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1 Johdanto 
 
Nuoruus on merkityksellinen vaihe ihmisen elämässä. Lapsuus jää taakse ja 

edessä on teini-iän sekä aikuisuuden valinnat koskien oman elämän tavoitteita 

ja päämääriä. Vastuullisuuden myötä jokainen nuori joutuu kohtaamaan ja vas-

taamaan isoihin kysymyksiin koskien omaa elämäänsä. Nuori ja nuori aikuinen 

joutuvat tekemään valintoja koskien opintojaan ja omaa uraansa, parisuhdetta 

ja perhe-elämää sekä ylipäätään tärkeinä pitämistään asioista. Koulutukseen ja 

uraan liittyvät valinnat korostuvat etenkin lukion viimeisellä luokalla, sillä nuoren 

tulee nykyään jo ylioppilaskirjoituksiin valmistautuessa pitää mielessä jatkokou-

lutusmahdollisuudet ja tulevaisuuden urahaaveet. Nykyään esimerkiksi suuri 

osa opiskelijoista valitaan korkeakouluihin ylioppilastodistuksen avulla. Toi-

saalta nuoruus myös mahdollistaa sen, että nuori voi rauhassa kokeilla ja tutkia 

itselleen sopivia vaihtoehtoja ja tapoja elää. Kun nuori on rauhassa saanut tu-

tustua itseensä, on mielekkäämpää sitoutua itselleen sopiviin tulevaisuuden ta-

voitteisiin.  

 

Kehityspsykologiassa nuoruuden tärkeimpänä kehitystehtävänä on perinteisesti 

pidetty identiteetin rakentamista (Erikson, 1968). Identiteetillä tarkoitetaan pysy-

vää ja johdonmukaista käsitystä itsestä, siitä mikä itselle on tärkeää ja mitä ha-

luaa elämässä tavoitella. Identiteetti luo jatkumon lapsuuden, nuoruuden ja ai-

kuisuuden kokemusten välille (Erikson, 1968). Nuori, joka on saavuttanut identi-

teettinsä, on löytänyt itselleen mielekkäitä tulevaisuuden tavoitteita ja on sitoutu-

nut niiden saavuttamiseen. Tämä tuottaa hänelle hyvinvointia ja mahdollisuuden 

suunnata toiminnan selkeisiin päämääriin. Sen sijaan ne nuoret, jotka eivät vielä 

ole muodostaneet pysyvää ja johdonmukaista käsitystä siitä, kuka hän on, mitä 

haluaa tavoitella ja mikä elämässä on tärkeää, saattavat kokea tulevaisuuteen 

suuntautumisen haasteellisena.  

 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella nuoret ovat muodostaneet identiteettinsä 

eri tavoin (Marcia, 1993; Luyckx, Goossens, & Soenens, 2006). Tämän tutki-

muksen yhtenä tavoitteena onkin selvittää, minkälaisia identiteettiryhmiä lukio-

laisilta voidaan löytää. Identiteettiryhmän sisältöön vaikuttaa se, kuinka paljon 

nuori on etsinyt erilaisia vaihtoehtoja elämässään sekä se, kuinka paljon hän on 
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sitoutunut identiteettiin liittyviin päämääriinsä. Näiden kahden ulottuvuuden, et-

sinnän ja sitoutumisen, pohjalta muodostuvat identiteettiryhmät, jotka ovat yh-

teydessä esimerkiksi hyvinvointiin eri tavoin. Jotta erilaisia nuoria voidaan tukea 

paremmin muun muassa selvittämään itselleen tärkeitä asioita ja omia vahvuuk-

sia ja heikkouksia sekä saavuttamaan tavoitteitaan, on ensin tärkeä ymmärtää, 

mitä identiteettejä nuorilta tällä hetkellä löytyy. Nuori, joka ei vielä tunne itseään, 

tarvitsee tukea mielekkäiden tavoitteiden löytämisessä. Toisaalta nuori, jolle 

omat tavoitteet ovat selkeitä, tarvitsee tukea niiden saavuttamiseksi.  

 

Sosiaalinen ympäristö ja vuorovaikutus sen kanssa on merkityksellisessä ase-

massa, kun nuori etsii omaan identiteettiinsä sopivia malleja ja esimerkkejä. 

Nuoren identiteetti ja minäkäsitys vahvistuvat, kun hän saa kannustusta ja hy-

väksyntää ympäristöltä. Identiteetin vahvistumisen myötä nuori on myös kyp-

sempi vastaanottamaan aikuisuuden vaatimia sosiaalisia rooleja (Erikson, 

1968). Nuorelle on tärkeää kuulua erilaisiin ryhmiin ja identiteetin rakentamisen 

yhteydessä vertaisryhmät, ystävät ja muut aikuiset nousevat tärkeään ase-

maan. Yhteenkuuluvuuden tunne onkin yksi ihmisen perustarpeista ja se vaikut-

taa muun muassa yksilön ajatuksiin, motivaatioon ja toimintaan (Baumeister & 

Leary, 1995). Yhteenkuuluvuuden tunteella on merkitystä ihmisen hyvinvoinnille 

ja sille, että hän kykenee toimimaan mielekkäällä tavalla. Nuoruudessa vertais-

ten ja muiden aikuisten rooli oman identiteetin rakentamisen kannalta kasvaa. 

Aikaisemmin vanhemmat ja oma perhe ovat olleet tärkeämmässä roolissa, 

mutta omaa paikkaa etsiessään nuori tarvitsee ryhmiä ja vertaissuhteita, joissa 

etsiä itselleen sopivaa tapaa elää ja kokeilla erilaisia identiteettejä. 

 

Nuorelle koulu onkin yksi merkittävimmistä paikoista, joissa hän viettää paljon 

aikaa muiden ikäistensä sekä opettajien kanssa. Tämän lisäksi nuori on saatta-

nut rakentaa tärkeitä vertaissuhteita omissa harrastuksissaan, sosiaalisessa 

mediassa ja muissa merkityksellisissä ryhmissä. Koulussa ja erilaisissa ryh-

missä nuori rakentaa käsitystä itsestään, siitä mikä hänelle on tärkeää ja mitä 

hän tulevaisuudessa tavoittelee. Samaan aikaan hänelle on tärkeää saada pa-

lautetta siitä, kuinka arvokas ja merkityksellinen hän on osana näitä ryhmiä 

sekä hyväksytyksi tulemisen kokemuksia yhteisön ja ryhmän jäsenenä.  

 



 

 3 
 
 

Persoonallinen identiteetti on yksilöllinen ominaisuus, mutta se rakentuu vuoro-

vaikutuksessa ympäristön kanssa. Tämän takia on tärkeää ymmärtää, miten 

vuorovaikutus ympäristön kanssa on yhteydessä yksilön henkilökohtaiseen 

identiteettiin ja käsitykseen omasta itsestä. Vaikka yksilön persoonallista identi-

teettiä sekä sosiaalista identiteettiä on tutkittu tahoillaan paljon ja niiden yhteys 

esimerkiksi hyvinvointiin ymmärretään hyvin, näiden keskinäisestä yhteydestä 

ei ole paljon aikaisempaa tutkimusta. Tässä tutkimuksessa onkin tarkoituksena 

selvittää, miten nuoren persoonallinen identiteetti on yhteydessä sosiaaliseen 

identiteettiin sekä kouluun kuulumisen tunteeseen. Yhteenkuuluvuuden tunnetta 

tarkastellaan kouluun kuulumisen tunteen sekä sosiaalisen identiteetin näkökul-

mista. Kouluun kuulumisen tunne on nuorelle merkityksellistä, sillä siellä hän 

viettää suurimman osan ajastaan kodin ulkopuolella, ja koulu vaikuttaa merkittä-

västi nuoren tulevaisuuteen kouluttautumisen näkökulmasta. Sosiaalinen identi-

teetti tarkastelee yksilön erilaisia ryhmäjäsenyyksiä kuten perhettä, harrastuksia 

ja muita yhteisöllisiä ryhmiä. 

 

1.1 Persoonallinen identiteetti 
 
Identiteettiä tutkitaan eri tieteenaloilla ja sitä tarkastellaan eri näkökulmista riip-

puen tukimusalasta. Yksilön minäidentiteetti sisältää tämän persoonallisen iden-

titeetin sekä sosiaalisen identiteetin (Erikson, 1968). Persoonallinen identiteetti 

viittaa yksilön henkilökohtaisten elämänvalintojen sisäistymiseen, ja sosiaalisen 

identiteetin avulla tarkastellaan yksilön suhdetta erilaisiin ryhmäjäsenyyksiin ja 

niiden sisäistymiseen. Tässä tutkielmassa tarkastellaan näitä molempia minäi-

dentiteetin tasoja selvittämällä lukiolaisten keskuudessa erilaisia persoonalli-

seen identiteettiin perustuvia ryhmiä sekä näiden yhteyttä yhteenkuuluvuuden 

tunteeseen. 

 

Kehityspsykologiassa ensimmäisenä identiteettiä on tarkastellut Erik Erikson 

(1950, 1968), jonka yksilön psykososiaalista kehittymistä tarkastelevan klassi-

sen teorian mukaan identiteetti on nuoruuden tärkein psykososiaalinen kehitys-

tehtävä. Teorian mukaan nuoren tulee ratkaista identiteettikriisi ja vakiinnuttaa 

identiteettinsä, jotta hänen psykososiaalinen kehittymisensä kohti aikuisuutta to-

teutuu mielekkäällä tavalla (Erikson 1950, 1968). Eriksonin mukaan identiteetti 
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rakentuu synteesin ja hämmennyksen (identity synthesis, identity confusion) vä-

lisen dynaamisen vuorovaikutuksen kautta (Erikson 1950, 1968). Identiteetti-

kriisi käynnistyy, koska sosiaalinen ympäristö asettaa nuorelle sopeutumisvaati-

muksia, joihin tämän tulee vastata tekemällä päätöksiä koskien omaa tulevai-

suuttaan. 

 

Identiteetti on pysyvä ja koherentti käsitys itsestä ja siitä kuka on. Se toimii yksi-

lön sisäisenä psykologisena rakenteena, joka sisältää tämän odotukset, tarpeet, 

uskomukset, historian ja käsitykset itsestään sekä elämästään (Erikson, 1968). 

Kun nuorelle on rakentunut identiteetti, hän ymmärtää, miten hän erottuu muista 

ja kykenee tekemään mielekkäitä valintoja oman elämänsä ja tulevaisuutensa 

suhteen. Identiteettisynteesin myötä nuori pystyy suuntautumaan kohti tulevai-

suutta ja asettaa itselleen tavoitteita koskien esimerkiksi tulevaa koulutustaan ja 

uraansa, sekä tekemään valintoja koskien ihmissuhteitaan.  

 

Vaikka identiteettityö alkaa nuoruudessa ja identiteetin perusta rakentuu silloin, 

se on kuitenkin muuttuva rakenne ja muovautuu läpi elämän. Yksilö arvioi iden-

titeettiään läpi elämän ja siihen liitetään jatkuvasti uusia näkemyksiä tai muoka-

taan vanhoja (Erikson, 1968). Etenkin elämän muutoskohdissa, kuten koulutus-

siirtymissä tai perheen perustamisen yhteydessä, identiteettiä arvioidaan uudel-

leen. Eriksonin (1968) mukaan identiteettityö ei ole ikinä täysin valmista, mutta 

nuorelle on tärkeää saavuttaa jonkinlainen synteesi lapsuuden kokemusten ja 

tulevaisuuden tavoitteiden välille (Erikson 1950, 1968). Ilman tätä synteesiä 

nuori voi ajautua roolihämmennykseen, jossa hän ei kykene määrittelemään ja 

sitoutumaan itselleen tärkeisiin rooleihin ja päämääriin. Nuori ei välttämättä ky-

kene erottumaan riittävästi muista ja on riippuvaisempi ulkoisista arvioinneista 

(Erikson, 1968). Pitkällä tähtäimellä kyvyttömyys sitoutua tavoitteisiin voi johtaa 

nuoruudessa ja aikuisuudessa alentuneeseen psykososiaaliseen hyvinvointiin. 

 

1.1.1 Persoonallisen identiteetin kehittyminen 
 
Eriksonin identiteettiteorian on ensimmäisten tutkijoiden joukossa operationali-

soinut Marcia (1993). Marcian mukaan (1993) neljä erilaista identiteettitasoa ra-

kentuvat kahden eri dimension, etsinnän ja sitoutumisen, pohjalta. Yksilöllä on 
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alkuun selkiintymätön identiteetti (diffusion), jolloin hän ei vielä etsi itselleen so-

pivaa identiteettiä tai ole tehnyt sitoutumisia sen suhteen. Yleensä nuoruudessa 

yksilö alkaa etsiä itselleen sopivia tapoja elää ja erilaisia identiteettejä, joihin si-

toutua (moratorium). Hän kokeilee erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi ammatin, 

elämäntavan tai kiinnostuksen kohteiden suhteen, ja pyrkii muodostamaan py-

syvämpää käsitystä itsestään. Mikäli etsintää ei nuoruudessa tai myöhemmin 

tapahdu, yksilö saattaa omaksua oman identiteettinsä (foreclosure) ympäristös-

tään esimerkiksi vanhemmiltaan tai muilta vaikutusvaltaisilta henkilöiltä. Tällöin 

nuori on sitoutunut identiteettiinsä ja kokee, että se vastaa omaa minäkäsitys-

tään, mutta hän ei ole rakentanut sitä omien kokemusten myötä (Marcia, 1993).  

 

Myös silloin kun nuori on saavuttanut identiteettinsä (achievement), hän on si-

toutunut tekemiin valintoihinsa. Verrattuna omaksuttuun identiteettiin, hän on 

kuitenkin rakentanut identiteettinsä omien kokemusten ja etsinnän myötä ja 

myös ymmärtää, miten on päätynyt erilaisiin valintoihin (Marcia, 1993). Yksilöt, 

jotka ovat etsineet ja rakentaneet identiteettinsä, ymmärtävät paremmin omaa 

historiaansa ja pystyvät tarkastelemaan myös tulevaisuuttaan itse tekemiensä 

valintojen pohjalta (Marcia, 1993). Ymmärrys oman identiteetin rakentumisesta 

mahdollistaa sen, että heillä on myös kykyä tarkastella joustavammin omaa mi-

näkäsitystään myöhemmin elämässä kuin niillä, jotka ovat omaksuneet valmiin 

identiteetin ulkopuolelta (Marcia, 1993). 

 

Myös Marcian näkemyksessä identiteetistä (1993) yksilö, joka ei pysty muodos-

tamaan pysyvää käsitystä itsestään ja omasta identiteetistään, jää selkiintymät-

tömän identiteetin tilaan. Tällöin yksilö ei pysty tekemään päätöksiä erilaisten 

vaihtoehtojen suhteen tai sitoutumaan niihin, ja tulevaisuuteen suuntautuminen 

on vaikeaa (Marcia, 1993). Marcian (1993) mukaan identiteettitasot voivat muut-

tua ja kukaan ei kuulu vain yhteen identiteettitasoon vaan ne voivat olla päällek-

käisiä. Yksilö voi myös palata etsintävaiheeseen, vaikka hän olisi aiemmin saa-

vuttanut tai lainannut identiteettinsä ympäristöstään (Marcia, 1993).  
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Alla olevassa kuviossa 1 on kuvattu, miten eri identiteettitasot eroavat kahden 

dimension suhteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 1. Identiteettistatukset (Marcia, 1993) 
 

1.1.2  Persoonallisen identiteetin muodostaminen ja arviointi 
 
Myöhemmin identiteettiteoriaa ovat tutkineet ja kehittäneet lukuisat eri tutkijat. 

Luyckx ym. (2006) kehittivät identiteetin rakentumisen kaksoissyklimallin (dual-

cycle model), jossa korostuu se, että identiteettityö on jatkuvaa, vaikka yksilö si-

toutuukin joihinkin elämänvalintoihin.Sen ulottuvuuksina ovat identiteetin muo-

dostaminen (commitment formation) ja identiteetin arviointi (commitment evalu-

ation). Kaksoissyklimallissa identiteetin tarkastelussa otetaan laajemmin huomi-

oon jo tehtyjen identiteettisitoutumisten arviointi. Myös tässä tutkimuksessa hyö-

dynnetään kyseistä mallia ja siihen pohjautuvaa Dimensions of Identity Develop-

ment Scale (DIDS)-mittaria (Luyckx ym., 2008). Kaksoissyklimalli pohjautuu Mar-

cian (1993) identiteettitasoihin, mutta siinä identiteettityön etsinnän ja sitoutumi-

sen ulottuvuudet on jaettu kahteen osaan: uusien identiteettivaihtoehtojen etsin-

tään ja niihin sitoutumiseen sekä jo olemassa olevien sitoutumisten arviointiin ja 

niihin samaistumiseen (Luyckx ym., 2006). 

 

Luyckx ym. (2006) näkemyksen mukaan yksilö etsii erilaisia vaihtoehtoja laa-

jasti (exploration in breadth) ja pyrkii sitoutumaan näihin (commitment making). 
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Nuori saattaa esimerkiksi harkita erilaisia koulutusvaihtoehtoja tai miettiä omia 

kiinnostuksen kohteitaan. Hän tekee lopulta joitakin valintoja ja sitoutuu niihin. 

Samanaikaisesti yksilö tarkastelee tehtyjä valintoja syvällisemmin ja arvioi uu-

delleen niiden merkityksellisyyttä (exploration in depth) (Luyckx ym., 2006). 

Nuori saattaa esimerkiksi keskustella valinnoistaan laajemmin muiden kanssa 

tai tutustua niihin muutoin paremmin itsenäisesti. Uudelleenarvioinnin seurauk-

sena yksilölle voi syntyä vahvempi identiteetti tehtyjen valintojen suhteen ja hän 

samaistuu niihin (identification with commitment) (Luyckx ym., 2006). Uusien si-

toutumisten etsintää ja niiden arviointia tapahtuu jatkuvasti ja samanaikaisesti 

eri elämänosa-alueilla (Luyckx ym., 2006). Tärkeää on kuitenkin, että nuori on 

pystynyt sitoutumaan joihinkin identiteettitavoitteisiin. Mikäli nuori ei onnistu yri-

tyksistä huolimatta sitoutumaan identiteettivalintoihinsa, hän voi päätyä vatvo-

maan valintojaan sekä tulevaisuuttaan (ruminative exploration) (Luyckx ym., 

2008). Vatvominen on negatiivista omien sitoutumisten arviointia, johon voi liit-

tyä esimerkiksi perfektionismiä, pelkoa ja tyytymättömyyttä (Luyckx ym., 2008). 

Vatvomiseen liittyy huoli ja murehtiminen tulevaisuudesta, ja ne voivat pahim-

millaan aiheuttaa nuorelle ahdistusta ja masennusoireita. Luyckx ym. (2008) li-

säsivät tämän viidennen ulottuvuuden malliinsa, jotta etsinnän ulottuvuudesta 

pystytään erottamaan selkeämmin reflektiivinen sekä murehtiva identiteetin et-

sintä.  

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on The Dimensions of Identity Develoment (DIDS) 

-mittarilla (Luyckx, ym., 2008) löydetty henkilösuuntautuneiden lähestymistapo-

jen avulla eri määrä erilaisia identiteettiryhmiä. Näiden ryhmien identiteettiprofii-

lit eroavat toisistaan sisäisten ulottuvuuksien suhteen. Sen lisäksi ne ovat eri ta-

voin yhteydessä muihin muuttujiin. Henkilösuuntautunut tutkimusote on empiiri-

nen ja erilaiset ryhmät muodostuvat aina kerätyn aineiston pohjalta. Henki-

lösuuntautuneita menetelmiä on myös erilaisia, kuten klusterianalyysi tai latentti 

profiilianalyysi. Ryhmien määrä ja laatu siis vaihtelevat eri tutkimuksissa riip-

puen aineistosta sekä menetelmistä. Aikaisemmissa kansainvälisissä tutkimuk-

sissa kaksoissyklimalliin perustuvia identiteettiryhmiä on löydetty tyypillisesti 

viisi tai kuusi ryhmää (Crocetti ym., 2011; Luyckx ym., 2013; Schwartz, ym., 

2011). Myös suomalaisten nuorten joukosta on erottautunut viisi tai kuusi identi-
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teettiryhmää, jotka vastaavat kansainvälisiä tutkimustuloksia (Marttinen, Diet-

rich, & Salmela-Aro, 2016; Mannerström, Hautamäki, & Leikas, 2016). Identi-

teettiryhmät, jotka yleensä nousevat aineistosta esiin, ovat saavutettu (achieve-

ment), lainattu (foreclosure), selkiintymätön (diffused diffusion) sekä etsivä 

(searching moratorium) (Crocetti ym., 2011; Luyckx ym., 2013; Schwartz, ym., 

2011). Lisäksi useissa tutkimuksissa on löytynyt huolettomasti-selkiintymätön-

ryhmä. Huolettoman identiteetin ryhmässä ei olla sitouduttu mihinkään tavoittei-

siin eikä syvällistä tarkastelua tai vaihtoehtojen etsintää ole tehty, mutta heidän 

ryhmässään identiteettipäämääriä ei myöskään murehdita vaan niihin suhtaudu-

taan huolettomasti. Joissakin tutkimuksissa (Schwartz, ym., 2011; Crocetti ym., 

2011) suurin osa tutkituista kuuluu myös erilaistumattoman identiteetin ryhmään 

(undifferentiated). Erilaistumattoman identiteetin ryhmällä mikään identiteetti-

ulottuvuus ei korostu vaan ne jäävät keskimääräiselle tasolle.  

 

1.1.3 Persoonallisen identiteetin merkitys nuoren hyvinvoinnille 
 

Identiteettiä on tutkittu psykososiaalisen hyvinvoinnin ja sopeutumisen yhtey-

dessä paljon. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että identiteetti, jolla on 

sitoumuksia tulevaisuuden suhteen, kuten saavutettu tai lainattu identiteetti, on 

yhteydessä muun muassa lisääntyneeseen elämäntyytyväisyyteen, korkeam-

paan itsetuntoon, perustarpeiden tyydyttymiseen sekä alhaisempiin masennus- 

ja ahdistusoireisiin (Schwartz ym., 2011; Crocetti, Luyckx, Scrignaro, & Sica, 

2011; Waterman ym., 2013). Heillä on lisäksi vähemmän agressiivista käytöstä 

ja sääntöjen rikkomista kuin muilla identiteettiryhmillä (Schwartz ym., 2011). Saa-

vutettu identiteetti on lisäksi yhteydessä korkeampaan eudaimoniseen hyvinvoin-

tiin eli nuoret, joilla on saavutettu identiteetti, kokevat, että he voivat paremmin 

ilmaista sekä toteuttaa itseään (Schwartz ym., 2011). Sen sijaan jäsentymätön 

identiteetti, jolloin nuori ei ole sitoutunut itselleen sopiviin päämääriin tai välttä-

mättä edes tutkinut niitä, on yhteydessä alhaisempaan itsetuntoon sekä elämän-

tyytyväisyyteen sekä korkeampiin masennus- ja ahdistusoireisiin (Schwartz ym., 

2011; Crocetti ym., 2011; Luyckx, Klimstra, Schwartz, & Duriez, 2013; Waterman 

ym., 2013). Heillä on lisäksi enemmän agressiivista käytöstä sekä sääntöjen rik-

komista (Schwartz ym., 2011). 
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Etsivä identiteetti on yhteydessä vaihtelevasti hyvinvoinnin osa-alueisiin aikai-

semman tutkimuksen pohjalta. Toisaalta etsintään saattaa liittyä masennus- ja 

ahdistusoireita, mutta muutoin heidän hyvinvointinsa on vähintään keskimääräi-

sellä tasolla (Schwartz ym., 2011). Etsivällä identiteetillä saattaa olla jo joitain 

sitoumuksia, mutta se myös aktiivisesti etsii itselleen sopivia vaihtoehtoja tai tar-

kastelee jo tehtyjä valintoja syvällisesti (Schwartz ym., 2011, Crocetti ym., 

2011). Monissa tutkimuksissa etsivällä identiteetillä on korkeita masennus- ja 

ahdistusoireita (Schwartz ym., 2011; Waterman ym., 2013) sekä alhainen itse-

tunto (Crocetti ym., 2011). Tämä saattaa liittyä siihen, että kun yksilö elää epä-

varmuudessa omien valintojen suhteen, tämä epävarmuus lisää negatiivisten 

tunteiden vaihtelua. Vaikka etsivä identiteetti sisältää negatiivisia hyvinvoinnin 

puolia, se ei vastaa jäsentymätöntä identiteettiä. Esimerkiksi Schwartz ym. 

(2011) tutkimuksessa etsivällä identiteetillä on selvästi parempi itsetunto, elä-

mäntyytyväisyys ja eudaimonen hyvinvointi kuin jäsentymättömällä identiteetillä. 

Etsivä identiteetti on lisäksi yhteydessä parempaan perustarpeiden tyydytyk-

seen (Crocetti ym., 2011). Sen lisäksi heidän sisäinen kontrollin tunteensa vas-

taa saavutetun identiteetin ryhmää (Schwartz ym. 2011). Etsivä identiteetti siis 

kokee, että heidän elämänsä on hallinnassa, vaikka siihen sisältyy epävar-

muutta ja negatiivisia tunteita.  
 
1.2 Sosiaalinen identiteetti 
 
Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan yksilö sisäistää ryhmäjäsenyyden si-

säiseksi sosiaaliseksi identiteetiksi (Tajfel, 1974, Tajfel & Turner, 1979). Tämän 

myötä yksilö kokee, että ryhmäjäsenyys vastaa omaa minäkäsitystä ja sitä kuka 

hän on. Yksilö pyrkii myös käyttäytymään ryhmään liitettyjen ominaisuuksien ja 

normien mukaan (Reysen, Katzarska-Miller, Nesbit, & Pierce, 2013). Sosiaali-

sen identiteetin teoria yhdistää siis yksilöllisyyden ja sosiaalisuuden. Sosiaali-

suus ei ole näin vain minuuden ulkoinen jatke vaan sisäistetty sosiaalisena 

identiteettinä; ryhmäjäsenyytenä. Sosiaalinen identiteetti vaikuttaa yksilön käy-

tökseen implisiittisesti tai eksplisiittisesti, mutta tämä kokee sen aidosti omasta 

yksilöllisyydestä ja tahdosta kumpuavaksi (Postmes, Haslam, & Swaab, 2005). 

Kokemus ryhmäjäsenyydestä aiheuttaa sen, että yksilö mieluummin suosii niitä 

henkilöitä, jotka ovat osa hänen sisäryhmiään ulkoryhmän jäsenten sijaan 
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(Tajfel, 1974). Sosiaalisen identiteetin tutkimus onkin lähtenyt alun perin liik-

keelle ryhmien välisen toiminnan tarkastelusta, mutta myöhemmin sosiaalisen 

identiteetin yhteydessä on tarkasteltu laajemmin ryhmäjäsenyyden vaikutusta 

minäkäsitykseen ja yksilön identiteettiin, ja sitä kautta ryhmän käyttäytymiseen 

(Turner & Reynolds, 2010). 

 

1.2.1 Sosiaalinen identifioituminen ja yhteenkuuluvuuden tunne 
 

Sosiaalinen identiteetin rakentumista voidaan tarkastella kaksoisprosessina, jo-

hon sisältyy sosiaalinen luokittelu (social categorization) ja sosiaalinen identifioi-

tuminen (social identification) (Postmes, Haslam, & Swaab, 2005). Sosiaalisen 

luokittelun avulla yksilö luokitellaan osaksi ryhmää hänen omasta toimestaan tai 

muiden toimesta (Postmes, Haslam, & Swaab, 2005; Leach ym., 2008), mutta 

se ei varsinaisesti vielä tarkastele yksilön sisäistä kokemusta ryhmää kohtaan. 

Identifioitumisen myötä yksilöllä on myös kognitiivinen ja emotionaalinen suun-

tautuminen ryhmään ja hän kokee ryhmää kohtaan positiivisia tunteita (Post-

mes, Haslam, & Swaab, 2005). Sosiaalisen identifioitumisen voisi siis määritellä 

myös yhteenkuuluvuuden tunteena tai samaistumisena ryhmää kohtaan. 

 

Yhteenkuuluvuuden on esitetty olevan yksi ihmisen perustarpeista (Baumeister 

& Leary, 1995; Deci & Ryan, 2000; Maslow, 1943). Baumeister ja Leary (1995) 

esittävät, että ihmisellä on tarve muodostaa ja ylläpitää merkityksellisiä ja pitkä-

kestoisia ihmissuhteita, ja nämä suhteet ja yhteenkuuluvuuden tunne toimivat 

yhtenä tärkeimpänä motivaation lähteenä ihmisten toiminnalle. Ihminen tarvit-

see tiheitä ja miellyttäviä vuorovaikutussuhteita muiden kanssa ja näiden suhtei-

den tulee olla riittävän vakaita ja kestäviä (Baumeister & Leary, 1995). Ihmis-

suhteisiin liittyy myös vahvasti toisen hyvinvoinnista välittäminen ja kokemus 

siitä, että minusta välitetään (Baumeister & Leary, 1995). He esittävät, että suuri 

osa ihmisen käytöksestä, ajatuksista ja tunteista selittyy tämän kuuluvuuden tar-

peen pohjalta. Ilman yhteenkuuluvuuden tunnetta, yksilö voi kokea emotionaa-

lista sekä sosiaalista stressiä, joka voi vaikuttaa negatiivisesti yksilön kykyyn toi-

mia mielekkäällä tavalla (Baumeister & Leary, 2000). 
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Myös Decin ja Ryanin (2000) mukaan motivaation syntyminen edellyttää, että 

ihmisen perustarpeet koskien yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä autonomiaa ja 

kyvykkyyttä toteutuvat. Jotta yksilö on motivoitunut toimimaan omien sisäsyn-

tyisten toiveidensa pohjalta, näiden tarpeiden tulee olla täytettynä (Ryan & Deci, 

2000).  Yhteenkuuluvuuden tunne on nostettu perustarpeeksi myös muun mu-

assa tunnetussa Maslowin (1943) teoriassa motivaation tarvehierarkiasta sekä 

Bowlbyn (1979) kiintymyssuhdeteoriassa. Maslowin (1943) mukaan yksilön 

alemman tason tarpeet, kuten fysiologiset tarpeet, turvallisuus ja yhteisöllisyys, 

tulee olla riittävällä tasolla täytettynä, jotta hän voi toteuttaa korkeamman tason 

tarpeitaan, kuten tarpeita itsearvostuksella sekä itsensä toteuttamiselle. Motivoi-

tunut toiminta siis edellyttää, että yksilö kokee, että hän on osana jotain. Bowl-

byn (1979) kiintymyssuhdeteoria taas nostaa esiin, että jo vastasyntyneellä on 

tarve muodostaa voimakas tunneside häntä hoitaviin aikuisiin. Ilman kyseistä 

tunnesidettä lapsi kokee ympäristönsä turvattomana ja hänen voi olla vaikea toi-

mia ja kehittyä siinä. 

 

Yksilön vahva identifioituminen ryhmään edellyttää, että ryhmä koetaan erilais-

ten ominaisuuksien suhteen sopivaksi (Leach ym., 2008). Ensinnäkin yksilön tu-

lee kokea, että hän on riittävän samankaltainen muiden ryhmän jäsenten 

kanssa ja hän edustaa tietynlaista prototyyppiä ryhmäjäsenyydestä (Leach ym., 

2008). Tämän lisäksi yksilön tulee kokea koko ryhmä jollain tavalla samankal-

taiseksi kokonaisuudeksi ja että se erottuu muista ryhmistä (Leach ym., 2008). 

Ryhmä haluaa säilyttää positiivisen eron muihin ulkopuolella oleviin ryhmiin. Yk-

silön sosiaalisen identiteetin kannalta on tärkeää, että hänellä on positiivisia tun-

teita ryhmää ja sen jäsenyyttä kohtaan sekä kiintymystä sekä kuuluvuuden tun-

netta (Leach ym., 2008). Myös se, että sosiaalinen identiteetti on osa omaa mi-

näkäsitystä vaikuttaa siihen, kuinka vahvaa identifioitumista yksilö kokee. 

 

Postmes, Haslam ja Swaabin (2005) mukaan vuorovaikutuksella ryhmän sisällä 

on merkittävä vaikutus siihen, miten sosiaalinen identiteetti ryhmässä muotou-

tuu. Vuorovaikutus, reflektointi ja neuvottelu ryhmän sisällä vaikuttavat siihen, 

minkälaisia normeja, tapoja ja kulttuuri ryhmän sisällä muodostuu (Postmes, 

Haslam, & Swaab, 2005). Näin ryhmän jäsenet voivat tuoda omaa yksilöllistä 
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identiteettiään osaksi ryhmää ja he voivat vaikuttaa osaltaan sosiaalisen identi-

teetin muodostumiseen. Sosiaalinen identiteetti voi olla myös omaksuttu laajem-

masta sosiaalisesta kontekstista, ja välitöntä neuvottelua ja vuorovaikutusta so-

siaalisen identiteetin ominaisuuksista ei ole välttämättä mahdollista käydä 

(Postmes, Haslam, & Swaab, 2005). Tällaisia sosiaalisia identiteettejä voi olla 

muun muassa kansalaisuus, sukupuoli tai ammattiryhmä. Toisaalta ryhmän jä-

senet eivät välttämättä koe tarvetta neuvotella ryhmän normeista, jolloin sosiaa-

lisen identiteettiin liitetyt ominaisuudet otetaan vastaan sellaisenaan (Postmes, 

Haslam, & Swaab, 2005).  

 

Nuoruudessa erilaisten ryhmien merkitys kasvaa, sillä tämä alkaa muodosta-

maan omaa henkilökohtaista identiteettiään (Tarrant, 2002). Nuori haluaa olla 

osana itselleen merkityksellisiä ryhmiä, joissa kokea yhteenkuuluvuuden tun-

netta. Perheen, koulun ja harrastusten lisäksi nuoret hakevat elämäntyyliin ja 

kiinnostuksen kohteisiin sopivaa seuraa. Erilaisia ryhmiä voi löytyä harrastuk-

sista, sosiaalisesta mediasta tai järjestöstä ja sen lisäksi nuori voi kokea yhteen-

kuuluvuutta laajempiin sosiaalisiin ryhmiin kuten paikkakuntaan tai kansalaisuu-

teen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan seuraavia ryhmiä: Perhe, kaverit, suku, 

koulu, harrastukset, asuinpaikka, jokin yhdistys, seura tai kansalaisjärjestö, us-

konnollinen yhteisö, jokin etninen yhteisö, eniten käyttämäsi verkkoyhteisö, eu-

rooppalaisuus tai maailmankansalaisuus. 

 

1.2.2 Sosiaalisen identiteetin merkitys 
 

Sosiaalisen identiteetin yhteyttä terveyteen ja hyvinvointiin on tutkittu paljon 

(Jetten, Haslam, Haslam, Dingle, & Jones, 2014). Vahvempi sosiaalinen identi-

teetti on yhteydessä muun muassa parempaan terveyden ja hyvinvoinnin ylläpi-

toon sekä paranemiseen (Jetten ym., 2014). Ryhmien potentiaali toimia terveyttä 

ja hyvinvointia edistävällä tavalla onkin määritelty sosiaaliseksi parannuskeinoksi 

(social cure) (Jetten ym., 2014). Sosiaalinen identiteetti suojelee vahvemmin yk-

silön terveyttä ja hyvinvointia, mikäli yksilö kokee vahvempaa sosiaalista identifi-

oitumista ryhmää kohtaa ja jakaa saman identiteetin heidän kanssaan (Jetten 

ym., 2014). Tämän on ajateltu johtuvan siitä, että ryhmä tarjoaa yksilölle mahdol-

lisuuden kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä merkityksellisyyttä (Jetten ym., 
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2014; Haslam, Jetten, Postmes, & Haslam, 2008). Myös jos yksilöllä on useam-

pia ryhmäjäsenyyksiä, hänen hyvinvointinsa ja terveys on paremmin suojattuna 

(Jetten ym., 2014). Tämän on selitetty johtuvan siitä, että yksilöllä on näin pa-

rempi resilienssi ja toisaalta useampia ryhmiä, joiden puoleen kääntyä haasta-

vissa elämäntilanteissa (Jetten ym., 2014). 

 

Vahvempi sosiaalinen identiteetti on yhteydessä parempaan terveyteen kuten 

nopeampaan parantumiseen, alhaisempaan verenpaineeseen tai jopa muistisai-

rauksien hitaampaan kehittymiseen (Jetten ym., 2014). Sen lisäksi sillä on yhteys 

yksilön muuhunkin hyvinvointiin. Vahvemman sosiaalisen identiteetin on havaittu 

olevan yhteydessä alhaisempiin masennusoireisiin (Cruwys, South, Greenaway, 

& Haslam, 2015). Eräässä tutkimuksessa ilmeni, että vahvan sosiaalisen identi-

teetin omaavat yksilöt tulkitsevat stressiä ja epäonnistumista positiivisemmalla 

tavalla ja tämä vähentää heidän masennusoireitaan (Cruwys ym., 2015). Tämän 

lisäksi heillä on usein parempi elämätyytyväisyys (Haslam ym., 2008) ja vähem-

män stressiä haastavissa tilanteissa sekä parempi resilienssi (Jetten ym., 2014). 

Tutkittaessa opiskelijoita on havaittu, että kuuluminen useampiin ryhmiin ennen 

yliopisto-opintoja ennusti parempaa sopeutumista opintoihin ja hyvinvointia muu-

taman kuukauden jälkeen opintojen alettua (Iyer, Jetten, Tsivrikos, Postmes, & 

Haslam, 2009)  

 

1.2.3 Kouluun kuulumisen tunne ja siihen vaikuttavat tekijät 
 
Tunne kouluun kuulumisesta on tärkeää nuorelle, sillä hän viettää koulussa 

suurimman osan ajastaan ja rakentaa siellä tärkeitä ihmissuhteita muihin opis-

kelijoihin ja opettajiin. Kouluun kuulumisen tunnetta (school belonging) on tut-

kittu paljon ja sitä on määritelty lukuisin eri tavoin (Allen, Kern, Vella-Brodrick, 

Hattie, & Waters, 2018). Yhtenäistä käsitystä muun muassa terminologiasta ja 

tutkimustavoista ei ole kuitenkaan täysin muodostettu (Allen & Bowles, 2013; 

Allen ym., 2018).   

 

Kouluun kuulumisen tunnetta on määritelty muun muassa kouluidentiteetin, 

kouluyhteyden ja emotionaalisen sitoutumisen näkökulmista (Gillen-O’Neel & 

Fuligni, 2013). Siihen läheisesti liittyviä käsitteitä ovat yhteisöllisyys, kiintymys, 



 

 14 
 
 

sitoutuminen ja kiinnittyminen (Allen ym., 2018). Gillen-O’Neel ja Fuligni (2013) 

määrittelevät kouluun kuulumisen tunteen sosiaalisena ja emotionaalisena yh-

teytenä kouluun tai koulun eri ihmisiä kohtaan. Heidän mukaansa yhteys ilme-

nee opiskelijan tunteena siitä, että on osa koulua, läheisyyden tunteina muita 

oppilaita kohtaan, kokemuksena koulujäsenyydestä onnellisuutta ja merkityksel-

lisyyttä tuottavana tunteena sekä kokemuksena olevansa arvostettu.  

 

Kouluun kuulumisen tunnetta onkin pääosin määritelty tunteena siitä, että on 

hyväksytty, arvostettu, tuettu sekä osa koulua (Allen ym., 2018). Allenin ym. 

(2018) mukaan eri tutkimuksissa kouluun kuulumisen määrittelyssä korostuvat 

etenkin koulun ihmissuhteet ja kokemukset siellä, oppilas-opettaja-suhteet sekä 

opiskelijoiden omat tunteet koulua kohtaan kokonaisuutena. Tässä tutkimuk-

sessa kouluun kuulumisen tunnetta tarkastellaan sisäisenä ja ulkoisena kouluun 

kuulumisen tunteena. Sisäiseen kouluun kuulumisen tunteeseen sisältyy yksilön 

oma kokemus yhteydestä kouluun ja siitä, kuinka kokee itsensä osaksi koulua. 

Ulkoinen kuulumisen tunne taas liittyy kokemukseen yhteydestä muihin ihmisiin 

kouluympäristössä. Ulkoinen kuulumisen tunne tarkastelee sitä, kuinka yksilö 

kokee tulevansa hyväksytyksi koulun ihmissuhteissa ja miten hän kokee saa-

vansa tukea muun muassa opettajilta ja muilta henkilöiltä. 

 

Kouluun kuulumiseen tunteeseen vaikuttavat useat eri tekijät, jotka Allen ym. 

(2018) jakavat yksilöllisiin psykososiaalisiin tekijöihin, vanhempiin, muihin opis-

kelijoihin ja opettajiin sekä laajempaan kouluympäristöön ja muuhun ympäris-

töön. Psykososiaalisia tekijöitä, jotka ovat yhteydessä yksilön kouluun kuulumi-

sen tunteeseen ovat muun muassa tämän positiiviset ja negatiiviset ominaisuu-

det, akateeminen motivaatio sekä demografiset tekijät (Allen ym., 2018). Nega-

tiiviset ja positiiviset ominaisuudet koostuvat esimerkiksi yksilön temperamen-

tista, kyvyistä sekä yksilöllisistä ominaisuuksista ja luonteenpiirteistä. Positiivisia 

ominaisuuksia ovat muun muassa minäpystyvyys, tunnollisuus, erilaiset sopeu-

tumista edistävät selviytymiskeinot sekä positiiviset tunteet (Allen ym., 2018). 

Negatiivisia ominaisuuksia taas ahdistus- ja masennusoireet, epäsopivat selviy-

tymiskeinot, negatiiviset tunteet, stressi sekä epäonnistumisen pelko (Allen ym., 

2018). Akateemisella motivaatiolla tarkoitetaan kaikkia niitä tapoja, joilla opiske-

lija asettaa opiskeluun liittyviä tavoitteita ja pyrkii saavuttamaan ne (Allen ym., 
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2018). Tämä sisältää esimerkiksi tavoitteiden asetannan, toiminnan ja käytök-

sen niiden saavuttamiseksi, tavoitteiden seuraamisen sekä oman toiminnan 

säätelyn. Allen ym. (2018) mukaan kouluun kuulumisen tunteeseen yhteydessä 

oleviin psykososiaalisiin tekijöihin vaikuttavat myös yksilön ikä, sukupuoli ja etni-

syys. 

 

Opettajien tuki ja välittäminen, ystävyys- ja vertaissuhteet sekä vanhempien tuki 

ovat tärkeitä ominaisuuksia kuulumisen tunteen syntymiselle (Allen ym., 2018; 

Juvonen, 2006; Osterman, 2000). Opettajien reilu toiminta, kiinnostus opiskeli-

joita kohtaan sekä kannustus ja tuen antaminen lisäävät oppilaan tunnetta kou-

luun kuulumisesta (Allen ym., 2018). Myös vertaissuhteet ja ystävät ovat merki-

tyksellisessä asemassa kouluun kuulumisen tunteen syntymiselle (Allen ym., 

2018; Juvonen, 2006; Eccles & Wang, 2011). Ystävyys- ja vertaissuhteissa 

nuori voi kokea hyväksyntää ja jakaa kokemuksiaan. Mikäli nuorella ei ole riittä-

västi tukea antavia suhteita, hän voi kokea stressiä ja sosiaalista ahdistusta 

(Eccles & Wang, 2011). Suhteet kavereihin siis parantavat kouluun kuulumisen 

tunnetta ja parhaimmillaan ne voivat myös tukea kouluun sitoutumista ja oppi-

mista (Eccles & Wang, 2011; Juvonen 2006). Allenin ym. (2018) laajassa meta-

analyysissä kouluun kuulumisen tunteesta havaittiin, että etenkin opettajien tuki 

sekä yksilön positiiviset ominaisuudet kuten tunnollisuus, positiivisuus ja itse-

tunto ennustivat vahvinten kouluun kuulumisen tunnetta. Heidän mukaansa 

myös koulun ilmapiirillä ja laajemmalla kulttuurilla on merkitystä oppilaiden kou-

luun kuulumisen tunteen muodostumiselle (Allen ym., 2018). 
 
1.2.4 Kouluun kuulumisen tunteen merkitys opiskelijalle 
 
Tunne kouluun kuulumisesta on monissa tutkimuksissa todettu olevan yhtey-

dessä erilaisiin psykososiaalisiin sekä akateemisiin hyötyihin ja haittoihin opis-

kelijoille (Allen ym., 2018; Gillen-O’Neel & Fuligni, 2013; Pittman & Richmond, 

2007; Anderman, 2002; Goodenown, 1993). Opiskelijoiden tunne kouluun kuu-

lumisesta ennustaa parempaa akateemista ja psykologista sopeutumista (Pitt-

man & Richmond, 2007). Sen on havaittu olevan yhteydessä muun muassa pa-

rempiin arvosanoihin (Pittman & Ricmond; Anderman, 2002) ja osaamiseen 

(Pittman & Ricmond, 2007). Tämän lisäksi on havaittu, että tunne kouluun kuu-

lumisesta edistää opiskelijan akateemista motivaatiota (Gillen-O’Neel & Fuligni, 
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2013; Osterman, 2000) ja positiivista asennetta kouluyhteisöä ja oppimista koh-

taan (Battistich, Solomon, Kim, Watson, & Schaps, 1995). Se, että nuori kokee 

itsensä hyväksytyksi kouluympäristössä, tukee tämän opiskelumotivaatiota, 

osallistumista ja sitoutumista kouluun (Osterman, 2000). Nuorta kouluympäristö 

ja siihen kuuluminen voi tukea myös oman identiteetin muodostamisessa, ja tut-

kimuksissa on havaittu, että kouluun kuuluminen onkin yhteydessä positiivisen 

identiteetin muodostumisessa (Allen ym., 2018). 

 

Sen sijaan niillä nuorilla, jotka eivät koe kuuluvansa kouluun, on todennäköisesti 

enemmän kouluun liittyviä ongelmia sekä sosiaalista eristäytymistä muista (An-

derman, 2002; Allen ym., 2018). Kouluun kuulumisen tunteen puute on yhdis-

tetty muun muassa kiusaamiseen, häiriökäyttäytymiseen sekä emotionaaliseen 

stressiin (Allen ym., 2018). Tämä on harmillista nuorelle, jolle vertaissuhteet ja 

opettajien tuki on tärkeää. Sosiaalinen eristäytyminen ja tuen puute voivat olla 

riskitekijänä oppilaan oppimiselle ja koulutukselle (Juvonen, 2006). Etenkin ne 

oppilaat, jotka kokevat muutoinkin stressiä elämässään, voivat hyötyä opettajien 

tuesta ja koulun välittävästä ilmapiiristä, ja niiden avulla kokea yhteenkuuluvuu-

den tunnetta kouluympäristössä (Juvonen, 2006). 

 

1.3 Persoonallisen identiteetin yhteys sosiaaliseen identiteet-
tiin ja kouluun kuulumisen tunteeseen 

 
Identiteetti on yksilöllinen ominaisuus, mutta se rakentuu vuorovaikutuksessa 

ympäristön kanssa (Erikson,1968). Persoonallisen identiteetin ja sosiaalisen 

identiteetin yhteydestä ja vuorovaikutuksesta keskenään on kuitenkin vähemmän 

tutkimuksia (Albarello, Crocetti, & Rubini, 2017).  Persoonallista ja sosiaalista 

identiteettiä on tutkittu tahoillaan, mutta esimerkiksi näiden identiteettien raken-

tumista rinnakkain nuoruudessa ei ole juurikaan tutkittu. Pääpaino tutkimuksissa 

on ollut enemmän persoonallisen identiteetin rakentumisessa (Albarello, Crocetti, 

& Rubini, 2017). Myöskään kouluun kuulumisen tunteen ja identiteetin yhteydestä 

ei ole tehty kattavaa tutkimusta.  

 

Persoonallisen ja sosiaalisen identiteetin rakentuminen ovat kietoutuneita toi-

siinsa (Albarello, Crocetti, Rubini, 2017; Postmes, Haslam, Baray, Morton & 
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Swaab, 2006). Postmesin ja kollegoiden (2006) mukaan persoonallinen identi-

teetti muodostuu, kun yksilö vertaa erilaisia ryhmiä toisiinsa ja kokee samaistu-

mista joidenkin ryhmien kanssa. Yksilö valikoi itselleen ryhmäidentiteettejä, 

jotka vahvistavat tämän positiivista minäkäsitystä itsestään. Näin yksilölle tulee 

myös tarve saavuttaa merkityksellinen asema ryhmässä, jonka kokee identitee-

tilleen tärkeäksi. Tähän yksilölliseen prosessiin minän rakentumisesta ryhmässä 

vaikuttavat kuitenkin ryhmän normit ja kulttuuri, jotka rajaavat sen minkälaiseksi 

minuus voi rakentua ryhmän sisällä (Postmes ym., 2006). Nuorella on mahdol-

lista tutkia ja tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin kuten elämäntyyleihin ja kiinnos-

tuksen kohteisiin niissä ryhmissä, joiden jäsenenä hän on (Albarello, Crocetti, & 

Rubini, 2017). Osana ryhmää hän voi hyväksyä tai hylätä osaksi omaa identi-

teettiään erilaisia vaihtoehtoja, ja samalla etsiä koko ajan parempia vaihtoehtoja 

itselleen muista ryhmistä. Toisaalta persoonallinen identiteetti mahdollistaa liitty-

misen osaksi niitä ryhmiä, jotka koetaan itselleen sopiviksi. Osana ryhmää yk-

silö voi vahvistaa omaa persoonallista identiteettiään jakaessaan omia valinto-

jaan ja keskustellessaan niistä ryhmän jäsenten kanssa. Ollessaan ryhmän jä-

senenä hän voi siis saada hyväksyntää ja vahvistusta omalle persoonalliselle 

identiteetilleen ja toisaalta myös tarkastella omia valintojaan yhdessä ryhmän 

jäsenten kanssa keskustelun kautta. 

 
Identiteetin yhteydestä yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja sosiaaliseen identiteet-

tiin on tehty joitakin tutkimuksia. Kun tutkittiin identiteetin yhteyttä yksilön perus-

tarpeisiin, havaittiin, että yksilöt, jotka ovat tehneet identiteettisitoumuksia ja saa-

vuttaneet identiteettinsä, kokivat, että heidän yhteenkuuluvuuden tunteen tarve 

oli voimakkaammin tyydyttynyt kuin muilla identiteettiryhmillä (Luyckx ym., 2009). 

Tämä yhteys näkyi myös toiseen suuntaan eli voimakkaampi yhteenkuuluvuuden 

tunteen täyttyminen vahvisti myös persoonallista identiteettiä. Kyseisessä tutki-

muksessa ilmeni myös, että vatvominen oli negatiivisessa yhteydessä yhteen-

kuuluvuuden tunteen kanssa (Luyckx ym., 2009). Myös persoonallisen identitee-

tin ja hyvinvoinnin yhteyttä selvittävissä tutkimuksissa on havaitttu, että saavu-

tettu identiteetti on yhteydessä positiivisempiin henkilökohtaisiin ihmissuhteisiin 

ja että jäsentymätön identiteetti on negatiivisesti yhteydessä kokemukseen posi-

tiivisista henkilökohtaisista ihmissuhteista (Waterman, 2007; Crocetti ym., 2011). 
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Kouluun kuulumisen tunteen on taas havaittu olevan yhteydessä positiivisen 

identiteetin muodostamiseen (Allen ym., 2018).  
 
1.4 Tutkimusongelmat ja hypoteesit 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, suomalaisten lukiolaisten identiteet-

tiä, yhteenkuuluvuuden tunnetta kouluympäristössä sekä sosiaalista identiteettiä. 

Persoonallista ja sosiaalista identiteettiä sekä kouluun kuuluvuuden tunnetta on 

erikseen tutkittu kattavasti, mutta niiden keskinäisestä yhteydestä on tehty vä-

hemmän tutkimuksia. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää, miten yksi-

lön käsitys omasta itsestä on yhteydessä siihen, miten tämä kokee kuuluvansa 

sosiaaliseen ympäristöönsä. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Minkälaisia identiteettiryhmiä suomalaisilta lukiolaisilta löytyy? 

2. Eroavatko ryhmät toisistaan kouluun kuulumisen tunteen ja sosiaalisen 

identiteetin suhteen? 
 

Tämän tutkimuksen ensimmäinen tavoite on selvittää, minkälaisia identiteetti-

ryhmiä suomalaisilta lukiolaisilta löydetään. Aiempaan tutkimukseen ja teoriaan 

pohjautuen oletan, että tästä aineistosta löytyy viisi tai kuusi ryhmää. Odotan, 

että aineistosta muodostuu ainakin saavutetun identiteetin ryhmä, etsivän iden-

titeetin ryhmä sekä murehtivan ja lainatun identiteetin ryhmä. Tämän lisäksi ole-

tan, että aineistosta nousee esiin ryhmä, jolla mikään identiteettiulottuvuus ei 

korostu voimakkaasti. 

 

Toisena tutkimuskysymyksenä on tavoitteena selvittää, eroavatko identiteettiryh-

mät kouluun kuulumisen tunteen ja sosiaalisen identiteetin suhteen. Aikaisempaa 

tutkimusta näiden muuttujien suorasta yhteydestä on tehty melko vähän. Yhteen-

kuuluvuuden tunne ja sosiaalinen identiteetti ovat tärkeitä jokaiselle, mutta nuo-

ruudessa niiden merkitys nousee ja muuttuu entisestään, sillä nuoren tulee vuo-

rovaikutuksessa ympäristönsä kanssa muodostaa johdonmukainen käsitys itses-

tään ja omista tavoitteistaan sekä muodostaa identiteetin perusta itselleen. Näin 

ollen voisi ajatella, että nuoruuden erilaiset ryhmäjäsenyydet sekä kouluun kuu-

lumisen tunne korostuvat heillä, sillä he tarvitsevat hyväksyntää ja tukea identi-
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teetin rakentamisessa. Vaikka persoonallisen identiteetin ja sosiaalisen identitee-

tin keskinäisestä yhteydestä on vähemmän tutkimuksia, on lukuisissa tutkimuk-

sissa havaittu, että molemmat sekä vahva persoonallinen identiteetti että sosiaa-

linen identiteetti ovat yhteydessä muun muassa parempaan hyvinvointiin ja ter-

veyteen (Jetten ym., 2014; Schwartz ym., 2011). Tämän lisäksi aikaisemmissa 

tutkimuksissa on havaittu, että korkeampi kuuluvuuden tunne kouluun on yhtey-

dessä erilaisiin psykososiaalisiin hyötyihin nuorelle ja positiivisen identiteetin ke-

hittymiseen (Allen ym., 2018). 

 

Näin ollen oletan, että ne, joilla on identiteettisitoumuksia eli he ovat joko saavut-

taneet identiteettinsä, lainanneet sen tai muuten kuuluvat sitoutuneen identiteetin 

ryhmään, kokevat vahvempaa kuulumista kouluun ja erilaisiin ryhmiin kuin muut 

identiteettiryhmät. Tämän lisäksi oletan, että ainakin murehtiva identiteettiryhmä 

erottuu muista ryhmistä alhaisemmalla kouluun kuulumisen tunteella sekä sosi-

aalisella identiteetillä. Muut ryhmät eroavat muista ryhmistä vaihtelevasti riippuen 

siitä, mikä identiteettiulottuvuus niissä korostuu. Mikäli esimerkiksi aineistosta 

nousee esiin etsivien ryhmä, jolla on paljon vatvomista, oletan, että heilläkin yh-

teenkuuluvuuden tunne on alhaisempi kuin sitoutuneen identiteetin ryhmillä. Jos 

aineistosta nousee esiin ryhmä, joilla ei mikään identiteettimuuttuja korostu, ole-

tan, että heidän yhteenkuuluvuuden tunteensa on lähellä keskiarvoa tai sitä hie-

man alhaisempi. 
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2 Menetelmät 
 
2.1 Tutkittavat 
 
Tämän Pro Gradu-tutkielman aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian ra-

hoittamaa Bridging the Gaps-tutkimusprojektia, joka on jatkoa aikaisemmalle 

Mind the Gap-tutkimusprojektille. Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2019 

lukion viimeisen vuoden opiskelijoilta verkossa täytettävän kyselylomakkeen 

avulla. Tutkimukseen osallistuminen oli osallistujille vapaaehtoista. Tutkimuk-

seen osallistui yhteensä 766 oppilasta Helsingin alueen eri lukioista. Osallistu-

neista 0,2 % (N=2) ei ilmoittanut sukupuoltaan, naisia oli 65,7 % (N=503), miehiä 

oli 32,0 % (N=245), ja 2,0 % (N=16) ilmoitti sukupuolekseen muu. Tutkimukseen 

osallistuneet olivat iältään 18-19-vuotiaita.  

 

2.2 Arviointimenetelmät 
Alkuperäisessä kyselylomakkeessa oli yhteensä 49 erilaista mittaria, joista 

tässä tutkimuksessa tarkastellaan 3 eri mittaria, jotka mittaavat persoonallista 

identiteettiä, sosiaalista identiteettiä sekä kouluun kuulumisen tunnetta. Alkupe-

räistä kyselylomaketta hyödynnetään Bridging the Gaps-tutkimusprojektin 

muissa tutkimuksissa.  

 

2.2.1 Identiteettimittari 
 
Identiteetin mittaamiseen hyödynnettiin alun perin Lyuckxin ym. (2008) kehittä-

mään Dimensions of Identity Development Scale (DIDS)-mittariin perustuvaa 

suomenkielistä lyhennettyä versiota. Alkuperäisessä mittarissa on 25 väitettä, 

mutta suomenkielinen versio sisältää 11 väitettä (Marttinen, Dietrich, & Salmela-

Aro, 2016). Tässä tutkimuksessa mukana on kuitenkin vain 9 osiota kyselyn 

laatimisen yhteydessä tapahtuneen virheen takia. Mittarissa on mukana alkupe-

räiset viisi eri ulottuvuutta, joista muodostettiin myös summamuuttujat. Ulottu-

vuudet ovat etsintä (kaksi osioita, esim. ”Ajattelen eri asioita, joita voisin tulevai-

suudessa tehdä”), sitoutuminen (kaksi väitettä, esim. ”Tiedän mihin suuntaan 

elämässäni etenen”), arviointi (yksi väite, ”Mietin sopivatko elämäntavoitteeni to-

della minulle”), samaistuminen (kaksi väitettä, esim. ”Tulevaisuuden suunnitel-
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mani antavat minulle itseluottamusta”) ja vatvominen (kaksi väitettä, esim. ”Mu-

rehdin sitä mitä elämässäni haluan”). Etsintä- ja vatvominen -ulottuvuuksista 

puuttuu molemmista yksi väite. Jokaista osiota mitattiin viisiportaisella likert-as-

teikolla, jossa vastausvaihtoehdot vaihtelevat välillä yksi (”Täysin eri mieltä”) ja 

viisi (”Täysin samaa mieltä”).  

 

2.2.2 Sosiaalisen identiteetin mittari 
 
Sosiaalista identiteettiä eli samaistumista erilaisiin ryhmiin mitattiin osiolla 

”Kuinka kiinteästi koet kuuluvasi näihin ryhmiin?”. Ryhmiä on yhteensä 12 ja ne 

ovat perhe, kaverit, koulu, suku, asuinpaikka, harrastukset, jokin yhdistys, seura 

tai kansalaisjärjestö, uskonnollinen yhteisö, jokin etninen yhteisö, eniten käyttä-

mäsi verkkoyhteisö, eurooppalaisuus, maailmankansalaisuus. Ryhmään kuulu-

mista arvioitiin viisiportaisella likert-asteikolla ja vastausvaihtoehdot vaihtelivat 

välillä yksi (”En lainkaan”) ja viisi (”Hyvin paljon”). Näistä muodostettiin yksi 

summamuuttuja nimeltään sosiaalinen identiteetti. Mittaria käytetään Turun yli-

opiston Kulutus- ja elämäntapa -kyselyssä (vuodesta 1999 lähtien) sekä Nuori-

sobarometrissa (vuodesta 2004 lähtien). Kyseisellä mittarilla on yhtymäkohtia  

Postmesin ym. (2012) Single-Item Measure On Social Identification (SISI)-mitta-

rin kanssa. Mittari sisältää englanninkielisen osion ”I identify with [in group]”.  

Kyseistä mittaria ei ole kuitenkaan Suomessa validoitu aikaisemmin.  
 
2.2.3 Kouluun kuulumisen tunteen mittari  
 
Kuulumisen tunnetta mitattiin kahdeksalla eri osiolla, joista neljä osiota mittasi-

vat sisäistä kuulumisen tunnetta (esim. ”Olen ylpeä kuuluessani tähän kouluun”) 

ja 4 osiota mittasivat ulkoista kuulumisen tunnetta (esim. Muut oppilaat pitävät 

minusta sellaisena kuin olen”). Mittari on Bridging the Gap-tutkimusryhmän osit-

tain itse kehittämä. Joitain osioita on hyödynnetty THL:n vuoden 2015 kouluter-

veyskyselyssä ja ne pohjautuvat alun perin Goodenown (1993) mittariin (The 

psychological sense of school membership/PSSM). Väitteitä mitattiin seitse-

mänportaisella likert-asteikolla, jossa vastaukset vaihtelivat välillä yksi (”Ei pidä 

ollenkaan paikkansa”) ja viisi (”Pitää täysin paikkansa”). 
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2.3 Tilastolliset menetelmät 

Tutkimukseni ensimmäisenä kysymyksenä oli selvittää, minkälaisia identiteetti-

ryhmiä lukiolaisilta löytyy. Tätä varten käytettiin klusterianalyysia, jonka avulla 

vastaajat sijoitettiin ryhmiin heillä eniten korostuneiden identiteettiulottuvuuksien 

perusteella. Tämän jälkeen tarkastelin ryhmien välisiä eroja identiteettimuuttu-

jien, kouluun kuuluvuuden tunteen ja sosiaalisen identiteetin suhteen. Ensin 

muuttujille tehtiin reliabiliteettitarkastelu, jonka perusteella niistä muodostettiin 

summamuuttujat. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Pearsonin korrelaa-

tiokertoimen avulla. Tämän lisäksi muuttujille tehtiin normaalisuustarkastelu. Ti-

lastollisia analyysejä varten hyödynnettiin IBM SPSS Statistics 26 -ohjelmaa. 

 
2.3.1 Klusterianalyysi  
 
Klusterianalyysi on henkilösuuntautunut menetelmä, jonka avulla havaintoyksi-

köt ryhmitellään ryhmittelymuuttujien perusteella samankaltaiseen klusteriin, 

joka eroaa ominaisuuksiltaan muista klustereista (Metsämuuronen, 2011). Ryh-

mittelymuuttujina tutkimuksessani olivat identiteettimuuttujat, joiden perusteella 

jakautuminen ryhmiin tapahtui. Klusterointimenetelmiä on erilaisia ja ne sopivat 

eri tavoin erilaisiin tilanteisiin (Metsämuuronen, 2011). SPSS-ohjelmaa hyödyn-

nettäessä yleisimmät klusterointimenetelmät ovat hierarkkinen, K-keskiarvo ja 

Two-Step-klusterointimenetelmät (Metsämuuronen, 2011). Valitsin tässä tutki-

muksessa klusterointimenetelmäksi Two-Step-klusterointimenetelmän. Se so-

veltuu hyvin suurempien aineistojen tarkasteluun sekä yhdistää hierarkkiset ja 

ei-hierarkkiset klusterointimenetelmät (Metsämuuronen, 2011). 

Ennen klusterianalyysiä aineisto satunnaistettiin, jotta havaintoyksiköiden järjes-

tys vaikuttaisi mahdollisimman vähän lopputulokseen. Tämän lisäksi summa-

muuttujat standardoitiin (0,1) ennen klusterianalyysin tekoa, jotta ne olisivat ver-

tailukelpoisia keskenään. Two-Step-klusterianalyysissä ryhmien määrää ei pää-

tetä etukäteen vaan analyysimenetelmä pyrkii jakamaan havaintoyksiköt mah-

dollisimman erilaisiin ryhmiin (Metsämuuronen, 2011). Two-Step -klusteriana-

lyysi ehdottaa parasta mahdollista ratkaisua ryhmien määrästä, mutta lopullisen 

päätöksen tekee kuitenkin aina tutkija. Lopullinen päätös voidaan tehdä esimer-
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kiksi aiempaan tutkimukseen ja teoriaan perustuen. Tässä tutkimuksessa ryh-

mien lopullisessa valinnassa hyödynnettiin Schwartz’n Baylesia Criteria -arvoa 

sekä aiempaa tutkimusta ja teoriaa, jotta ratkaisu olisi mahdollisimman hyvin 

perusteltavissa. 

2.3.2 Varianssianalyysi 

Varianssianalyysin avulla vertaillaan, onko eri ryhmien välisissä keskiarvoissa 

eroja (Metsämuuronen, 2011). Varianssianalyysi tehdään yksisuuntaisena, mi-

käli siinä tarkastellaan vain yhtä ryhmittelevää muuttujaa. Yksisuuntaisen vari-

anssianalyysin eli ANOVA:n oletuksia ja rajoitteita ovat havaintojen riippumatto-

muus, populaation normaalisuus ja ryhmien varianssien yhtäsuuruus (Metsä-

muuronen, 2011). Näitä tulisi tarkastella ennen varianssianalyysin tekemistä. Va-

rianssien yhtäsuuruuden tarkastelua varten muuttujille teetettiin nk. Levenin testi, 

joka kertoo varianssien yhtä suuruudesta. Testin perusteella muuttujien varians-

sit olivat riittävän yhtä suuruiset kaikkien muiden muuttujien paitsi sosiaalisen 

identiteetin osalta. Tämä ei kuitenkaan estä varianssianalyysin tekemistä, sillä 

otoskoko on riittävän suuri ja varianssianalyysin jatkoanalyyseissä voi käyttää 

testejä, jotka eivät tee oletusta varianssien yhtäsuuruudesta (Metsämuuronen, 

2011). 

Varianssianalyysin lisäksi teetetään nk. post hoc-testi, joka kertoo, minkä ryh-

mien välillä on eroa eri muuttujien suhteen (Metsämuuronen, 2011). Kun aineis-

tolle teetetään yksisuuntainen varianssianalyysi eli ANOVA, tulos kertoo vain, 

onko ryhmien välillä eroa vai ei (Metsämuuronen, 2011). Se ei kuitenkaan pal-

jasta sitä, minkä ryhmien välillä on eroa. Post-hoc-testejä on erilaisia ja ne so-

veltuvat eri tilanteisiin eri tavoin. Tässä tutkimuksessa päädyin käyttämään Ga-

mes-Howellin korjausta, sillä siinä ei tarvitse olettaa, että ryhmien otoskoko tai 

varianssit olisivat yhtä suuret. 

Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin myös etan neliöllä (η2), jonka avulla voidaan 

tarkastella ryhmien välisten erojen suuruutta (Metsämuuronen, 2011). Kun ai-

neisto on iso, ryhmien välille voi muodostua helposti tilastollisia eroja ja tämän 

takia on tärkeää selvittää, että kuinka suuri ero kyseisessä muuttujassa todelli-
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suudessa on. Arvo, jonka etan neliö antaa, kuvaa sitä, kuinka suuri prosentti-

osuus selitettävän muuttujan vaihtelusta selittyy selittävän muuttujan avulla 

(Metsämuuronen, 2011). Etan neliö saa arvoja 0 ja 1 välillä, ja mitä suuremman 

arvon se saa sitä paremmin kyseinen muuttuja selittää selitettävän muuttujan 

vaihtelua. 
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3 Tulokset 
 
3.1 Alustavat analyysit 
Alustavina analyyseinä tarkasteltiin summamuuttujien reliabiliteettia, normaali-

suutta sekä niiden kuvailevia tietoja. Summamuuttujien reliabiliteettiä tarkastet-

tiin Cronbachin Alfa -arvon mukaan ja ne on ilmoitettu taulukossa 1. Mikäli 

Cronbachin Alfa -arvot ovat yli .6, pidetään mittaria yleensä riittävän luotetta-

vana (Nummenmaa, 2009). Cronbachin Alfat saivat arvoja väliltä 0.655–0.859, 

joten mittareista ei poistettu mitään osioita ja niiden voi katsoa olevan riittävän 

luotettavia. 

 

Summamuuttujien normaaliutta, huipukkuutta ja vinoutta tarkasteltiin sekä graa-

fisesti että erilaisten tunnuslukujen avulla. Normaalisuuden arvioimisessa käyte-

tyt testit hylkäävät usein liian helposti normaalisuusoletuksen (Metsämuuronen, 

2011), joten lopullisessa tarkastelussa nojauduttiin enemmän graafisiin tarkas-

teluihin. Tämän lisäksi huipukkuuden ja vinouden osalta tarkasteltiin niiden luot-

tamusväliä. Yleisen ohjeen mukaan vinouden ja huipukkuuden arvot eivät saisi 

olla yli kaksi kertaa suurempia kuin niiden keskivirheet (standard error), jotta ja-

kauman normaalisuus toteutuisi. Kaikkien summamuuttujien vinous ja huipuk-

kuus saivat pienempiä arvoja kuin niiden keskivirhe. Näin ollen graafisen tarkas-

telun ja tunnuslukujen perusteella kaikki muuttujat olivat riittävän normaalisti ja-

kautuneita, jotta niiden osalta pystyi teettämään parametrisiä testejä. 

 

3.2 Muuttujien väliset korrelaatiot 
Alla olevassa taulukossa 1 ilmenee muuttujien väliset korrelaatiot, keskiarvot, 

keskihajonnat sekä Cronbachin alfat. Lähes kaikki muuttujat olivat tilastollisesti 

merkitsevässä yhteydessä toisiinsa. Käyttäytymistieteissä jo .5:n korrelaatiota 

voi pitää voimakkaana muuttujien välisenä yhteytenä (Nummenmaa, 2009). Voi-

makkaita yhteyksiä identiteettimuuttujien välisessä korrelaatiossa saivat siten 

sitoutumisen ja samaistumisen välinen positiivinen yhteys. Vatvominen oli myös 

odotetusti korkeassa negatiivisessa yhteydessä sitoutumiseen sekä samaistu-

miseen. Tämän lisäksi ulkoinen ja sisäinen kuuluminen olivat voimakkaassa po-

sitiivisessa yhteydessä toisiinsa. 
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Mielenkiintoinen yhteys oli arvioinnin negatiivinen yhteys sitoutumiseen ja sa-

maistumiseen.  Aikaisemmassa tutkimuksessa etsintä ja arviointi on usein posi-

tiivisessa yhteydessä sitoutumiseen ja samaistumiseen ja ne nähdään etsinnän 

ja oman itsensä reflektoinnin positiivisina muotoina (Luyckx ym., 2008; Crocetti 

ym., 2011). Vatvominen sen sijaan nähdään etsinnän negatiivisena muotona 

(Luyckx ym., 2008). Tämä yhteys on vastaava kuin muissa aikaisemmissa suo-

malaisissa tutkimuksissa (Marttinen, Dietrich, & Salmela-Aro, 2016; Manner-

ström, Hautamäki, & Leikas, 2016). Tässä tutkimuksessa arviointia mitattiin vain 

yhdellä väitteellä, joka on ”Mietin sopivatko elämäntavoitteeni todella minulle”. 

Koska väite on negatiivisesti yhteydessä sitoutumiseen ja samaistumiseen sitä 

voi pitää ennemminkin jo tehtyjen valintojen uudelleenharkitsemisena kuin sy-

vällisenä reflektointina. 

 

Keskiarvoja tarkastellessa identiteetin osalta suurimpia arvoja saivat etsinnän, 

arvioinnin ja vatvomisen ulottuvuudet. Tämän lisäksi kuulumisen tunteen kan-

nalta sisäinen kuulumisen tunne saa korkeampia arvoja kuin ulkoinen kuulumi-

sen tunne. Sosiaalinen identiteetti sai taas alhaisimman keskiarvon sosiaalisuu-

den eri muuttujista. 

 

Taulukko 1. Muuttujien väliset korrelaatiot, keskiarvot (KA), keskihajonnat (KH) ja 
Cronbachin alfat (a) sekä asteikko. 
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3.3 Erilaiset identiteettiryhmät  
Tutkimuksen ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin, millaisiin identiteettiryh-

miin vastaajat jakautuvat viiden eri identiteettiulottuvuuden suhteen. Jako identi-

teettiryhmiin toteutettiin Two-Step-klusterianalyysillä. Ennen varsinaista klusteri-

analyysia havaintoyksikköjen järjestys satunnaistettiin, jotta järjestys vaikuttaisi 

satunnaisesti klustereiden muodostumiseen. Tämän lisäksi summamuuttujat 

standardoitiin (0,1), jotta niitä pystyttiin vertailemaan mielekkäällä tavalla toi-

siinsa.   

 

Päädyin valitsemaan viiden identiteettiryhmän klusteriratkaisun ja tämä tulos 

vastasi myös tutkimuksen hypoteesia. Valintani perustui Two-Step-klusteriana-

lyysin tuottamaan BIC-käyrään (Kuvio 2), sisällöllisesti parempaan ratkaisuun 

sekä aikaisempaan tutkimukseen. Käyrän perusteella paras klusteriratkaisu oli 

5-6 identiteettiryhmää, sillä käyrän taitoskohta on niiden välillä. Seitsemännen 

ryhmän kohdalla käyrä alkaa taas kasvaa ja neljännessä ryhmässä käyrä las-

kee vielä jonkin verran. Viiden ryhmän ratkaisussa havaintoyksiköt jakautuivat 

tasaisemmin eri ryhmiin ja se oli sisällöllisesti parempi ratkaisu. Kuuden ryhmän 

ratkaisussa yksi ryhmistä oli muita ryhmiä pienempi. Kuudes ryhmä olisi jakanut 

murehtivien ja etsivien yhteen ylimääräiseen etsivä-murehtivien ryhmään ja se 

ei välttämättä olisi jatkoanalyyseissä sisällöllisesti eronnut muista ryhmistä sosi-

aalisuuteen liittyvien muuttujien suhteen. Jatkoanalyysien tekeminen oli myös 

teknisesti helpompaa, kun ryhmiä on vähemmän. 
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Kuvio 2. Bayesian Criterion (BIC) -käyrä 
 
Nimesin identiteettiryhmät niissä korostuvien identiteettiulottuvuuksien pohjalta. 

Ryhmät olivat: saavuttaneet, etsivä-sitoutuneet, huolettomat, murehtivat ja etsi-

vät. Identiteettiryhmät on esitelty kuviossa 3. Taulukossa 2 esitellään ryhmien 

erot identiteettiulottuvuuksien suhteen. Eroja on tarkasteltu varianssianalyysin 

avulla ja ne vahvistavat klusterianalyysissä esitettyjä ratkaisuja. Ryhmien väliset 

erot eri identiteettimuuttujien osalta oli pääosin tilastollisesti merkitseviä muuta-

mia poikkeuksia lukuun ottamatta. 

 

Havaintoyksiköt jakautuivat ryhmiin melko tasaisesti. Ryhmistä suurin oli huolet-

tomien ryhmä (n=195, 26 %). Ryhmässä mikään identiteettiulottuvuus ei koros-

tunut ja niiden tulos jäi kaikissa ulottuvuuksissa alle keskiarvon. Erot kaikissa 

identiteettimuuttujissa muihin ryhmiin verrattuna oli tilastollisesti merkitseviä. 

Näin voisi ajatella, että heillä ei ole juurikaan identiteettisitoumuksia, mutta he 

eivät toisaalta etsi tai murehdi tulevaisuuden tavoitteitaan.  

 

Toiseksi suurin ryhmä oli murehtivat (n=177, 23 %), joilla vatvominen korostui 

huomattavasti ja sai kyseisessä ulottuvuudessa korkeimman keskiarvon. Kol-

manneksi suurin ryhmä oli etsivät (n=154, 20 %), joilla korostuivat etsinnän, ar-

vioinnin ja vatvomisen ulottuvuudet. Myös samaistuminen ja sitoutuminen olivat 
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hieman keskiarvoa ylempänä. Toiseksi pienin ryhmä oli identiteettinsä saavutta-

neet (n=123, 16 %), joilla sitoutuminen ja samaistuminen oli huomattavasti kes-

kiarvoa korkeammalla tasolla. Myös vatvominen ja arviointi oli kaikista ryhmistä 

alhaisimmalla tasolla. Pienin ryhmä oli etsivä-sitoutuneiden (n=117, 15 %) 

ryhmä, joilla myös sitoutuminen ja samaistuminen oli korkealla tasolla, mutta 

heillä korostui myös etsintä sekä arviointi.  
 
Taulukko 2. Identiteettiryhmien erot  
 

 
 

Kuvio 3. Identiteettiryhmät (standardoidut muuttujakeskiarvot)  
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3.4 Erot identiteettiryhmien välillä 
Tutkimuksen toisessa vaiheessa selvitettiin, miten eri identiteettiryhmät eroavat 

yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen identiteetin suhteen. Eroja tarkasteltiin vari-

anssianalyysin avulla. Kaikkien muuttujien osalta eroja ryhmien väliltä löydettiin 

ja tulokset on esitelty alla olevassa taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Erot identiteettiryhmien välillä kouluun kuuluvuuden tunteessa sekä 
sosiaalisessa identiteetissä. 
 

 
 

Sisäinen kuulumisen tunteen suhteen saavuttaneiden ryhmä erosi tilastollisesti 

merkitsevästi muista ryhmistä paitsi etsivä-sitoutuneiden ryhmästä. Muuten ryh-

mät eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisista ryhmistä. Saavuttaneiden 

ryhmä erosi myös tilastollisesti merkitsevästi ulkoisen kuulumisen tunteen suh-

teen muista ryhmistä paitsi etsivä-sitoutuneista sekä etsivistä. Ulkoisen kuulumi-

sen osalta murehtivien ryhmä erosi tilastollisesti merkitsevästi saavuttaneiden 

lisäksi myös etsivä-sitoutuneista. Huolettomat erosivat myös tilastollisesti mer-

kitsevästi saavuttaneista. Etsivät eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi ol-

lenkaan muista ryhmistä. Sosiaalisen identiteetin osalta murehtivien ryhmä 

erosi kaikista ryhmistä tilastollisesti merkitsevästi. Muut ryhmät eivät eronneet 

toisistaan.  

 

Ryhmien välisten erojen merkitsevyyttä tarkasteltiin sisäisessä ja ulkoisessa 

kuulumisen tunteessa sekä sosiaalisessa identiteetissä myös efektikoon eli etan 

neliön (η2) avulla. Etan neliön avulla tarkasteltuna sisäinen kuulumisen tunne 

selitti ryhmien välisestä vaihtelusta vain noin 2 % ja ulkoinen kuulumisen tunne 

taas 3 %. Sosiaalinen identiteetti selitti ryhmien välisestä vaihtelusta noin 6 %. 

Efektikokoa pidetään pienenä, kun se on 0,01, keskikokoisena 0,06 ja suurena, 
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kun se saa arvon 0,14 (Metsämuuronen, 2011). Näin ollen näiden ryhmien vaih-

telusta pieni osa selittyi juuri sisäisen ja ulkoisen kuulumisen tunteen sekä sosi-

aalisen identiteetin avulla. 
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4 Pohdinta 
 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, minkälaisia identiteettiryhmiä suomalaisilta lu-

kiolaisilta löytyy ja miten nämä ryhmät eroavat yhteenkuuluvuuden tunteen ja so-

siaalisen identiteetin suhteen. Yhteenkuuluvuuden tunnetta tarkasteltiin kouluun 

kuulumisen tunteena (school belonging) ja sosiaalista identiteettiä erilaisten ryh-

mien kautta. 
 
4.1 Identiteettiryhmien vertailua  
Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää, minkälai-

sia identiteettiryhmiä lukiolaisilta löytyy. Tutkimuskysymyksen hypoteesina oli, 

että aineistosta löytyy viisi tai kuusi identiteettiryhmää. Aineistosta muodostu-

neet ryhmät olivat linjassa määrän ja sisällön perusteella osittain hypoteesien ja 

aikaisempien tutkimusten kanssa. Klusterianalyysin avulla löysin lopulta viisi 

ryhmää, jotka olivat: saavutettu, etsivä-sitoutuneet, huolettomat, murehtivat ja 

etsivät. Suurimmat ryhmät olivat jäsentymättömän identiteetin ryhmiä; huoletto-

mien ja murehtivien ryhmät, joissa molemmissa oli noin viides osa kaikista tutki-

tuista. Lukiolaiset jakautuivat ryhmiin kuitenkin melko tasaisesti, ja jokaisessa 

ryhmässä oli vähintään kuudesosa kaikista osallistujista. 

 

Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on DIDS-mittarilla päädytty viiden (Marttinen 

Dietrich, & Salmela-Aro, 2016) tai kuuden (Schwartz ym., 2011; Crocetti ym., 

2011; Mannerström, Hautamäki, & Leikas, 2016) ryhmän malleihin. Tämän tut-

kimuksen isoin ryhmä oli huolettomien ryhmä (n=195, 25 %), jolla mikään identi-

teettiulottuvuus ei näkyvästi korostunut ja ne saivat keskiarvoa alhaisempia ar-

voja. Vastaava ryhmä on löytynyt myös aikaisemmista tutkimuksista (Schwartz 

ym., 2011; Crocetti ym., 2011; Luyckx ym., 2008), mutta se on usein saanut 

keskiarvoa huomattavasti alhaisempia tuloksia etenkin etsinnässä ja arvioin-

nissa. Myös suomalaisessa tutkimuksessa (Marttinen, Dietrich, & Salmela-Aro, 

2016) löytyi isoimpana ryhmänä osittain selkiintymättömien ryhmä, joka vastaa 

tämän tutkimuksen huolettomia. Huolettomien ryhmä voisi vastata myös kan-

sainvälisten tutkimusten erilaistumattomien ryhmää, joka on ollut usein näissä 

tutkimuksissa isoin ryhmä ja siinä identiteettiulottuvuuksista mikään ei korostu ja 
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ne jäävät hieman alle keskiarvon (Schwartz ym., 2011, Luyxck ym., 2008; Cro-

cetti ym., 2011). 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on löydetty huolestunut jäsentymättömän identi-

teetin ryhmä (diffused diffusion) (Schwartz ym., 2011) sekä huolestunut etsivien 

ryhmä (ruminative moratorium) (Luyckx ym., 2008), joilla molemmilla korostuvat 

vatvomisen ulottuvuus. Myös tässä tutkimuksessa löytyi kaksi ryhmää, joilla ko-

rostui vatvomisen ulottuvuus: murehtivat ja etsivät. Tutkituista siis lähes 40 % 

kuului ryhmään, joka jollain tavalla murehtii omaa tulevaisuuttaan. Tämä tutki-

mustulos vastaa myös aikaisempia suomalaisille nuorille tehtyjä tutkimuksia, 

joissa myös noin 40 % nuorista kokee huolestuneisuutta tulevaisuutta kohtaan 

(Marttinen, Dietrich, & Salmela-Aro, 2016; Mannerström, Hautamäki, & Leikas, 

2016). Etsivät olisi voinut nimetä myös murehtiviksi etsiviksi, mutta heillä oli jon-

kin verran keskiarvoa enemmän myös sitoutuneisuutta sekä samaistumista, jo-

ten päädyin nimeämään heidät etsiviksi.  

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa (Schwartz ym., 2011) etsivien (searching morato-

rium) ryhmällä sitoutuminen ja samaistuminen on ollut huomattavasti enemmän 

keskiarvoa korkeammalla tasolla (vrt. tämä tutkimus). He ovat siis jo sitoutuneet 

valintoihinsa, mutta samaan aikaan pohtivat niitä ja etsivät uusia mahdollisuuk-

sia. Tätä aikaisempien tutkimusten etsivien ryhmää voisi vastata myös tämän 

tutkimuksen etsivä-sitoutuneiden ryhmä, joilla sitoutuminen ja samaistuminen 

on korkealla tasolla etsinnän ja arvioinnin kanssa. Tässä ja muissa aikaisem-

missa suomalaisissa tutkimuksissa (Marttinen, Dietrich, & Salmela-Aro, 2016; 

Mannerström, Hautamäki, & Leikas, 2016) mielenkiintoista on, että arvioinnin 

ulottuvuus korreloi negatiivisesti sitoutumisen ja samaistumisen kanssa. Täten 

sitä voi pitää enemmän jo tehtyjen sitoutumisten uudelleen harkitsemisena kuin 

niiden syvällisempänä reflektointina. Näin ollen voisi ajatella, että etsivä-sitoutu-

neiden ryhmään kuuluvat nuoret ovat epävarmoja suunnitelmistaan sen sijaan, 

että niitä tarkasteltaisiin syvällisemmin. 

 

Alkuperäisissä Marcian (1993) identiteettistatuksissa esitellään lainattu identi-

teetti, joka on myös aikaisemmissa tutkimuksissa noussut esiin yhtenä identi-

teettiryhmistä (Luyckx ym., 2008; Schwartz ym., 2011). Lainatun identiteetin 
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ryhmällä sitoutuminen ja samaistuminen on korkealla tasolla ja etsinnän, arvi-

oinnin ja vatvomisen ulottuvuudet ovat alhaisella tasolla. Ryhmään kuuluvat 

nuoret ovat usein omaksuneet identiteettinsä ulkopuolelta eivätkä näin ollen ole 

tutkineet erilaisia vaihtoehtoja itsenäisesti. Vastoin hypoteesia tässä tutkimuk-

sessa ei suoraan löytynyt lainanneen identiteetin ryhmää, mutta saavuttaneiden 

ryhmän olisi voinut nimetä myös lainatun identiteetin ryhmäksi, sillä heilläkään 

ei korostunut etsinnän ulottuvuus vaan se jäi keskiarvoiselle tasolle. Tässä tilan-

teessa etsivä-sitoutuneiden ryhmän olisi voinut katsoa myös olevan uudelleen 

harkitsevien saavuttaneiden ryhmä, joka on vastaava kuin Marttisen ja kollegoi-

den (2016) tutkimuksessa. Tähän lopputulokseen ei kuitenkaan päädytty, sillä 

saavuttaneiden ryhmäksi nimetyllä ryhmällä oli kuitenkin jonkin verran myös et-

sinnän ulottuvuutta. Myös huolettoman identiteetin ryhmä voisi löyhästi olla lai-

natun identiteetin ryhmä, sillä heilläkään ei etsintä korostunut ja sitoutuminen ja 

samaistuminen olivat lähellä keskiarvoa.  
 
4.2 Identiteetin yhteys kouluun kuulumisen tunteeseen ja sosi-

aaliseen identiteettiin 
Tämän tutkimuksen toisena tutkimuskysymyksenä oli selvittää, miten identiteet-

tiryhmät eroavat kouluun kuulumisen tunteen sekä sosiaalisen identiteetin suh-

teen. Hypoteesina oli, että etenkin saavuttaneiden ja murehtivien ryhmät eroa-

vat toisistaan ja muista ryhmistä näiden muuttujien suhteen. Tutkimuksen tulok-

set olivat osittain hypoteesien mukaisia ja ne vastasivat myös aikaisempaa tut-

kimusta (Allen ym., 2018; Luyckx ym., 2009). Saavuttaneiden ryhmä erosi tilas-

tollisesti merkitsevästi muista ryhmistä paitsi etsivä-sitoutuneista sisäisen kuulu-

misen tunteen suhteen ja lisäksi se erosi muista ryhmistä paitsi etsivä-sitoutu-

neista ja etsivistä ulkoisen kuulumisen tunteen suhteen. Murehtivien ryhmällä oli 

alhaisin keskiarvo sosiaalisessa identiteetissä ja se erosi kaikista muista ryh-

mistä tilastollisesti merkitsevästi sosiaalisen identiteetin suhteen. Muut ryhmät 

eivät eronneet toisistaan näiden kolmen muuttujan suhteen.  

 

Ne nuoret, jotka ovat saavuttaneet identiteettinsä, saivat korkeimman keskiar-

von ja erosivat muista ryhmistä paitsi etsivä-sitoutuneista sisäisessä kuulumisen 

tunteessa eli he kokevat vahvinten, että voivat olla omia itsejään, tuntevat yl-
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peyttä sekä itsensä hyväksytyksi koulussa. Muut ryhmät eivät eronneet toisis-

taan sisäisen kuulumisen tunteen suhteen. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa 

on havaittu, että kouluun kuulumisen tunne on yhteydessä positiiviseen identi-

teetin kehittymiseen (Allen ym., 2018). Näyttäisi siis siltä, että ne, jotka ovat 

asettaneet tulevaisuuden tavoitteita, jotka lisäävät heidän itsevarmuuttaan, ko-

kevat myös kouluympäristön itselleen sopivaksi paikaksi. Voi olla, että nämä 

nuoret ovat asettaneet sellaisia tavoitteita, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä kou-

lumaailmassa ja näin ollen he kokevat sopeutuvansa sinne voimakkaammin. 

Heidän voi olla helppo jakaa omia tavoitteitaan muille ja keskustella niistä ja tätä 

kautta kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toisaalta kaikilla ryhmillä oli melko 

korkea keskiarvo sisäisen kuulumisen tunteessa eli esimerkiksi korkea vatvomi-

nen ei välttämättä laske merkittävästi sisäistä kuuluvuuden tunnetta koulussa. 

 

Saavuttaneet saivat myös korkeimman keskiarvon ulkoisen kuulumisen tunteen 

suhteen, mutta ne eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi etsivä-sitoutuneista 

eikä etsivien ryhmästä. Saavuttaneet siis kokivat voimakkaammin, että opettajat 

ja muut henkilöt tukevat ja hyväksyvät heidät koulussa sekä heillä on ainakin 

yksi luotettava ihmissuhde siellä. Voi olla, että ne, jotka ovat saavuttaneet iden-

titeettinsä ja tietävät mitä tavoittelevat, ovat osanneet hyödyntää saamaansa tu-

kea omien tavoitteidensa kirkastamiseen ja niiden hyväksyntään. Myös itsevar-

muus omista tulevaisuuden suunnitelmista voi lisätä halukkuutta tavoitella tukea 

ympäristöltä. Toisaalta se, että saavuttaneet eivät eronneet etsivä-sitoutuneista 

tai etsivistä kertoo, että omien tulevaisuuden tavoitteiden etsintä, arvioiminen ja 

jopa vatvominen ei ole esteenä kokemukselle siitä, että kouluympäristössä tue-

taan. Näissä kolmessa ryhmässä identiteettiin sitoutuminen ja samaistuminen 

oli korkeimmalla tasolla, joten voisi olettaa, että nämä ulottuvuudet lisäävät ko-

kemusta ulkoisesta kuulumisen tunteesta, mutta vatvominen, arviointi tai etsintä 

eivät sitä vähennä ainakaan merkittävästi.  

 

Murehtivien ryhmä erosi tilastollisesti merkitsevästi saavuttaneista ja etsivä-si-

toutuneista ja he kokivat alhaisinta ulkoista kuulumisen tunnetta kouluun. He 

siis kokevat saavansa vähiten hyväksyntää ja tukea opettajilta ja muilta koulun 

henkilöiltä. Voi olla, että se, että heillä on vähemmän identiteettisitoumuksia es-

tää heitä hakemasta ja vastaanottamasta tukea kouluympäristössä. Kun omat 
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tavoitteet eivät ole selviä, voi olla vaikea keskittyä tulevaisuuteen ja toimintaan, 

joka voi edistää niiden saavuttamista ja esimerkiksi käydä keskustelua niistä 

muiden henkilöiden kanssa. Murehtivien ryhmä erosi myös kaikista muista ryh-

mistä sosiaalisessa identiteetissä ja he kokevat vähiten kuuluvansa erilaisiin 

ryhmiin. Tähän voi myös vaikuttaa se, että ei välttämättä olla edes selvillä siitä, 

mitä elämässään tavoittelee ja tulevaisuus herättää huolta, joten ei hakeuduta 

niiden ihmisten pariin, joiden kanssa oman elämän suunnitelmia voisi jakaa. 

Muut ryhmät eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan ulkoisessa 

kouluun kuuluvuuden tunteessa eikä sosiaalisessa identiteetissä. Näyttäisi siis 

siltä, että nimenomaan vatvominen yhdistettynä alhaiseen sitoutumiseen ja sa-

maistumiseen on yhteydessä alhaisempaan yhteenkuuluvuuden tunteeseen 

ryhmissä. 
  
4.3 Luotettavuus ja rajoitukset 
 
Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan reliabiliteetin ja validiteetin avulla 

(Nummenmaa, 2009). Reliabiliteetin avulla voi tarkastella mittauksen virheettö-

myyttä ja sitä, kuinka hyvin se on toistettavissa (Nummenmaa, 2009). Validi-

teetti taas tarkastelee sitä, kuinka hyvin on mitattu juuri sitä, mitä on haluttu mi-

tata (Nummenmaa, 2009). 

 

Tutkimuksessa hyödynnettyjen mittareiden reliabiliteettia on tarkasteltu summa-

muuttujien osalta Cronbachin alfa-arvolla, jonka avulla voi tarkastella, kuinka 

samankaltaisia mittarin eri osiot ovat keskenään. Mittarin reliabiliteettia voi pitää 

hyvänä, mikäli Cronbachin alfa saa arvoja yli 0,6 (Nummenmaa, 2009). Kaikki 

tutkimuksen mittarit saivat yli 0,6 arvon, joten niitä voi Cronbachin alfan avulla 

tarkasteltuna pitää riittävän luotettavina. Kaikkia tutkimuksen mittareita on myös 

hyödynnetty aikaisemmissa tutkimuksissa, joten niistä on ehtinyt kertyä koke-

musta ja niitä on voitu myös kehittää paremmiksi. Identiteettimittarin osalta sen 

luotettavuuteen vaikuttaa se, että arviointi ja vatvominen -ulottuvuuksien osalta 

yhdet osiot jäivät puuttumaan inhimillisen virheen vuoksi. Arviointi-ulottuvuus si-

sälsi siis ainoastaan yhden osion, joten sen osalta ei voitu laskea Cronbachin 
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alfaa. Puuttuvat osiot vaikuttavat myös tutkimuksen vertailtavuuteen, sillä Suo-

messa aikaisemmin identiteettimittari on sisältänyt 11 osioita ja kyseisessä tutki-

muksessa osioita oli vain 9.  

 

Kyselylomake oli pitkä ja tämä voi osaltaan vaikuttaa osallistujien vastauksiin ja 

niihin keskittymiseen. Toisaalta tämän tutkimuksen mittarit sijaitsivat melko al-

kuvaiheessa kyselylomaketta ja hyödynnetyt mittarit olivat lyhyitä. Tämä voi 

osaltaan vaikuttaa siihen, että vastaajat ovat vastanneet keskittyneesti kysy-

myksiin. Lyhyet mittarit voivat toisaalta heikentää niiden reliabiliteettia, mutta 

tässä tutkimuksessa hyödynnetyt mittarit ovat olleet käytössä jo aikaisemmin, 

joten osioiden määrä on todennäköisesti todettu riittäväksi. Itsearviointiky-

selyissä vastausten luotettavuuteen voi vaikuttaa myös se, että vastaajat halua-

vat vastata sosiaalisesti suotavalla tavalla. Helsingin lukioissa opiskelevat nuo-

ret ovat tottuneet tavoittelemaan korkeita opintosuorituksia ja heillä saattaa 

muutenkin olla korkealla asetettuja suunnitelmia elämälleen. Voi olla, että itsel-

leen voi olla esimerkiksi vaikea myöntää, että oma elämä huolestuttaa tai että ei 

koe yhteenkuuluvuuden tunnetta omissa ryhmissään. Itsearviointikyselyssä yli-

päätään haasteena voi pitää sitä, että vastaajat arvioivat subjektiivisesti omaa 

elämäänsä. Varsinkin nuorten kohdalla voi olla mahdollista, että ei välttämättä 

edes tiedetä, mitä omasta elämästään todella koetaan. 

 

Kun tutkimuksessa hyödynnetään klusterianalyysiä, lopullinen ryhmien määrän 

valinta jää tutkijan vastuulle. Tämä voi vaikuttaa siihen, että jokin parempikin 

ratkaisu ryhmien määrästä voisi löytyä. Toisaalta parhaan ratkaisun valintaan 

pyrittiin vaikuttamaan sillä, että sen perusteluna käytettiin aikaisempaa tutki-

musta, teorioita ja lisäksi Two-Step-menetelmän ehdottamaa kokonaisuutta. Vii-

den ryhmän malli valittiin BIC-käyrän ehdottaman kulman avulla. Tämän lisäksi 

valintaan vaikutti se, että osallistujat jakautuivat ryhmiin suhteellisen tasaisesti. 

Henkilösuuntautuneita menetelmiä on useimpia ja ne sopivat eri tilanteisiin eri 

tavoin. Jotkut menetelmät voivat olla sensitiivisempiä huomaamaan erilaisia 

ryhmiä ja jotain toista menetelmää hyödynnettäessä olisi voinut löytyä erilai-

sempi ratkaisu ryhmien muodostumiseen. Tässä tutkimuksessa minulla ei ollut 

kuitenkaan mahdollisuutta hyödyntää muita menetelmiä kuin klusterianalyysiä. 
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Tutkimuksen kohteena oli Helsingin lukiolaiset, joten tutkimuksen yleistettävyys 

muihin suomalaisiin lukiolaisiin ja etenkin muihin 18-19-vuotiaisiin nuoriin on 

vain osittain mahdollista. Lähes kaikkiin Helsingin lukioihin on sisäänpääsyvaati-

muksena korkea keskiarvo ja osaan raja on hyvinkin korkealla. Tämä voi vaikut-

taa siihen, minkälaisia opiskelijoita juuri Helsingin lukioissa opiskelee. Lukioihin 

hakeutuu tietynlaisilla tavoitteilla varustautuneita nuoria, ja tämä vaikuttaa osal-

taan siihen, miten heidän identiteettinsä ja yhteenkuuluvuuden tunteensa raken-

tuvat. Tutkimuksen yleistettävyyden ulkopuolelle jäävät myös muissa kuin luki-

ossa opiskelevat nuoret sekä eri ikäiset nuoret. Esimerkiksi ammattikoulussa 

opiskelevilla nuorilla sekä työskentelevillä nuorilla identiteetti ja yhteenkuuluvuu-

den tunne saattaa rakentua eri asioista ja muodostua näin ollen eri tavalla. Lu-

kion viimeistä vuotta opiskelevat nuoret eroavat myös muista lukiolaisista, sillä 

heidän lukio-opintonsa lähenevät loppuaan ja he ovat siirtymässä kohti uutta 

elämän vaihetta. Kouluun kuuluvuuden tunteen merkitys voi olla heillä jo pie-

nempi kokonaisuudessaan. Tämän takia tulosta ei voi yleistää täysin kaikkiin 

muihin lukiolaisiinkaan. Identiteettiä olisikin jatkossa mielenkiintoista selvittää 

nuoruuden ja aikuisuuden eri vaiheissa ja tarkastella sitä, miten identiteetti ke-

hittyy pitkällä aikavälillä ja minkälaisten erilaisten tekijöiden vaikutuksesta. 

 

Tämän tutkimuksen yhtenä rajoituksena voi pitää sitä, että se on poikittainen 

katsaus lukiolaisten nykytilanteeseen. Tämän takia ilmiöiden syy-seuraus-suh-

teista ei voi tehdä johtopäätöksiä. Mikäli ilmiöiden kausaliteettia halutaan tutkia 

tarkemmin, tulisi niitä tarkastella pitkittäisotteella. Identiteettiryhmät voivat 

muokkautua erilaisiksi pitkällä aikavälillä ja siirtymät eri ryhmien välillä ovat 

mahdollisia. Identiteetin ja yhteenkuuluvuuden tunteen välillä on yhteys, mutta 

siitä, miten identiteetti todella vaikuttaa yhteenkuuluvuuden tunteeseen, ei voi 

pelkän poikittaisotteen perusteella tehdä pitkälle vietyjä johtopäätöksiä. Tämän 

lisäksi poikittaistutkimus ei ota huomioon sitä, miten yhteys näiden muuttujien 

välillä todella muodostuu. Myös yhteenkuuluvuuden tunne voi olla syy, josta 

seuraa vahvempi identiteetti.  
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4.4 Johtopäätökset 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia identiteettiryhmiä suo-

malaisilta lukiolaisilta löydetään ja miten identiteettiryhmät eroavat toisistaan yh-

teenkuuluvuuden tunteen ja sosiaalisen identiteetin suhteen. Kuten aikaisem-

massa suomalaisessa ja kansainvälisessä tutkimuksessa (Schwartz ym., 2011; 

Crocetti ym., 2011; Mannerström, Hautamäki, & Leikas, 2016; Marttinen, Diet-

rich, & Salmela-Aro, 2016) myös tässä aineistossa löydettiin identiteettiulottu-

vuuksien suhteen eroavia ryhmiä. Identiteettiryhmät erosivat myös joiltakin osin 

kouluun kuulumisen tunteen ja sosiaalisen identiteetin suhteen. Etenkin mureh-

tivien ja saavuttaneiden identiteetin ryhmät erosivat muista ryhmistä näissä 

muuttujissa. Näin ollen voi ajatella, että yksilön identiteetillä on merkitystä sii-

hen, miten nuoret kokevat kuuluvansa kouluympäristöön sekä erilaisiin ryhmiin.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella suurin osa lukiolaisista murehtii jollain tavalla 

identiteettiään. Näillä nuorilla on vähemmän sitoumuksia, joita he ovat tehneet 

tulevaisuuden suhteen ja samaan aikaan heitä huolettaa, mitä elämä tuo tulles-

saan. Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu, että murehtiva identiteetti li-

sää ahdistus- ja masennusoireita sekä vähentää tyytyväisyyttä elämään (Cro-

cetti, Luyckx, Scrignaro, & Sica, 2011; Marttinen, Dietrich, & Salmela-Aro, 

2016). Nuorten hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeä selvittää, mikä heitä huolettaa. 

Koulujen opettajilla, opiskelijahuollolla ja muulla henkilöstöllä tulisi olla ymmär-

rys nuorten huolen aiheista ja keinot puuttua niihin. Lukiossa olisi tärkeää jo ai-

kaisessa vaiheessa puuttua opiskelijoiden huoliin ja antaa heille eväitä etsiä ja 

löytää oma polkunsa osittain jo lukion aikana. Murehtivien nuorten kohdalla 

huolen aiheena on, että pitkään jatkuva murehtiminen ja selkiintymättömyys 

omassa elämässä johtaa siihen, että heillä ei ole myöhemminkään kykyä muo-

dostaa tavoitteita elämäänsä. Korkeammat masennus- ja ahdistusoireet sekä 

alhaisempi itsetunto voivat estää sen, että nuori aikuisenakaan vielä kykenisi 

löytämään itselleen mielekkäitä tavoitteita. Marttisen ja kollegoiden (2016) tutki-

muksessa havaittiinkin, että 40 % nuorista murehtii identiteettiään vielä 23-vuo-

tiaana. 
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Tutkimuksen tulosten perusteella vain noin kolmasosa lukiolaisista on sitoutunut 

tulevaisuuden tavoitteisiinsa ja kokee, että kyseiset tavoitteet lisäävät heidän it-

sevarmuuttaan. Suurimmalla osalla lukiolaisista siis identiteetin muodostaminen 

on vielä kesken ja heidän voi olla vaikea tehdä päätöksiä oman tulevaisuutensa 

suhteen. Tämä on ongelmallista niiden yhteiskunnallisten odotusten näkökul-

masta, joissa tavoitteena on saada nuoret opiskelemaan välittömästi lukion jäl-

keen nopeamman valmistumisen ja työelämään siirtymisen takia. Viime vuosina 

on tehty isoja muutoksia koskien yliopistojen sisäänpääsykriteerejä ja tämän 

myötä suurin osa opiskelijoista valitaan sisään yliopistoon ylioppilastodistuksen 

perusteella. Näin ollen lukion rooli akateemisen jatkokouluttautumisen näkökul-

masta kasvaa ja tämä lisää entisestään lukiolaisten paineita tehdä valintoja kos-

kien tulevaisuuttaan. Näitä nuoria pitäisi tukea paremmin löytämään itselleen 

sopivia elämäntavoitteita, joihin he voisivat keskittyä. Osaltaan lukiolaisten jä-

sentymättömiin elämäntavoitteisiin, murheisiin ja opiskelupaineisiin vastaa on-

neksi lukion uusi opetussuunnitelma vuodelle 2021, jonka tavoitteena on ”kehit-

tää lukion opetusta niin, että se tukee opiskelijan hyvinvointia, antaa opiskeli-

joille jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia nykyistä kattavammin sekä tukee opis-

kelijoiden yksilöllisiä tarpeita ja oppimista” (Opetushallitus, 2021). 

 

Nykypäivänä puhutaan nuoruuden pidentymisestä ja siitä, kuinka yksilön elämä-

kaareen on muodostunut uusi vaihe nuoruuden ja aikuisuuden välille (Arnett, 

2007; Schwartz, Zamboanga, Luyckx, Meca, & Ritchie, 2013). Tätä vaihetta kut-

sutaan myös muotoutuvan aikuisuuden vaiheeksi (emerging aduthood) (Arnett, 

2007). Tärkeimpiä syitä muotoutuvan aikuisuuden vaiheen muodostumiselle 

ovat muun muassa viestintä- ja informaatioteknologian kehittyminen, ehkäisyvä-

lineiden kehittyminen sekä naisten kouluttautuminen (Arnett, 2007). Tämän li-

säksi globalisaatio ja kaupungistuminen ovat muokanneet yhteiskuntaa ja työ-

elämää. Nämä muutokset ovat toisaalta lisänneet nuorille uusia valinnanmah-

dollisuuksia, mutta samaan aikaan lisänneet epävarmuutta, keskeneräisyyttä ja 

katkoksia heidän elämänkaareensa. Muutosten myötä perinteisesti aikuisuuteen 

liitettyjä valintoja kuten perheen perustamista tai ammatinvalintaa lykätään. 

Muotoutuvan aikuisuuden vaihe mahdollistaa sen, että nuori aikuinen voi ko-

keilla näihin valintoihin liittyviä erilaisia vaihtoehtoja ja rauhassa tutustua it-

seensä ennen pysyvämpien sitoutumisten tekemistä. Onko siis lukiolaisella 
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vielä edes tarvetta muodostaa pysyvämpiä tavoitteita elämäänsä ja näin ollen 

saavuttaa identiteettiään? Vai onko sitoutumisten tekeminen entistä tärkeämpää 

muuttuvassa ja epävarmassa ympäristössä? Vaikka nuori ei sitoutuisi kaikilla 

elämän osa-alueillaan ja haluaa vielä tutkia erilaisia vaihtoehtoja, olisi hyvä, että 

hän löytää elämäänsä joitakin sitoutuneisuutta lisääviä tavoitteita, sillä ne lisää-

vät tutkitusti tämän hyvinvointia ja voi auttaa suuntaamaan toimintaa oikeaan 

suuntaan. 

 

Saavuttaneiden ryhmä koki kuuluvansa osaksi kouluympäristöä vahvinten. He 

siis kokevat, että he voivat olla omia itsejään koulussa ja ovat ylpeitä kuulues-

saan siihen, heillä on opettajia ja muita aikuisia, jotka tukevat ja ovat kiinnostu-

neita heistä ja että opettajat ovat oikeudenmukaisia opiskelijoita kohtaan. Voi-

siko olla niin, että samat yksilölliset tekijät, jotka vaikuttavat persoonallisen iden-

titeetin rakentamiseen, on yhteydessä myös yhteenkuuluvuuden tunteen muo-

dostumiseen? Allenin ym. (2018) tutkimuksessa yksi merkittävin tekijä, joka vai-

kuttaa kouluun kuulumisen tunteeseen on yksilön positiiviset persoonalliset omi-

naisuudet, kuten tunnollisuus, itsetunto ja positiivisuus. Myös saavuttaneiden 

identiteetti on ollut aikaisemmin yhteydessä parempaan itsetuntoon (Schwartz 

ym., 2011). Koulumaailmassa tarvitaan lisää tutkimusta siitä, minkälaiset yksilön 

ominaisuudet ja toisaalta kouluympäristön ominaisuudet edistävät parhaimmil-

laan yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä identiteetin rakentumista.  

 

Identiteetin saavuttaneiden nuorten kohdalla voi myös olla, että heidän tulevai-

suutensa tavoitteet liittyvät juuri koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen, 

jolloin koulumaailma näyttäytyy merkittävänä paikkana myös yhteenkuuluvuu-

den tunteen ja sosiaalisen identiteetin näkökulmista. Nämä nuoret hakevat hy-

väksyntää identiteetilleen juuri koulumaailmasta. Kouluun kuulumisen tunteen 

on havaittu olevan yhteydessä myös akateemisen motivaation muodostumiseen 

(Gillen-O’Neel & Fuligni, 2013), joten se voi osaltaan vahvistaa näiden nuorten 

kykyä saavuttaa koulutukseen liittyviä tavoitteita ja vahvistaa heidän identiteetti-

ään. Tämän lisäksi on havaittu, että opettajien tuella on merkitystä kouluun kuu-

luvuuden tunteelle, joten nuoret, joiden tavoitteet liittyvät koulutukseen saattavat 

kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta voimakkaammin sen takia, että he saavat 

opettajilta vahvempaa tukea identiteetilleen. 
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Murehtivien nuorten ryhmä erottautui kaikista muista identiteettiryhmistä alhai-

semmalla sosiaalisella identiteetillä. Kyseinen tulos on linjassa tämän tutkimuk-

sen hypoteesin kanssa ja aikaisemman tutkimuksen kanssa (Luyckx ym., 

2009). Tulevaisuuden murehtimisella on siis yhteys myös siihen, miten yksilöt 

kokevat kuuluvansa erilaisiin ryhmiin. Näiden nuorten osalta voisi olettaa, että 

koska he eivät ole kyenneet muodostamaan riittävän pysyvää käsitystä itses-

tään ja omasta tulevaisuudestaan, he eivät myös koe kuuluvuuden tunnetta it-

selleen tärkeiden sosiaalisten ryhmien kanssa. Nuorten voi olla vaikea tuntea 

kuuluvansa ryhmään, jos oma minäkäsitys on vielä puutteellinen, ja heillä ei ole 

ymmärrystä siitä, mikä itselle on tärkeää. Tulevaisuuden murehtiminen ja huoli 

voi estää mielekkään ja avoimen erilaisten vaihtoehtojen pohdinnan ja osaltaan 

vaikuttaa siihen, miksi nuori ei hakeudu erilaisiin ryhmiin. Tämän takia olisi tär-

keää, että vanhemmat ja muut aikuiset voisivat tukea nuorta tämän huolissa ja 

auttaa häntä hahmottamaan paremmin, mikä hänelle on tärkeää. 
 
 
Tulevaisuudessa olisi tärkeää tutkia lisää persoonallisen identiteetin yhteyttä yh-

teenkuuluvuuden tunteeseen ja sosiaaliseen identiteettiin. Tässä tutkimuksessa 

yksi tärkeä tulos on, että ne, joilla on identiteettisitoumuksia kokevat enemmän 

yhteenkuuluvuutta kouluun ja heillä on vahvempi sosiaalinen identiteetti. Tutki-

musote ei kuitenkaan paljasta sitä, miten tämä yhteys muodostuu. Selvää on 

kuitenkin, että niiden välillä on yhteys. Ihmiset eivät ole pelkästään yksilöitä 

vaan olemme vahvasti yhteydessä sosiaaliseen ympäristöömme ja yhteenkuu-

luvuuden tunne on yksi perustarpeistamme. Toisaalta emme myöskään ole pel-

kästään ryhmän jäseniä vaan meillä on tarve saavuttaa oma identiteettimme ja 

erottautua ympäristöstä. Sekä persoonallisen että sosiaalisen identiteetin muo-

dostaminen nuoruudessa on tärkeää, sillä molemmilla on yhteys parempaan hy-

vinvointiin ja terveyteen. Laajempi ja monipuolisempi tutkimus näiden kahden 

yhteydestä ja vuorovaikutuksesta nuoruudessa voisi auttaa esimerkiksi selittä-

mään sitä, että minkälaiset persoonalliset ja sosiaaliset tekijät välittävät näiden 

molempien osa-alueiden vahvistumista. Syvällisemmän ymmärryksen avulla 

nuorten kanssa työskentelevät voisivat myös saada työkaluja ja välineitä siihen, 



 

 43 
 
 

millä keinoin he voivat tukea nuoria saavuttamaan identiteettinsä ja kokea yh-

teenkuuluvuutta ympäristöönsä. 
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