujen 

summamuuttujien kuvailevat tiedot ovat nähtävissä taulukossa 3 ja yksittäisten 

väittämien kuvailevat tiedot puolestaan liitteessä 5. 

Taulukko 3. Summamuuttujien kuvailevat tiedot 
Summamuuttuja (väittämien 
lkm) 

N M SD Vinous 
(keskivirhe) 

Huipukkuus 
(keskivirhe) 

α 

Kuuluvuuden tunne koulussa (6) 5102 3.04 .59 -.67 (.03) .76 (.07) .85 

Minäpystyvyys (5) 5193 2.98 .50 -.43 (.03) 1.83 (.07) .80 

Positiiviset tunteet (3) 
5293 3.22 .56 -.65 (.03) 1.38 (.07) .86 

 

Sosioekonomista taustaa mitattiin indeksillä, jonka nimi oli PISA Index of Economic, 

Social and Cultural Status (ESCS-indeksi), joka muodostettiin oppilaiden vastauksista 

kodin sosioekonomista asemaa koskien. Indeksiä muodostettaessa on otettu huomioon 

vanhempien ammatti ja koulutus sekä perheen asumisen tasoa sekä varallisuutta kuvaavat 

muuttujat. (Leino ym., 2019, 49.) Asumisen tason ja varallisuuden voidaan katsoa olevan 

materiaalista hyvinvointia, mikä siis liittyy objektiiviseen hyvinvointiin. Vanhempien 

ammattia ja koulutusta koskien otetaan huomioon korkeammassa asemassa olevan van-

hemman ammatti sekä korkeammin koulutetun vanhemman koulutusaika vuosina. Asu-

mista ja varallisuutta puolestaan mitattiin yhteensä 23 osiolla, joissa kysyttiin esimerkiksi, 

kuinka monta autoa, kirjaa, tietokonetta tai muuta älylaitetta perheellä on ja onko perheen 
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kotona esimerkiksi taide-esineitä, soittimia tai erilaista kirjallisuutta. Lisäksi tiedusteltiin, 

onko oppilaalla omaa huonetta, kirjoituspöytää tai tietokonetta, jota hän voi käyttää opis-

kelussa. (Leino ym., 2019, 49.) 

On havaittu, että aikuisilla esimerkiksi tulotaso korreloi elämään tyytyväisyyden kanssa 

(ks. Martikainen, 2006, 33). Onkin kiinnostavaa tarkastella, vaikuttaako perheen sosio-

ekonominen status nuoren elämään tyytyväisyyteen. Yleensä korkeampiin sosioekonomi-

siin luokkiin kuuluvien perheiden nuoret ovat menestyneet PISA-tutkimuksissa parem-

min kuin mataliin sosioekonomisiin luokkiin kuuluvien perheiden nuoret. Tämä oli ha-

vaittavissa myös vuoden 2018 PISA-tuloksissa esimerkiksi lukutaidon kohdalla. (Leino 

ym., 2019, 49.) Tämän vuoksi onkin mielestäni perusteltua tarkastella, onko sosioekono-

misella taustalla mahdollisesti vaikutusta myös elämään tyytyväisyyteen. Suomessa 

ESCS-indeksin keskimääräinen vaihtelu oli kaikista osallistujista pienimpien joukossa. 

Kuitenkin esimerkiksi ero korkeimman sosioekonomisen ryhmän oppilaiden ja matalim-

man sosioekonomisen ryhmän välillä elämään tyytyväisyydessä oli 11 prosenttiyksikköä, 

kun OECD:n keskimääräinen ero näiden ryhmien välillä oli 8 prosenttiyksikköä. (Leino 

ym., 2019, 105.) 

Elämään tyytyväisyyttä PISA-kyselyssä mitattiin siten, että oppilaat vastasivat kysymyk-

seen ”Kuinka tyytyväinen olet nykyään elämääsi kokonaisuutena?” valitsemalla liu-

kusäätimellä arvon väliltä 0 (En lainkaan tyytyväinen) ja 10 (Täysin tyytyväinen) (Leino 

ym., 2019, 103). OECD:n mukaan oppilas oli ”tyytymätön elämäänsä”, mikäli hänen vas-

tauksensa elämään tyytyväisyyttä tiedustelevaan kysymykseen oli välillä 0–4. Mikäli vas-

taus oli 5 tai 6, katsottiin oppilaan olevan ”kohtalaisen tyytyväinen elämäänsä”. Vastaus-

ten 7 ja 8 taas katsottiin tarkoittavan, että oppilas oli ”melko tyytyväinen elämäänsä” ja 

vastausten 9 ja 10 puolestaan, että hän oli ”erittäin tyytyväinen elämäänsä”. Kaikista 

OECD-maista ja -alueista keskimäärin 67 prosenttia oppilaista vastasi olevansa tyytyväi-

siä elämäänsä (vastaukset välillä 7–10), kun taas suomalaisista vastaajista tyytyväisiä il-

moitti olevan 78 prosenttia. (Leino ym., 2019, 103.) Elämään tyytyväisyyden kuvailevat 

tiedot ovat oheisessa taulukossa (taulukko 4). 

 
Taulukko 4. Elämään tyytyväisyyden kuvailevat tiedot 
 N Minimi Maksimi M SD Vinous 

(keskivirhe) 
Huipukkuus 
(keskivirhe) 

Elämään 
tyytyväisyys 

 
5414 

 
0 

 
10 

 
7.61 

 
2.18 

 
-.67 (.03) 

 
.76 (.07) 
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7 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTAA 

Tässä osiossa tarkastellaan tutkimustuloksia tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyk-

sessä. Ensin selvitetään siis, kuinka kuuluvuuden tunne koulussa, positiivisten tunteiden 

kokeminen, minäpystyvyys, sukupuoli ja sosioekonominen tausta selittävät elämään tyy-

tyväisyyttä. Seuraavaksi tarkastellaan, onko tyttöjen ja poikien välillä eroja elämään tyy-

tyväisyydessä, kuuluvuuden tunteessa koulussa sekä positiivisten tunteiden ja minäpysty-

vyyden kokemuksissa. Lopuksi tutkimustulokset esitellään vielä tiivistetyssä muodossa. 

7.1 Elämään tyytyväisyyttä selittävät tekijät 

Lineaarisen regressioanalyysillä tutkittiin, kuinka kuuluvuuden tunne koulussa, positiivi-

set tunteet, minäpystyvyys, sukupuoli ja sosioekonominen tausta selittävät elämään tyy-

tyväisyyttä. Analyysissä käytettiin valmiita indeksejä ja datan poissulkemisessa listwise 

deletion -valintaa. Malli sopi aineistoon hyvin ja selitysaste oli varsin suuri (R2 = .39) (ks. 

Tähtinen ym., 2020, 49). Yhteensä muuttujat selittivät siis 39 % elämään tyytyväisyyden 

vaihtelusta (F5,5205 = 646.12, p < .001). Kaikki muuttujat selittivät positiivisesti elämään 

tyytyväisyyttä, ja parhaiten sitä selittivät positiiviset tunteet (taulukko 5). Myös minä-

pystyvyys, kuuluvuuden tunne koulussa ja sukupuoli selittivät elämään tyytyväisyyttä ti-

lastollisesti merkitsevästi (taulukko 5). Sosioekonominen tausta sen sijaan ei selittänyt 

elämään tyytyväisyyttä tilastollisesti merkitsevästi (p = .172). 

Taulukko 5. Muuttujien standardoidut regressiokertoimet (tilastollisesti merkitsevät 
selittävät muuttujat) 
Muuttuja Standardoitu regressiokerroin (β) 

Positiiviset tunteet .42*** 

Sukupuoli .17*** 

Minäpystyvyys .15*** 

Kuuluvuuden tunne koulussa .15*** 

Huom! *** p < .001 
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7.2 Sukupuolten väliset erot  

Elämään tyytyväisyydessä pojat vaikuttivat jo ensitulosten perusteella olevan tyttöjä tyy-

tyväisempiä, sillä pojista tyytyväisiä (vastaus välillä 7–10) ilmoitti olevansa 84 %, kun 

taas tytöistä tyytyväisiä oli 71 %. T-testien avulla selvitettiin, onko tyttöjen ja poikien 

keskiarvojen välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. Jokaisen muuttujan kohdalla keskiar-

vojen eroja tarkasteltiin ensin silmämääräisesti keskiarvojen ja keskihajontojen avulla 

(Liite 6). 

T-testit suoritettiin 95 %:n luottamustasolla. Levenen testin mukaan varianssit eivät olleet 

tyttöjen ja poikien ryhmissä keskenään yhtä suuret (F = 47.56, p < .001), joten keskiar-

vojen eroa tarkasteltiin Welchin testin avulla. Testi osoitti, että tyttöjen ja poikien kes-

kiarvojen ero elämään tyytyväisyydessä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä 

(t = -13.872, df = 5396, p < .001).  Eron voimakkuutta mitattiin Cohenin d:n avulla käyt-

täen kaavaa 𝑑 = .  Tulokseksi saatiin 0.38. Efektikoko oli siis melko pieni, vaikkakin 

lähenteli jo kohtalaista voimakkuutta, jonka rajana voidaan pitää arvoa 0.50 (ks. Tähtinen 

ym., 2020, 49). 

Kuuluvuuden tunnetta koulussa tarkasteltaessa Levenen testi osoitti, että varianssit tyttö-

jen ja poikien keskiarvoryhmissä olivat yhtä suuret ( F = .366, p = .545), joten keskiarvo-

jen eroa voitiin tutkia Studentin t-testin avulla. Kuuluvuuden tunteen koulussa keskiar-

voja ja keskihajontoja silmämääräisesti tarkastelemalla (ks. liite 6) poikien kuuluvuuden 

tunne koulussa vaikutti olevan hieman voimakkaampi kuin tyttöjen, ja t-testin mukaan 

tyttöjen ja poikien keskiarvojen ero olikin tilastollisesti erittäin merkitsevä (t = -6.972, df 

= 5100, p < .001). Efektikoko oli kuitenkin varsin pieni (Cohenin d = 0.20, ks. Tähtinen 

ym., 2020, 49). 

Kun tarkasteltiin keskiarvojen eroja positiivisten tunteiden ja minäpystyvyyden koke-

muksissa, Levenen testi osoitti, että varianssit tyttöjen ja poikien keskiarvoryhmissä eivät 

olleet kummankaan muuttujan osalta yhtä suuria (positiiviset tunteet: F = 6.631, p = .01, 

minäpystyvyys: F = 6.981, p = .008), joten t-testit suoritettiin Welchin testiä käyttäen. 

Tilastollisesti merkitseviä eroja ei tyttöjen ja poikien keskiarvojen välillä löytynyt posi-

tiivisten tunteiden (t = .557, df = 5236, p = .577) eikä myöskään minäpystyvyyden 

(t = -.376, df = 5180, p = 707) kohdalla. 
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7.3 Tulosten yhteenveto 

Regressiomalli, jossa selittäviä muuttujia olivat kuuluvuuden tunne koulussa, positiivis-

ten tunteiden ja minäpystyvyyden kokeminen, sukupuoli sekä sosioekonominen tausta ja 

selitettävänä muuttujana elämään tyytyväisyys, sopi aineistoon hyvin. Selittävistä muut-

tujista ainoastaan sosioekonomisella taustalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaiku-

tusta. Muuttujat selittivät elämään tyytyväisyydestä 39 %, jolloin efektikokoa voidaan 

pitää suurena (ks. Tähtinen ym., 2020, 49). Yksittäisistä muuttujista eniten elämään tyy-

tyväisyyttä selitti positiivisten tunteiden kokeminen (β = .42, p < .001). 

T-testit osoittivat tyttöjen ja poikien keskiarvojen välillä tilastollisesti merkitseviä eroja 

elämään tyytyväisyydessä sekä kuuluvuuden tunteessa koulussa. Suurempi efektikoko 

näistä kahdesta muuttujasta oli elämään tyytyväisyydessä (Cohenin d = 0.38). Tyttöjen ja 

poikien keskiarvojen välillä ei sen sijaan havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja positii-

visten tunteiden ja minäpystyvyyden kokemuksissa.  
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8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää yleensä otoskoon kasvu (Vilkka, 2007, 57). Tässä tutki-

muksessa otoskoko oli varsin suuri, sillä PISA-tutkimusten otos yleensäkin on aina suuri. 

PISA-aineisto on myös kerätty eri puolilta Suomea ja erikokoisista kouluista, mikä lisää 

otoksen edustavuutta ja sitä kautta tutkimuksen luotettavuutta (ks. Leino ym., 2019, 67). 

Lisäksi PISA-tutkimuksessa on laskettu painokertoimet analyyseissä käytettäviksi (ks. 

Leino 2019, 16), jotta otos olisi paremmin yleistettävissä haluttuun populaatioon (ks. 

Vilkka, 2007, 57). Tutkimuksessa löytyi tilastollisesti merkitseviä tuloksia, mutta on huo-

mioitava, että mittareiden laatimisessa, aineiston keruussa ja analyysien toteutuksessa on 

seikkoja, jotka saattavat heikentää tulosten luotettavuutta. Tässä osiossa esitellään ja poh-

ditaan näitä seikkoja sekä niiden mahdollisia vaikutuksia. 

8.1 Mittarit 

Mittareihin liittyen minua hämmästyttivät hieman positiivisia tunteita koskevien väittä-

mien vastausvaihtoehdot. Oppilailta kysyttiin, kuinka usein he tuntevat itsensä iloiseksi, 

onnelliseksi ja hyväntuuliseksi ja vastausvaihtoehtoja olivat ”en koskaan”, ”harvoin”, 

”toisinaan” sekä ”aina” (OECD, 2019c). Itse koen, että vaihtoehdot ”harvoin” ja ”toisi-

naan” ovat merkitykseltään hyvin lähellä toisiaan ja jäinkin pohtimaan, mikä ero niiden 

välillä oikeastaan on. Vaihtoehtojen ”toisinaan” ja ”aina” välillä on puolestaan mielestäni 

todella suuri väli ja ”aina” vaikuttaa melko äärimmäiseltä vaihtoehdolta. Jäinkin kaipaa-

maan lisää vaihtoehtoja ja mielestäni ”usein” olisi sopinut hyvin vaihtoehtojen ”toisi-

naan” ja ”aina” väliin. Esimerkiksi Sirgy (2012, 9) esittelee mittaria, jossa kysytään, 

kuinka usein vastaaja on neljän edeltävän viikon aikana kokenut erilaisia tunteita, kuten 

esimerkiksi iloa ja onnellisuutta. Vastausvaihtoehdot olivat (1) ”hyvin harvoin / en kos-

kaan”, (2) ”harvoin”, (3) ”joskus”, (4) ”usein” ja (5) ”hyvin usein / aina” (Sirgy, 2012, 

9). Nämä vaihtoehdot olisivat mielestäni olleet parempia myös PISA-tutkimuksessa. 

On kuitenkin otettava huomioon se, että PISA-tutkimuksen mittareita laadittaessa on py-

rittävä siihen, että mittarit sopisivat riittävän hyvin kaikille tutkimuksen osallistujille. 

Väittämät on käännettävä useille eri kielille ja sovitettava useisiin eri ympäristöihin. Kou-

lutuksen tutkimuslaitoksen tutkijat huomauttavatkin, että mittarit, joita käytetään kan-

sainvälisissä vertailututkimuksissa, ovat aina kompromissien tuloksia (Laaksonen, 2010, 
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7). Tällöin tuloksena voi olla se, etteivät mittarit välttämättä sovi mihinkään osallistuja-

maahan täydellisesti. 

Toinen tulosten luotettavuutta mahdollisesti heikentävä seikka on se, että Suomen osalta 

vuoden 2018 PISA-tutkimuksessa mitattiin elämään tyytyväisyyttä kokonaisuutena vain 

yhdellä väittämällä, kun taas esimerkiksi nuorten hyvinvointia seuraava Nuorisobaro-

metri (ks. 2020) mittaa elämään tyytyväisyyttä elämän eri osa-alueilla. On todettu, että 

yhden väittämän mittarit hyvinvointia mitattaessa eivät ole yhtä luotettavia kuin useam-

man väittämän mittarit (Ryff, 1989). Tyytyväisyyttä elämän eri osa-alueilla mittaamalla 

saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa oppilaiden elämään tyytyväisyydestä kuin pelkäs-

tään elämään tyytyväisyyttä yhdellä väittämällä mittaamalla (Bender, 1996).   

Myös PISA 2018 -tutkimuksessa osa osallistujamaista ja -alueista oli vastannut väittämiin 

koskien oppilaiden tyytyväisyyttä elämän eri osa-alueisiin. Näillä väittämillä mitattiin 

tyytyväisyyttä omaan terveyteen ja ulkonäköön, omaan ajankäyttöön ja naapurustoon 

sekä siihen mitä oppilas oppii koulussa. Lisäksi tiedusteltiin tyytyväisyyttä ystäviin, kaik-

kiin asioihin/esineisiin, mitä oppilaalla on, elämään koulussa sekä sitä, kuinka tyytyväi-

nen oppilas on suhteisiin, joita hänellä on vanhempiinsa/huoltajiinsa sekä opettajiinsa. 

(Well-being questionnaire for PISA 2018.) Suomessa PISA 2018 -tutkimuksen osallistu-

jat eivät kuitenkaan päässeet vastaamaan näihin väittämiin.  

Juvosen teoriassa (2006) kuuluvuuden tunne koulussa ottaa huomioon sekä oppilaiden 

väliset suhteet että oppilaan suhteet opettajiin. PISA 2018 -tutkimuksen kuuluvuuden tun-

netta koulussa mitattaessa ei kuitenkaan viitattu lainkaan esimerkiksi oppilaiden ja opet-

tajien välisiin suhteisiin. Tähän liittyen sopiva väittämä olisi voinut olla esimerkiksi 

”Opettaja kohtelee oppilaita reilusti” (McNeely ym., 2002, 179) Tällöin ainoastaan yksi 

osatekijä kuuluvuuden tunteesta koulussa on otettu mittarissa huomioon. Näin ollen kuva 

kuuluvuuden tunteesta jää turhan suppeaksi ja yksipuoliseksi. 

Aikaisemmat PISA-tutkimukset ovat mitanneet minäpystyvyyttä tietyissä olosuhteissa ja 

tiettyihin aiheisiin liittyen, mutta PISA 2018 -tutkimuksessa mitattiin oppilaiden käsityk-

siä heidän yleisestä minäpystyvyydestään (OECD, 2019a). 65 osallistujamaata ja -aluetta 

osallistui kylläkin globaalia kompetenssia koskevaan kyselyyn, jossa mitattiin esimer-

kiksi oppilaiden minäpystyvyyttä globaaleihin kysymyksiin/ongelmiin liittyen (OECD, 

2020, 77). Suomi ei kuitenkaan tähän osioon osallistunut (ks. OECD, 2020, 19). 
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Suomessa PISA 2018 -tutkimukseen osallistujat vastasivat ainoastaan väittämiin, jotka 

eivät olleet mihinkään tilanteeseen tai tehtävään sidonnaisia vaan ennemminkin niin sa-

nottuun yleiseen minäpystyvyyteen liittyviä. Banduran (2006, 307) mukaan ei kuitenkaan 

ole olemassa minäpystyvyyden mittaria, joka sopisi kaikkiin tarkoituksiin. Hän on ky-

seenalaistanut tällaisessa mittarissa mukana olevien väittämien merkitystä toiminnan 

kannalta. Niinpä onkin otettava huomioon, ettei PISA-tutkimuksen mittari ole välttämättä 

paras mahdollinen mittari minäpystyvyyden mittaamiseen, mikä saattaa vaikuttaa tämän-

kin tutkimuksen luotettavuuteen. 

8.2 Analyysit 

Regressioanalyysin yhtenä edellytyksenä on, että muuttujat ovat normaalisti jakautuneita 

(Metsämuuronen, 2011, 635). Tässä tutkimuksessa näin ei kuitenkaan ole, sillä muuttujat 

eivät ole sen luonteisia, että niiden voisi lähtökohtaisesti odottaa olevan normaalisti ja-

kautuneita. Voisi pitää jopa huolestuttavana ilmiönä sitä, jos esimerkiksi elämään tyyty-

väisyys olisi normaalisti jakautunut, jolloin elämään tyytymättömiä olisi yhtä paljon kuin 

tyytyväisiäkin. Kaikki muuttujat ovat jonkin verran vinoja ja esimerkiksi elämään tyyty-

väisyys on ymmärrettävästi negatiivisesti vino. Se, että normaalijakaumaoletus ei täyty, 

voi toki vaikuttaa hieman tuloksiin, mutta tämä mahdollisuus on suuren otoskoon vuoksi 

varsin epätodennäköinen. 

Regressioanalyysissä käytettiin PISA-datan valmiita indeksejä, kun taas t-testeissä ja ku-

vailevissa tiedoissa käytettiin itse tehtyjä summamuuttujia, jotka kuitenkin sisälsivät sa-

mat muuttujat kuin valmiit indeksit. Mikäli summamuuttujien muodostamisessa on käy-

tetty esimerkiksi eri valintoja datan poissulkemisessa, voi olla, että tulokset t-testeissä 

eroavat hieman siitä, mitä ne olisivat olleet valmiita indeksejä käytettäessä. Merkittävää 

eroa tuloksissa kuitenkaan tuskin olisi johtuen tässäkin suuresta otoskoosta. On myös 

huomioitava, että puuttuvien arvojen satunnaisuutta ei arvioitu. Missing completely at 

random -testillä (MCAR-testi) tätä satunnaisuutta olisi voitu mitata, jotta olisi saatu var-

muus Listwise deletion -valinnan sopivuudesta datan poissulkemisessa regressioanalyy-

sissä (ks. Li, 2013). Puuttuvia arvoja ei datassa kuitenkaan ollut kovin paljoa. 
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8.3 Eettisyys ja anonymiteetti 

Olen tutkimusta tehdessäni hyvien tieteellisten käytäntöjen (Varantola, 2013, 6) mukaan 

ollut rehellinen ja pyrkinyt jokaisessa työvaiheessa mahdollisimman huolelliseen ja tark-

kaan työhön. Olen myös käyttänyt tieteellisesti ja eettisesti hyväksyttäviä tutkimusmene-

telmiä, suunnitellut ja toteuttanut tutkimuksen vaaditulla tavalla sekä raportoinut tulokset 

tieteellisten vaatimusten mukaisesti. Lisäksi olen ottanut huomioon muiden tutkijoiden 

tekemän työn ja pyrkinyt viittaamaan käyttämääni tutkimuskirjallisuuteen asianmukai-

sella tavalla. (ks. Varantola, 2013, 6.) Näin ollen tutkimuksen tekemisessä on noudatettu 

hyviä tieteellisiä käytäntöjä, jolloin tutkimuksen voidaan katsoa olevan luotettava ja eet-

tisesti hyväksyttävä. Tällöin myös tutkimustuloksia voidaan nähdäkseni pitää luotetta-

vina. (ks. Varantola, 2013, 6.) 

Vuoden 2018 PISA-tutkimuksessa data arvioitiin niin, että vastaajien anonymiteetti säi-

lyi. Jokaiselle vastaajalle annettiin koodi, ja dataa käsiteltiin käyttäen ainoastaan näitä 

koodeja eikä kenenkään nimi tullut esille missään vaiheessa tutkimusta. Lisäksi tuloksia 

tarkasteltaessa ei keskitytty yksittäisten oppilaiden vastauksiin, vaan tulokset yhdistet-

tiin edustamaan suurempia oppilasjoukkoja, kuten esimerkiksi osallistujamaita ja -alu-

eita tai sukupuoliryhmiä. (Information about the PISA study 2018, 2.) Näin ollen tätä 

tutkimusta tehdessäni en missään vaiheessa päässyt käsiksi vastaajien nimiin tai edes 

siihen, mistä kouluista vastaukset olivat peräisin. Voidaan siis selvästi katsoa, että vas-

taajien anonymiteetti on turvattu.   
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9 POHDINTAA 

Tämän tutkimuksen mukaan positiiviset tunteet, kuuluvuuden tunne koulussa, minä-

pystyvyys sekä sukupuoli olivat kaikki tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä elämään 

tyytyväisyyteen. Näistä positiiviset tunteet nousivat merkittävimmäksi selittäväksi teki-

jäksi. On kuitenkin huomioitava, että kaikki muuttujat on mitattu samaan aikaan. Tällöin 

voidaan kyllä sanoa, että muuttujat selittävät elämään tyytyväisyyttä, mutta ei tiedetä 

ovatko ne varsinaisesti elämään tyytyväisyyden syynä. Ainoastaan sukupuoli on edellä 

mainituista niin sanotusti kiinteä muuttuja, josta voidaan suurella varmuudella sanoa, että 

muilla mallin muuttujilla ei ole siihen vaikutusta. Näin ollen tutkimustuloksista ei voida 

vielä vetää johtopäätöksiä siitä, kuinka paljon positiiviset tunteet, kuuluvuuden tunne 

koulussa, minäpystyvyys ja sukupuoli ovat nuorten elämään tyytyväisyyden syynä. Oli-

sikin hyvä tehdä aiheesta pitkittäistutkimusta, jossa selittäviä muuttujia mitattaisiin eri 

aikaan kuin selitettävää muuttujaa eli elämään tyytyväisyyttä. 

Tässä tutkimuksessa yhtenä muuttujana oli positiiviset tunteet, kun taas negatiiviset tun-

teet jätettiin tutkimuksesta kokonaan pois. Negatiivistenkin tunteiden vaikutusta elämään 

tyytyväisyyteen olisi kuitenkin tärkeää tutkia, sillä positiiviset ja negatiiviset tunteet eivät 

ole saman jatkumon ääripäitä (Kööts-Ausmees ym., 2013, 224). Negatiivisten tunteiden 

poissaolo ei automaattisesti tarkoita positiivisten tunteiden läsnäoloa eikä päinvastoin.  

Minäpystyvyyden ja elämään tyytyväisyyden välisistä yhteyksistä löytyi tutkimustietoa 

melko vähän. Esimerkiksi sosiaalisen minäpystyvyyden on havaittu olevan yhteydessä 

elämän tyytyväisyyteen (Fogle ym., 2002, 382), mutta siitä tuskin voidaan vielä vetää 

johtopäätöksiä ”yleisen” minäpystyvyyden kannalta. Minäpystyvyyden ja elämään tyy-

tyväisyyden välisiä yhteyksiä olisi hyvä tarkastella niin, että minäpystyvyyttä mitattaisiin 

tiettyyn tehtävään ja tilanteeseen liittyen. Lisäksi tyttöjen ja poikien väliset erot minä-

pystyvyydessä näkyvät eri osa-alueilla, joten sukupuolten välisten erojenkin tarkastele-

miseksi olisi parempi käyttää sellaisia mittareita, joissa minäpystyvyyttä mitataan tietyssä 

tilanteessa ja tiettyyn tehtävään liittyen. 

Koska positiivisilla tunteilla vaikuttaisi olevan tutkittavista muuttujista suurin yhteys elä-

mään tyytyväisyyden kanssa, tulisi pohtia, kuinka positiivisten tunteiden kokemuksia voi-
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taisiin lisätä. Positiivinen psykologia, joka on viime vuosina noussut hyvin suosituksi nä-

kökulmaksi kouluissa, painottaa positiivisten tunteiden merkitystä (ks. Baumgardner & 

Crothers, 2014, 42–60) ja pyrkii katsomaan elämää parhaassa mahdollisessa valossa. 

Myös elämään tyytyväisyys on positiivista psykologiaa koskevassa kirjallisuudessa kes-

keinen käsite (ks. Proctor ym., 2009, 583). Olisiko positiivinen psykologia siis yksi mah-

dollinen ratkaisu nuorten positiivisten tunteiden ja sitä kautta elämään tyytyväisyyden ja 

ylipäätään subjektiivisen hyvinvoinnin lisäämisessä? Positiivista psykologiaa kohtaan on 

myös esitetty kritiikkiä esimerkiksi siitä, että tunteet jaetaan positiivisiin ja negatiivisiin, 

vaikka kiritiikin mukaan niitä ei voida erotella (ks. Lazarus, 2003, 94). 

Vuoden 2018 PISA-tutkimuksessa kerättiin Suomessa ensimmäistä kertaa tietoa oppimi-

sesta ja koulunkäynnistä tehostetun ja erityisen tuen piiriin kuuluvien oppilaiden osalta. 

Esimerkiksi lukutaidon osalta raportoitiin, kuinka suuri osuus oppilaista kullakin suori-

tustasolla oli saanut tehostettua tai erityistä tukea. (Leino ym., 2019, 68–69.) Erityispe-

dagogisen tutkimuksen näkökulmasta olisikin mielenkiintoista tutkia, kuinka yleisen 

tuen, tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaat eroavat toisistaan elämään tyytyväisyy-

dessä ja ylipäätään subjektiivisessa hyvinvoinnissa. Huomioni kiinnitti myös se, että 

vaikka erityiskouluista Suomen otokseen valittiin yhteensä 74 oppilasta, jouduttiin heistä 

suuri osa sulkemaan pois ja lopulta kokeeseen osallistuikin heistä vain 42 (Leino ym., 

2019, 17). Tämän vuoksi onkin mielestäni pohdittava, saadaanko PISA-kokeessa edes 

riittävästi aineistoa erityiskoulujen oppilailta. 

Kaikki Pohjoismaat ovat sijoittuneet kymmenen onnellisimman maan joukkoon kaikissa 

viime vuosien World Happiness Report -mittauksissa (ks. 2021). Vaikka onnellisuus ja 

subjektiivinen hyvinvointi eivät tarkoita samaa asiaa, on niiden kuitenkin katsottu olevan 

yhteydessä toisiinsa (ks. Proctor ym., 2009). Näin ollen olisikin kiinnostavaa tutkia, 

kuinka nuorten elämään tyytyväisyys ja muutenkin subjektiivinen hyvinvointi eroavat 

toisistaan esimerkiksi Pohjoismaissa. PISA 2018 -tutkimuksessa elämään tyytyväisyyttä 

mitattiin muissa Pohjoismaissa Suomen lisäksi vain Ruotsissa ja Islannissa (ks. Leino 

ym., 2019, 104). 

Vain vähän tutkimusta on julkaistu oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen välisestä yh-

teydestä (OECD, 2019b) ja mielestäni lisätutkimukselle olisi tarvetta. Esimerkiksi luku-

taidon ja elämään tyytyväisyyden yhteyttä kannattaisi tutkia tarkemmin (ks. Leino ym., 
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2019, 105). Mielenkiintoista on, että Suomi oli vuoden 2018 PISA-tutkimuksen osallis-

tujista ainoa, jossa sekä lukutaito että elämään tyytyväisyys vaikuttaisivat olevan korke-

alla tasolla (Leino ym., 2019, 105). Mistä johtuu siis se, että muissa osallistujamaissa, 

joissa lukutaito on korkealla tasolla, ei elämään tyytyväisyys kuitenkaan ole voimakasta? 

Vaikka suomalaisten oppilaiden elämään tyytyväisyyden keskiarvo (7,61) oli korkeam-

malla tasolla kuin OECD-maiden oppilaiden yhteinen keskiarvo (7,04), oli sukupuolten 

välinen ero Suomessakin melko suuri. Suomessa elämäänsä tyytyväisten osuus kaikista 

vastanneista oli pojissa 13 prosenttiyksikköä suurempi osuus kuin elämäänsä tyytyväisten 

tyttöjen osuus. Tämä sukupuolten välinen ero oli jopa hieman suurempi kuin OECD-mai-

den keskimääräinen ero, joka oli 11 prosenttiyksikköä. (Leino ym., 2019, 103.) Koenkin, 

että sukupuolten välisiä eroja elämään tyytyväisyydessä olisi tutkittava enemmän ja sel-

vitettävä, mistä tyttöjen alhaisempi elämään tyytyväisyys johtuu. Voisiko vaikkapa tyttö-

jen kokemilla ulkonäkö- ja koulumenestyspaineilla olla osansa asiaan? 

Korkean elämään tyytyväisyyden on nuorilla havaittu kuitenkin olevan yhteydessä pa-

rempaan koulumenestykseen (ks. Gilman & Huebner, 2006), vaikkakin myös ristiriitaisia 

tuloksia on saatu (ks. Dew & Huebner, 1994). Tätä tulisi kuitenkin tutkia vielä lisää, sillä 

on hankalaa sanoa kumpi näistä tekijöistä mahdollisesti on syy ja kumpi seuraus. On 

myös huomattu, että elämäänsä tyytyväisellä nuorella on yleisesti positiivisempi asenne 

koulua kohtaan (Proctor ym., 2017). Näin ollen vaikuttaa siltä, että elämäntyytyväisyys 

on yhteydessä kouluun ja sen mahdollisia vaikutuksia tulisi tutkia vielä enemmän. Jaan 

myös Proctorin ja kumppaneiden (2017, 8) toiveen siitä, että nuorten elämään tyytyväi-

syyden persoonallisuuden ja ympäristön välisistä yhteyksistä kaivattaisiin edelleen lisää 

tutkimusta. Jos saataisiin enemmän tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat elämään tyyty-

väisyyteen, voitaisiin parhaassa tapauksessa näitä tekijöitä tukemalla edistää nuorten elä-

mään tyytyväisyyttä. 

Olen huolissani siitä, kuinka korona-aika vaikuttaa nuorten elämään tyytyväisyyteen. 

Nähtäväksi jääkin seuraavassa PISA-tutkimuksessa, ovatko elämään tyytyväisyys ja ylei-

sestikin nuorten hyvinvointi laskussa verrattuna edellisiin tutkimuksiin. Jo vuoden 2018 

PISA-tuloksissa huomattiin laskua elämään tyytyväisyydessä verrattuna edelliseen PISA-

tutkimukseen; Suomalaisten nuorten elämään tyytyväisyyden keskiarvo oli laskenut 0,28 

prosenttiyksikköä, mikä oli suunnilleen samaa tasoa OECD-maiden keskimääräisen las-

kun kanssa (Leino ym., 2019, 103). Seuraava PISA-tutkimus on koronapandemian vuoksi 
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siirretty vuodella eteenpäin. Näin ollen esikoe pidettiin keväällä 2021 ja varsinainen pää-

koe on tarkoitus järjestää keväällä 2022. (Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimus-

laitos, 2021.) Kouluterveyskyselyn (2021) tulosten mukaan nuorten elämään tyytyväi-

syys on laskenut jonkin verran edellisestä kahden vuoden takaisesta kyselystä. Kenties 

tämä antaa osviittaa korona-ajan mahdollisista vaikutuksista nuorten hyvinvointiin.  

Nuoret viettävät suuren osan ajastaan koulusta, minkä vuoksi koululla on suuri rooli nuor-

ten hyvinvoinnin tukemisessa ja sen tulisikin pohtia keinoja vaikuttaa positiivisesti nuor-

ten elämään tyytyväisyyteen. Kaiken kaikkiaan subjektiivinen hyvinvointi on keskeistä 

nuoren terveelle kehitykselle (Forste & Moore, 2012), ja korkean elämään tyytyväisyy-

den on todettu suojaavan nuoria myöhemmässä elämässä stressin negatiivisilta vaikutuk-

silta sekä ehkäisevän psykologisten sairauksien kehittymistä (Proctor ym., 2009, 604). 

Elämään tyytyväisyys on tärkeä voimavara, jota kaikkien nuorten positiivisesta kehityk-

sestä kiinnostuneiden tulisi pyrkiä edistämään (ks. Suldo & Huebner, 2004).  
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11 Liitteet 

Liite 1. Tutkimuksessa käytetyt vuoden 2018 PISA-tutkimuksen väittämät 

Elämään tyytyväisyys 

 

 

Kuuluvuuden tunne koulussa 
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Minäpystyvyys 

 

 

 

Positiiviset tunteet 

 

 



 

63 
 

Liite 2. Mann-Whitneyn u-testin tulokset 

Muuttuja Sig. 

Elämään tyytyväisyys < .001*** 

Kuuluvuuden tunne koulussa < .001*** 

Positiiviset tunteet .216 

Minäpystyvyys .225 
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Liite 3. Indeksien Cronbachin alfa -kertoimet 

 

 

PISA 2018 Results (Volume III) - © OECD 2019
Annex A1 Cronbach's Alpha
Version 2 - Last updated: 02-Dec-2019 Above 0.7
Disclaimer: http://oe.cd/disclaimer Between 0.65 and 0.7

Between 0.6 and 0.65
Table III.A1.1 Below 0.6
Internal consistency of the main scaled indices Index omitted in the country/economy
Cronbach's Alpha Finland

Sense of 
belonging

Positive feelings Self-efficacy

belong swbp resilience

OECD
Australia 0,84 m 0,78
Austria 0,85 0,86 0,77
Belgium 0,79 m 0,67
Canada 0,84 0,85 0,78
Chile 0,80 0,83 0,83
Colombia 0,78 0,86 0,81
Czech Republic 0,78 0,86 0,73
Denmark 0,83 0,82 0,75
Estonia 0,81 0,78 0,78
Finland 0,85 0,86 0,80
France 0,68 0,82 0,72
Germany 0,80 0,84 0,73
Greece 0,80 0,71 0,76
Hungary 0,83 0,84 0,75
Iceland 0,87 0,89 0,87
Ireland 0,83 0,80 0,73
Israel m m 0,79
Italy 0,79 0,59 0,71
Japan 0,80 0,76 0,78
Korea 0,82 0,88 0,82
Latvia 0,82 0,82 0,74
Lithuania 0,77 0,86 0,78
Luxembourg 0,78 0,86 0,80
Mexico 0,82 0,81 0,80
Netherlands 0,80 0,71 0,73
New Zealand 0,82 m 0,74
Norway 0,84 m m
Poland 0,79 0,88 0,78
Portugal 0,81 0,85 0,74
Slovak Republic 0,78 0,87 0,78
Slovenia 0,80 0,76 0,80
Spain 0,85 0,87 0,76
Sweden 0,86 0,86 0,82
Switzerland 0,79 0,84 0,73
Turkey 0,80 0,87 0,85
United Kingdom 0,83 0,85 0,77
United States 0,84 0,85 0,78
Partners
Albania 0,71 0,69 0,82
Argentina 0,78 0,83 0,76
Baku (Azerbaijan) 0,72 0,79 0,90
Belarus 0,81 0,74 0,73
Bosnia and Herzegovina 0,78 0,86 0,83
Brazil 0,79 0,74 0,74
Brunei Darussalam 0,69 0,77 0,65
B-S-J-Z (China) 0,82 0,80 0,80
Bulgaria 0,71 0,89 0,86
Costa Rica 0,83 0,82 0,78
Croatia 0,83 0,87 0,77
Cyprus 0,78 0,74 0,83
Dominican Republic 0,73 0,84 0,87
Georgia 0,71 0,75 0,82
Hong Kong (China) 0,77 0,86 0,81
Indonesia 0,73 0,80 0,78
Jordan 0,66 0,71 0,82
Kazakhstan 0,79 0,82 0,79
Kosovo 0,65 0,74 0,81
Lebanon m 0,74 0,78
Macao (China) 0,79 0,85 0,72
Malaysia 0,75 0,77 0,70
Malta 0,78 0,84 0,77
Moldova 0,77 0,75 0,73
Montenegro 0,73 0,84 0,82
Morocco 0,68 0,63 0,77
North Macedonia m 0,76 0,82
Panama 0,73 0,79 0,79
Peru 0,77 0,81 0,77
Philippines 0,73 0,73 0,79
Qatar 0,72 0,84 0,76
Romania 0,81 0,81 0,75
Russia 0,79 0,78 0,78
Saudi Arabia 0,72 0,74 0,81
Serbia 0,79 0,85 0,83
Singapore 0,83 m 0,73
Chinese Taipei 0,83 0,88 0,78
Thailand 0,68 0,83 0,76
Ukraine 0,77 0,80 0,72
United Arab Emirates 0,72 0,81 0,83
Uruguay 0,80 0,78 0,80
Viet Nam 0,64 0,61 0,57

Information on data for Cyprus: https://oe.cd/cyprus-disclaimer
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Liite 4. Indeksien yksittäisten väittämien Cronbachin alfan (α) arvot. 
 
Kuuluvuuden tunne koulussa 
 
 Cronbachin alfan arvo 

Kuuluvuuden tunne koulussa (koko indeksi) .85 

 
Muuttuja Cronbachin alfan arvo, jos muuttuja pois-

tettaisiin 
1. Tunnen itseni ulkopuoliseksi (tai syrjäyty-
neeksi) koulussa 

.82 

2. Saan helposti ystäviä koulussa .83 

3. Tunnen kuuluvani kouluun .83 

4. Koulussa oloni on vaivaantunut ja tunnen 
olevani väärässä paikassa 

.84 

5. Toiset oppilaat tuntuvat pitävän minusta .83 

6. Tunnen oloni yksinäiseksi .82 

 
 
Minäpystyvyys 
 
 Cronbachin alfan arvo 

Minäpystyvyys (koko indeksi) .80 

 
Muuttuja Cronbachin alfan arvo, jos muuttuja poistet-

taisiin 
1. Selviydyn yleensä tavalla tai toisella .76 

2. Tunnen ylpeyttä siitä, että olen hoitanut 
asiat loppuun 

.77 

3. Minusta tuntuu, että pystyn hoitamaan 
monta asiaa kerrallaan 

.78 

4. Usko itseeni vie minut vaikeiden asioiden 
yli 

.75 

5. Kun olen vaikeassa tilanteessa, kykenen 
yleensä löytämään siitä itselleni tien ulos 

.74 
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Positiiviset tunteet 
 
 Cronbachin alfan arvo 

Positiiviset tunteet (koko indeksi)  

 
Muuttuja Cronbachin alfan arvo, jos muuttuja poistet-

taisiin 
1. Kuinka usein tunnet olosi onnelliseksi .82 

2. Kuinka usein tunnet olosi iloiseksi .78 

3. Kuinka usein tunnet olosi hyväntuuliseksi .81 
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Liite 5. Indeksien yksittäisten väittämien kuvailevat tiedot. 

Kuuluvuuden tunne koulussa 

Väittämä N M SD Vinous (kes-
kivirhe) 

Huipukkuus 
(keskivirhe) 

Tunnen itseni ulkopuoliseksi (tai 
syrjäytyneeksi) koulussa 

5261 3.23 .80 -.92 (.03) .42 (.07) 

Koulussa oloni on vaivaantunut ja 
tunnen olevani väärässä paikassa 

5241 3.06 .85 -.67 (.03) -.11 (.07) 

Tunnen oloni yksinäiseksi koulussa 5235 3.27 .79 -.98 (.03) .55 (.07) 

Saan helposti ystäviä koulussa (kään-
netty) 

5227 2.87 .76 -.49 (.03) .16 (.07) 

Tunnen kuuluvani kouluun (kään-
netty) 

5234 2.88 .77 -.57 (.03) .23 (.07) 

Toiset oppilaat tuntuvat pitävän 
minusta (käännetty) 

5210 2.87 .68 -.64 (.03) .93 (.07) 

Validi N (listwise) 
5102     

 

Minäpystyvyys 

Väittämä N M SD Vinous (kes-
kivirhe) 

Huipukkuus 
(keskivirhe) 

Selviydyn yleensä tavalla tai toisella 5271 3.17 .58 -.54 (.03) 2.04 (.07) 

Tunnen ylpeyttä siitä, että olen hoita-
nut asiat loppuun 

5251 3.14 .65 -.57 (.03) .97 (.07) 

Minusta tuntuu, että pystyn hoitamaan 
monta asiaa kerrallaan 

5257 2.77 .71 -.28 (.03) -.01 (.07) 

Usko itseeni vie minut vaikeiden asi-
oiden yli 

5250 2.79 .75 -.43 (.03) .09 (.07) 

Kun olen vaikeassa tilanteessa, kyke-
nen yleensä löytämään siitä itselleni 
tien ulos 

5252 2.99 .64 -.57 (.03) 1.17 (.07) 

Validi N (listwise) 
5193     
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Positiiviset tunteet 

Väittämä N M SD Vinous (kes-
kivirhe) 

Huipukkuus 
(keskivirhe) 

Kuinka usein tunnet olosi onnelliseksi 5330 3.21 .64 -.57 (.03) .92 (.07) 

Kuinka usein tunnet olosi iloiseksi 5312 3.23 .62 -.50 (.03) .88 (.07) 

Kuinka usein tunnet olosi hyväntuu-
liseksi 

5316 3.23 .62 -.57 (.03) .66 (.07) 

Validi N (listwise) 
5293     
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Liite 6. Tyttöjen ja poikien otoskoot (N), keskiarvot (M) ja -hajonnat (SD) sekä kes-

kiarvojen keskivirheet muuttujittain. 

Elämään tyytyväisyys N M SD Keskiarvon 
keskivirhe 

Tytöt 2698 7.21 2.191 .042 

Pojat 
2716 8.01 2.089 .040 

 

 

Kuuluvuuden tunne koulussa N M SD Keskiarvon 
keskivirhe 

Tytöt 2553 2.98 .591 .012 

Pojat 
2549 3.09 .580 .012 

 

 

Positiiviset tunteet N M SD Keskiarvon 
keskivirhe 

Tytöt 2647 3.22 .532 .010 

Pojat 
2646 3.22 .590 .011 

 

 

Minäpystyvyys N M SD Keskiarvon 
keskivirhe 

Tytöt 2603 2.97 .487 .01 

Pojat 
2590 2.98 .507 .010 

 


