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1 Johdanto 
 

Kandidaatintutkielman kirjoittamisen välityksellä näin mahdolliseksi tehdä 

tutkimusmatkan omiin mielenkiinnon alueisiin. Päätinkin sukeltaa peräti 

maailman haastavimpaan aiheeseen – onnellisuuteen ja elämän 

merkityksellisyyteen. Jokaisella ihmisellä on vahvuuksia ja ainutlaatuisia 

ominaisuuksia ja voidaan ajatella, että juuri niiden avulla ihminen pääsee 

tekemään työstään ja elämästään merkityksellisen. Nämä ajatukset muistuttavat 

positiivista psykologiaa, joka keskittyy perinteisen haittakeskeisen psykologian 

sijaan yksilöiden hyveisiin ja luonteenvahvuuksiin (Uusitalo-Malmivaara, 2014). 

Työ -käsitteellä en tule tarkoittamaan mitään konkreettista työtehtävää tai 

ammattia, vaan yleisesti toimintaa tai tekoa, esimerkiksi lasten kasvattamista, 

luennon pitämistä, oman naapurin tervehtimistä, harrastuneisuutta, omaan 

hyvinvointiin panostamista tai vaikkapa juuri tämän tutkielman kirjoittamista. 

 

Deci ja Ryan (1985) kuvaavat sanan työ (engl. work) konnotaationa ”täytyy”, eli 

työllä yleensä tarkoitetaan jonkinlaista ongelmallista ja stressaavaa toimintaa. 

Haluaisin ehdottaa, että päivittämällä käsitettä työ käsitteeksi kutsumus 

poistetaan pakonomainen lähestymistapa työhön yleisestikin. Tämänhetkisessä 

yhteiskunnallisessa keskustelussa ihminen nähdään tuottavana, veroja 

maksavana toimijana. Esimerkiksi Suomessa (Kansanelälaitos, 26.9.2019) 

kuntoutuspsykoterapian yhtenä tavoitteena ”on edistää kuntoutujan työ- ja 

opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja 

työelämään siirtymistä tai sinne palaamista”. Toisin sanoen ihmisen 

subjektiivinen ja psykologinen hyvinvointi nähdään nimenomaan 

työhyvinvointina. Tällä jaolla hyvinvoinnista tehdään ammatillista ja 

henkilökohtaista, vaikka hyvinvoinnilla on jo itsessään arvoa. Haluaisin ehdottaa, 

että subjektiivisesti hyvinvoiva ihminen on automaattisesti (työ)hyvinvoiva 

ihminen, eli edistämällä hyvinvointia edistetään myös (työ)hyvinvointia. 

Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, eikä sitä voi jakaa ammatilliseen ja 

henkilökohtaiseen. Sama pätee elämän merkityksellisyyteen ja kutsumukseen.  
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Voidaan olettaa, että ihmisen elintärkeä tehtävä on löytää työ, jota ihminen aidosti 

ja vapaaehtoisesti haluaa tehdä. Työ, joka tuo energiaa, voimaa ja 

merkityksellisyyttä. Mikä tahansa työ myös vie fyysistä sekä henkistä energiaa. 

Mutta entä jos ihminen tekee juuri hänelle merkityksellistä ja omia arvojaan 

vastaavaa työtä? Voidaanko ajatella, että merkityksellinen työ palvelee myös 

ihmisen omia tarpeita; eli työ ei pelkästään vie, vaan se myös antaa energiaa ja 

jaksamista? Energian tasapaino voidaan nähdä erittäin tarpeellisina näinä 

haasteellisina aikoina. Voidaan siis olettaa, että hyvinvointi ja onnellisuus 

riippuvat siitä, tehdäänkö sellaista työtä, mitä täytyy tehdä - vai sellaista työtä, 

mitä isossa kuvassa aidosti halutaan tehdä. Voidaan esittää, että 

merkityksellisellä työllä tuodaan omalla olemassaololla hyvyyttä tähän 

maailmaan. Niin sanotusti palvellaan omia tarpeita ja sitä kautta myös maailman 

tarpeita.  

 

Dik ja Duffy (2018) tutkivat kutsumuksellista suhtautumista elämään. ”Make your 

job a calling” teoksessa (Dik, Duffy, 2018) tutkijat avaavat kutsumusta ihmisen 

kokonaisvaltaisena ja innostuneena lähestymistapana omaan elämään. 

Kutsumusta ei nähdä pelkästään työnä, vaan isona kuvana elämän 

merkityksellisyydestä. Tutkijat löysivät mielenkiintoisia tuloksia ihmisistä, jotka 

suhtautuvat elämään kutsumuksellisesti. Kutsumuksellisesti tai merkityksellisesti 

suhtautuneet ihmiset ovat keskimäärin tyytyväisempiä omaan työhönsä ja 

yleensäkin elämään. Juntunen ja kollegat (2017) kiteyttävät tutkijoiden ajatukset 

kutsumuksesta.  

 

”Kutsumus on enemmän kuin työ tai tehtävä. Se on itsetuntemusta, omien 

vahvuuksien, kiinnostuksen kohteiden ja unelmien tunnistamista, itsensä 

näkemistä osana suurempaa kokonaisuutta, halua olla avuksi ja hyödyksi. 

Kutsumus voi näkyä missä tahansa: työssä, harrastuksissa tai suhteessa 

toisiin ihmisiin.” (Juntunen, ym. 2017) 

Yllä olevasta voidaan päätellä, että elämän merkityksellisyyttä ja kutsumusta ei 

voida jakaa ammatilliseen ja henkilökohtaiseen.  
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Deci ja Ryan sekä Martelan kehittelemät ajatukset ihmisen psykologisista 

perustarpeista – eli autonomiasta, kompetenssista, yhteenkuuluvuuden 

tunteesta ja hyväntahtoisuudesta ovat tässä tutkimuksessa keskeisiä. Lisäksi 

pohdittaessa työn tai elämän merkityksellisyyttä näen tärkeänä myös oman 

alustavan ehdotukseni autenttisuuden tärkeydestä. Voidaan siis ajatella, että 

elämän merkityksellisyyden löytäminen on yhteydessä subjektiiviseen 

onnellisuuteen. Käytännössä tämä alustava ehdotukseni voidaan tulkita niin, että 

silloin kun ihminen tekee, mitä aidosti (autenttisuus) haluaa (autonomia), lisäksi 

osaa tätä tehtävää hyvin (kompetenssi) ja tuntee, että hänen tekemisensä 

yhteiskunnassa hyväksytään (yhteenkuuluvuuden tunne) sekä ihmisen tehtävä 

tuottaa hyvää (hyväntahtoisuus), niin silloin ihminen on subjektiivisesti hyvinvoiva 

ja onnellinen. Voidaan ehdottaa, että tätä konseptia voidaan kutsua ihmisen 

kutsumukseksi.  

 

Voidaankin esittää, että yhtenä avaimena onnellisuuteen on oman 

kutsumuksensa löytäminen, yhteiskunnasta oman paikan tunnistaminen ja siltä 

pohjalta käsin vaikuttaminen eteenpäin. Vaikuttamisella en tarkoita mitään 

laajempaa poliittista vaikutusta. Vaikuttaminen voi olla aivan pienikin teko, tai se 

voi olla aktiivista pitkäkestoista toimintaa. Lisäksi voidaan ajatella, että kutsumus 

ei ole staattinen ilmiö, vaan se voi todennäköisesti muuttua elämän varrella. Siksi 

onkin tärkeintä kuunnella itseään ja keskittyä tähän hetkeen ja tähän paikkaan. 

Minkälainen missio sinulla on? Mitä hyvää sinä haluat antaa tälle maailmalle? 

Minkälaista apua sinun ystäväsi yleensä pyytävät juuri sinulta? 

 

Tutkimuksessa avaan kahta hyvinvoinnin kannalta keskeistä teoriaa: Maslowin 

tarvehierarkian teoria sekä Deci ja Ryan itsemääräytymisteoria. Tänä päivänä 

Maslowin tarvehierarkiateoria kritisoidaan paljon ja se nähdään jopa 

vanhentuneena, Deci ja Ryanin itsemääräytymisteoria on puolestaan eräs 

kasvatustieteiden ja psykologian tärkeimmistä teorioista. Omasta puolesta 

ehdottaisin, että Maslowin tarvehierarkiaa ja Deci&Ryanin 

itsemääräytymisteoriaa ei pitäisi nähdä kilpailevina, vaan niitä kannattaa 

tarkastella toisiaan täydentävinä teorioina. Deci ja Ryan sekä Maslow ovat kaikki 

sitä mieltä, että meidän psykologiset perustarpeet ovat synnynnäisiä. Maslow 

ehdotti perustarpeiden hierarkkisuutta. Vaikka Maslow teki omia päätelmiään 
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ilman empiiristä pohjaa, hänen päätelmänsä kuitenkin synnyttivät uusia ajatuksia 

ja loivat erittäin hyvän pohjan seuraaville sukupolville. Deci ja Ryan, pohjautuen 

osittain myös Maslowin ajatuksiin, kehittivät teorian siitä, mikä meitä motivoi ja 

miten tullaan subjektiivisesti hyvinvoiviksi. 

 

Seuraavassa luvussa avaan näitä kahta tutkimukseni kannalta keskeistä 

teoreettista viitekehystä. Ensiksi keskityn Maslowin (1952) tarvehierarkiateoriaan 

ja siihen kuuluviin viiteen hierarkkisesti etenevään psykologiseen tarpeeseen; 

fysiologiseen tarpeeseen, turvallisuuden tarpeeseen, sosiaaliseen tarpeeseen, 

arvostuksen tarpeeseen, sekä itsensä toteuttamisen tarpeeseen. Sen jälkeen 

siirryn Decin ja Ryan (1985) itsemääräytymisteoriaan (engl. self-determination 

theory) ja vastaavasti siihen kuuluvaan kolmeen psykologiseen perustarpeeseen: 

autonomiaan, kompetenssiin ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Seuraavaksi 

lähden pohtimaan teorioiden mahdollisia aukkoja. Deci ja Ryan (2010) toteavat, 

että heidän kehittämänsä teoria jollain tasolla vastaa Kohutin ja Maslowin 

ajatuksia siitä, että psykologiset tarpeemme ei niinkään opittuja, vaan ne ovat 

synnynnäisiä. Sen takia oma tarkasteluni ja pohdintani keskittyy lähinnä 

itsemääräytymisteoriaan ja siihen, mitä itselle jäi avoimeksi ja miten teoriaa 

voittaisi kehittää eteenpäin. Tämän jälkeen avaan suomalaisen filosofi Martelan 

ajatuksia hyväntahtoisuuden käsitteestä ja pohdin omasta näkökulmastani 

autenttisuuden merkitystä. 

 

Seuraavaksi siirryn tutkimuksen empiiriseen osioon, esitän tutkimuskysymyksiä 

ja lähden etsimään vastauksia niihin. Tutkimustulosten jälkeen arvioin 

tutkimuksen luotettavuutta sekä pohdin mahdollisten jatkotutkimusten kannalta 

tärkeitä aukkoja.   
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2 Mitä ihmisestä tekee subjektiivisesti hyvinvoivan?  
 

Selkeän vastakohdan esittämiseksi vertaan ihmiskunnan alkumatkaa ja tätä 

päivää. Kun palataan miljoonia vuosia ajassa taaksepäin ihmissuku erkaantui 

simpanssista, ja sillä oli vain yksi ja ainoa tavoite – selviytyä. Selviytymisen 

näkökulma puoltaa myös neuropsykologia ja ihmisten aivojen sympaattinen 

rakenne; siihen kuuluu taistele tai pakene tila, jonka tarkoituksena on reagoida 

salamannopeasti ulkoisiin uhkaaviin ärsykkeisiin ja suojella ”omistajansa”. Voisin 

olettaa, että silloin elämän merkityksellisyyden pohtiminen tai huolehtiminen 

henkisestä hyvinvoinnista oli hyvin rajoittunutta, tärkeintä oli hengissä ja 

kylläisenä pysyminen. Silloin kun ihminen sai ruokaa ja oli turvallisesti ”oman 

luolansa” lämmössä, oletettavasti hän koki suurta tyydytystä ja onnellisuuden 

tunnetta. Suomessa ihmisten ei tarvitse enää metsästää tai pahimmillaan taistella 

oman elämänsä puolesta. Ruoan saa kaupasta ja lämmön soittamalla 

sähköyhtiölle. Voidaan pohtia, että tänä päivänä, jälkimodernissa 

yhteiskunnassa, ruoka ja lämpö toki tuovat tyydytystä, mutta se ei enää riitä 

siihen, että ihmisestä tulee aidosti onnellinen suhteessa omaan elämäänsä. 

Ihmiskunnan hyvän elämän vaatimukset ja hänen käsityksensä onnellisuudesta 

ovat ikään kuin tulleet vaativammiksi. 

 

Voisin ehdottaa, että tänään pidetään itsestään selvänä niitä asioita, jotka 

kivikautena olivat elämän kannalta tinkimättömiä ja selviytymisen kannalta 

pakollisia ehtoja. Toisaalta ajankohtaiset tapahtumat, kuten Covid-19 pandemia 

ja maailmanlaajuiseen globalisaatioon liittyvät riskit haastavat ihmiskunnan 

arvoperustan. Eli tänä päivänä joudumme taistelemaan ei niinkään ruoasta tai 

lämmöstä, vaan omista arvoista ja yhteiskunnan säilyttämisestä. Tämä tutkimus 

on suoritettu rahoitusalalla työskentelevien työntekijöiden keskuudessa. 

Rahoitusmarkkinoihin joskus liittynyt ”kasinokapitalismi” saattaa rapauttaa 

kokonaisia yhteiskuntia. Juuri tämän asian takia elämän merkityksellisyyden 

tutkimista on otollista nimenomaan rahoitusalalla, varsinkin kuin merkityksellisinä 

ammatteina yleensä pidetään palvelu- ja terveydenhoitoalan ammatteja. 

 

Tässä tutkielmassa käytän lähtökohtana kahta teoriaa. Maslowin tarvehierarkiaa 

sekä itsemääräytymisenteoriaa. Työni varsinaisena viitekehyksenä käytän 
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kuitenkin Itsemääräytymisteoriaa, koska voidaan ehdottaa, että jälkimmäinen 

kuvaa nykyajan yhteiskunnan tarpeita hieman paremmin, koska se on 

empiirisesti paljon tutkittu ja kontekstualisoitu yhteiskunnallisesti sekä 

kulttuurisesti. Näen kuitenkin, että on olennaista kytkeä Maslowin tarvehierarkian 

teoria hyvinvoinnin käsittelyyn, koska Maslow (1943) näki ihmisten tarpeet 

hierarkkisesti etenevänä järjestyksenä ja häneen teoriaansa nojautuen voidaan 

ajatella, että saavuttaakseen itsemääräytymisteoriassa mainitut osatekijät 

(autonomia, kompetenssi, yhteenkuuluvuuden tunne), yksilön täytyy ensin 

tyydyttää ainakin osa omista Maslowin tarkehierarkiateoriassa mainittuja 

perustarpeistaan. Lisäksi Deci ja Ryan ammensivat omia ajatuksia myös osittain 

Maslowin tarvehierarkian teoriasta, joten näkisin, että Maslowin teorian 

tunteminen luo paremman perustan itsemääräytymisteorian ymmärtämiseen 

sekä rajoituksiin.  

 

Seuraavaksi keskityn avaamaan Maslowin tarvehierarkian teoriaa ja sen jälkeen 

siirryn Decin ja Ryanin Itsemääräytymisteoriaan. 

 

2.1 Maslowin tarvehierarkian teoria 

 

Yhdysvaltalaisen psykologin Abraham Maslowin motivaatio- tai 

tarvehierarkiateorian mukaan ihmisellä on viisi perustarvetta ja ne etenevät 

porrastetusti hierarkkisessa järjestyksessä (1952). Maslow (1952) käytti myös 

termiä positiivinen teoria motivaatiosta (engl. a positive theory of motivation) tai 

holistinen-dynaaminen teoria (engl. holistic-dynamic theory). Teoria syntyi 

kliinisestä kokemuksesta. Abraham Maslow (1952) ammensi omat ajatuksensa 

Willian Jamesin ja John Deweyn yhteisajatuksista, Max Wertheimerin 

hahmopsykologiasta; sekä Freudin, Frommin, Jungin ja Adlerin 

yhteisdynaamisuudesta.  

 

Maslow (1943) ehdotti, että ihmisen tarpeet järjestyvät hierarkkisesti niin, että 

seuraavan tarpeen ilmaantumisen voimakkuus tai heikkous riippuu edellisen 

tarpeen tyydyttämisen voimakkuudesta tai heikkoudesta. Maslow (1943) näkee 

ihmisen ”jatkuvasti haluavana eläimenä” (engl. ”a perpetually wanting animal”). 

Vaikka tutkija vertailee ihmistä eläimeen, hän toivoo, että motivaation teoria 
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kuitenkin nähdään ihmiskeskeisenä. Tarpeet on tarkistettava kokonaisvaltaisesti, 

jokainen tarve liittyy edeltävään tai seuraavaan tarpeen kohtaamiseen tai 

kohtaamattomuuteen. Eli edellisen tarpeen ei tarvitsee täysin tyydyttyä, jotta 

yksilö pystyy siirtymään seuraavalle tasolle, vaan Maslowin (1943) mukaan 

yhteiskunnassa esiintyy yksilöitä, jotka osittain tyytyväisiä tai tyytymättömiä 

suhteessa kaikkien tarpeidensa tyydyttämiseen.  

 

Lisäksi Maslowin (1943) mukaan perustarpeiden tyydyttäminen edellyttää 

monitahoisia vapauden muotoja: sanavapaus; vapaus tehdä mitä itse haluaa, 

kunhan ei vahingoittaa toista; vapaus ilmaista itseään; vapaus etsiä tietoa; 

itsensä puolustamisen vapaus; oikeudenmukaisuus ja rehellisyys sekä hyvä 

järjestys. Maslow (1943) painottaa, että omassa teoriassa hän puhuu 

nimenomaan haluista ja toivoista, ei käyttäytymisestä. Ihmisen käyttäytyminen ei 

välttämättä näyttäydy ihmisen todellisina toivotiloina. Ihmisten tarpeet eivät 

välttämättä näyttäydy, vaan ne piilevät yksilöissä näkymättömästi ja 

tiedostamattomasti. Malsow (1943) käyttää termiä tiedostamaton (engl. 

unconscious motivation) ja tiedostettu motivaatio (engl. conscious motivation), ja 

hänen mukaan jotkut ”hienostuneet” ihmiset (engl. sophisticated people) 

kuitenkin tiedostavat omat perustarpeensa.  

 

Seuraavaksi lähden avaamaan teorian mukaan hierarkkisesti etenevät 

psykologiset perustarpeet. Teoriaan liittyy myös omia rajoituksia, tänä päivänä 

teoria pidetään suhteellisen vanhettuneena. Esimerkiksi työntekijät tai 

ammattilaiset ovat aina tiettyjen ammattikulttuurien jäseniä, jotka välittävät 

silloisen ammattikulttuurin arvojaan ja koettuja tarpeittaan. Tarvehierarkian 

jäykkyyden avaan tarkemmin 2.1.6  

 

Seuraavissa luvuissa määrittelen Maslowin teoriassa esiintyvät psykologiset 

perustarpeet.  

 

2.1.1 Fysiologiset tarpeet 
 

Ensimmäinen Maslowin perustarpeista on fysiologinen, eli hengissä pysymisen 

tarve. Tähän ensimmäiseen ja Maslowin mukaan tärkeimpään tarpeeseen kuuluu 
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nälän, seksin ja janon tyydyttäminen. Esimerkiksi ravinnon tarve on suoranainen 

heijastus siitä, minkälaisia vitamiineja, mineraalia ja kemikaaleja ihmisen elimistö 

tarvitsee. Erikoinen ruokavalio voisi aika luotettavasti kertoa, minkälaisia 

ravintoaineita elimistöstä puuttuu. Maslow (1943) kutsuu tätä ilmiötä 

homeostaasiksi, eli elimistömme (eko)systeemin kokonaisvaltaiseksi 

tasapainoksi.  

 

Jos ihminen ei ole päässyt tyydyttämään omia fysiologisia tarpeitaan 

äärimmäisen pitkään ja häneltä puuttuu kaikki Maslowin luokittelemat tarpeet, 

kuten ruoka (fysiologinen tarve), turvallisuus, rakkaus (sosiaalinen tarve), 

arvostus ja itsensä toteuttamisen tarve, niin todennäköisesti niistä kaikista 

ihminen kuitenkin kaipaa eniten juuri tätä ensimmäistä, eli ruokaan liittyvän 

fysiologisen tarpeen tyydytystä. Kaikki muut tarpeet siirtyvät taka-alalle, eli 

ihminen ei yksinkertaisesti kriittisessä ruoan puutteessa koe vapautta, rakkautta, 

sosiaalisia yhteenkuuluvuuden tunteita tai arvostusta tärkeiksi asioiksi, vaan 

suuntaa huomionsa ainoastaan ruoan saamiseksi. Ensimmäinen, eli fysiologinen 

tarve vaikuttaa kaikista eniten, perustavan laatuisena edellytyksenä seuraavalle 

tasolle siirtymiseen. Yksilön elimistön muut resurssit ja kyvyt, kuten älykkyys tai 

muisti keskittyvät yhteen tavoitteeseen, eli nälän tyydyttämiseen. Maslowin 

(1943) mukaan nälkä kaventaa ihmisen tietoisuutta, koska kaikki muut 

kapasiteetit, jotka eivät ole relevantteja ensisijaisen tavoitteen saavuttamiseksi, 

työnnetään pois. 

 

Fysiologisia tarpeita on monta erilaista, mutta omissa ajatuksissaan Maslow 

(1943) keskittyy pääosin nälkään. Tutkija korostaa nimenomaan äärimmäisen 

pitkään kestänyttä näläntunnetta. Nykypäivänä länsimaissa äärimmäisen pitkään 

kestänyt näläntunne on melko harvinaista ja sen takia juuri tämän tarpeen 

yleistettävyys on haastavampaa todeta. Jotta voitaisiin ymmärtää tämän tarpeen 

merkitystä paremmin, Maslow ehdottaa, että kuvittelisimme ihmisen toiveita ja 

motiiveja esimerkiksi tilanteessa, jossa hän on kokenut ruoan puutteetta todella 

pitkään. Vastaavasti mitä tapahtuu ihmisen tarpeille, jos hänen vatsansa on 

täyttynyt säännönmukaisesti? Entä mitä tapahtuu, jos ihmiseltä, joka on kokenut 

jatkuvan tyydytyksen, viedäänkin ruoka kokonaan pois? Esimerkiksi tämä 

Maslowin teos olikin kirjoitettu Leningradin piirityksen aikana.  
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2.1.2 Turvallisuuden tarpeet 
 

Turvallisuuden tarvetta Maslow (1943) ehdottaa tarkasteltavaksi varhaisen ja 

nuoruusiän kautta. Vauva ilmaisee itseään itkemällä ja huutamalla heti 

välittömästi, jos kokee olonsa uhatuksi. Maslowin mukaan turvallisuuden tunne 

on välttämätön ehto lapsen normaalille kehitykselle. Aikuisuudessa 

turvallisuuden tarvetta pidetään melkeinpä itsensä selvänä asiana. Kuljetaan 

päivittäin työpaikalle tuttua reittiä ja noudatetaan automatisoituja 

liikkumisrutiineja. Kävellään samaa polkua tai odotetaan samaa bussia, otetaan 

matkakortti samasta taskusta tai laitetaan autoavaimet samaan lokeroon. Eli 

turvallisuuden tunnetta nähdään niin sanotusti passiivisena. Turvallisuuden 

tunteen läsnäoloa tai sen puutetta, pystytään näkemään korostetusti vasta silloin, 

kun ihmisen turvallinen arki rikkoutuu jonkin poikkeavan (hätä)tilanteen takia 

kuten, esimerkiksi sota, luonnonkatastrofi, sairaus, rikollisuus tai vaikkapa lievä 

mielenterveyden häiriö, kuten neuroosi. 

 

Maslow (1943) tarkastelee tätä tarvetta neuroottisuuden kautta. Hän vertailee 

neuroottista ihmistä pieneen lapseen, joka näkee tuntemattomia asioita 

vaarallisina ja omaa turvallisuutta, heti välittömästi, uhkaavina tapahtumina. 

Pahimmillaan tällainen ihminen käyttäytyy kuin jokin suurempi katastrofi olisi 

koko ajan tulossa ja siihen täytyisi olla varautuneena. Maslowin (1943) mukaan 

neuroottinen aikuinen ihminen on säilyttänyt pienelle lapselle ominaisia asenteita. 

Raskaimmillaan neuroosi ilmenee jatkuvana turvallisuuden hakemisena. 

 

Toisin sanoen Maslowin (1943) mukaan voidaan ajatella, että turvallisuuden 

tunteen täydellinen puuttuminen johtaa siihen liittyvien tarpeiden kohtaamisen 

keinojen jatkuvaa etsimistä ja keskittymästä ainoastaan keinojen etsimiseen. 

Tämän seurauksena ihminen ei pysty keskittymään sellaisiin ”korkeampiin” 

tarpeisiin, kuten sosiaaliset, arvostuksen ja itsensä kehittämisen tarpeet. 

Esimerkiksi, jos ihminen joutuu rajuun katastrofaaliseen tilanteeseen, hän pystyy 

keskittymään ainoastaan omaan hengissä selviytymiseen ja turvallisuuden 

tunteen varmistamiseen sekä sen ylläpitämiseen. Sen jälkeen, kun fysiologiset ja 

turvallisuuden tarpeet ovat tyydytetty, syntyy sosiaalinen tarve. Maslow (1943) 
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käyttää ilmausta ”the love needs”, joka viittaa rakkauden, kiintymyksen ja 

(yhteen)kuuluvuuden tunteeseen. 

 

2.1.3 Sosiaalinen tarve 
 
 

Sosiaalisen tarpeen tasolla, ihminen toivoo ystävyyttä ja rakkautta. Hän kaipaa 

yleisesti hellää suhdetta. Samalla ihminen etsii niin sanotusti oman paikan 

yhteisöstä ja pyrkii saavuttamaan omat tavoitteensa. Maslow (1943) korostaa, 

että rakkauden yhteydessä pidä ajatella lähinnä fysiologista ja seksuaalista 

tyydytystä. Rakkaus ja hellyys nähdään tässä yhteydessä nimenomaan 

sosiaalisina, vuorovaikutuksellisina ilmiöinä. Vuorovaikutuksellisena toimintana 

siksi, että tähän tarpeeseen kuuluu rakkauden vastaanottamisen lisäksi myös 

rakkauden antaminen yhteiskunnallisessa ja henkilökohtaisessa kontekstissa. 

 

2.1.4 Arvostuksen tarve 
 

Maslow (1943) väittää, että jokaisella ihmisellä, poissulkien muutamat patologiset 

poikkeukset, on voimakas halu kokea vahvaa omanarvontunnetta sekä saada 

kunnioitusta muilta ihmisiltä. Omanarvontunteen nähdään pohjautuvan todellisiin 

kykyihin, saavutuksiin sekä toisten ihmisten arvonantoon. Tutkija jakaa 

arvostuksen tarpeet (engl. the esteem needs) kahteen eri alakategoriaan. 

Ensimmäiseen alaryhmään kuuluvat omat pyrkimykset lujuuteen, saavutuksiin, 

riittävyyteen, luottamukseen ympäröivään maailmaan, itsenäisyyteen ja 

vapauteen. Toiseen kuuluu pyrkimys muiden ihmisten kunnioituksen 

saavuttamiseen, maineeseen, muiden antamaan tunnustukseen ja 

arvostukseen. Voidaan ajatella, että arvostuksen tarpeet suuntautuvat sekä 

ihmiseen omaan sisäiseen että häntä ympäröivään ulkoiseen maailmaan. 

 

2.1.5 Itsensä toteuttamisen tarve 
 

Vaikka kaikki tarpeet olisi tyydytetty, ihmisen tyytymättömyys ja levottomuus 

saattavat kehittyä aika pian, ellei yksilö tekee siitä, mitä sopii juuri hänelle. 

Muusikon täytyy soittaa, taiteilijan täytyy maalata, runoilijan täytyy runoilla, jos 

kaikki yllämainitut haluavat olla lopulta onnellisia. Maslow (1943) sanoo: ”What a 

man can be, he must be.”, eli yksilön osaamisen täytyy kohdata hänen 
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tekemisensä. Maslow painottaa nimenomaan ”täytymistä” (engl. must). Itsensä 

toteutuminen (engl. self-actualization) käsite on alkuperin saksalaisen neurologin 

ja psykiatrin Kurt Goldsteinin kehittämä. Omassa teoriassa Abraham Maslow 

(1943) käyttää itsensä toteuttamisen käsitettä hieman spesifimmin ja 

rajoitetummin. Itsetoteuttamisella tutkija viittaa sellaiseen haluun toteuttaa 

itseään tai aktualisoitua siinä, missä ihminen näkee omaa potentiaalia. Tätä 

kehityssuuntausta voidaan myös luonnehtia haluksi ”to become more and more 

what one is, to become everything that one is capable of becoming”, eli “ tulla yhä 

enemmän siksi mitä on, tulla kaikeksi siksi mitä voi tulla”.  

 

Maslow (1943) painottaa, että itsensä toteuttamisen tarve on jokaiselle ihmiselle 

henkilökohtainen. Joku haluaa toteuttaa itseään ihanteellisena äitihahmona, 

toinen haluaa toteuttaa itseään urheilullisesti tai vaikkapa maalaamalla 

taideteoksia. Itsensä toteutumisen tarpeen selkeä esiintyminen edellyttää 

fysiologisten, turvallisuuden, rakkauteen ja arvostuksen liittyvien tarpeiden 

tyydyttämistä. Maslow (1943) kutsuu sellaisia yksilöitä tyytyväisiksi suhteessa 

omiin tarpeidensa tyydytykseen (engl. satisfied in these needs), ja ehdottaa, että 

täydellinen ja terveellinen luovuus voidaan havaita ainoastaan tyytyväisissä 

ihmisissä. Samalla hän toteaa, että tällaisia yksilöitä on hyvin vähän ja itsensä 

toteutumisen tutkiminen on ongelmallista. Tosiaan kuten aiemmin totesin, teoria 

saattaa kuulostaa hyvin yksilökeskeiseltä ja sai aikoinaan paljon kritiikkiä. Tämän 

takia koin tarpeelliseksi avata teorian aukkoja ja rajoituksia, jotka lähdetään 

tarkastelemaan seuraavassa luvussa. 

 

2.1.6 Tarvehierarkian jäykkyys 
 

Vaikka Maslow (1943) esitti oman teoriansa hierarkkisena asiana, hän kuitenkin 

jätti poikkeuksille tilaa. Useimmilla ihmisillä perustarpeet ovat esiintyneet 

suunnilleen Maslowin mainitsemassa järjestyksessä, muutamaa poikkeusta 

lukuun ottamatta. Maslow nostaa esille seitsemän tapausta, joissa perustarpeet 

esiintyvät teoriaopista huolimatta poikkeavalla tavalla.  

 

Maslowin (1943) mukaan on olemassa yksilöitä, joille arvostus on tärkeämpää, 

kun rakkaus. Yleisesti tämä johtuu siitä, että yksilön käsitys siitä, minkälainen 
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ihminen on rakastettava, on hieman vääristynyt. Tämän vääristyneen käsityksen 

mukaan rakastetun ihmisen pitää olla vahva ja voimakas persoona, joka herättää 

kunnioitusta tai jopa pelkoa ja joka on itsevarma tai jopa aggressiivinen. 

Tämänkaltaiset persoonallisuustyypit, joilla ei ole rakkautta ja he etsivät siitä, 

saattavat käyttäytyä aggressiivisesti ja itsevarmasti. Mutta lähtökohtaisesti he 

kuitenkin etsivät arvostusta ja heidän käyttäytymisensä näyttäytyy välineenä, 

jonka avulla pyritään päämäärän saavuttamiseen. Todellisuudessa he etsivät 

arvostusta, mutta puolustavat itseään rakkauden etsimisellä. 

 

Maslowin (1943) mukaan ihmiset, jotka elämänsä ensimmäisinä kuukausina 

eivät saaneet rakkautta, saattavat menettää halun ja kyvyn kiintymyssuhteen 

annolle, saannille ja muodostumiselle. Maslow käyttää psykopaattinen 

persoonallisuus käsitetä ja kertoo, että nämä ihmiset menettävät 

rakkaustarpeitaan pysyvästi. Lisäksi yksilö, joka on tyydyttänyt tietyn tarpeen 

pitkään, voi sen takia aliarvioida kyseisen tarpeen vaikutusta omaan 

hyvinvointiin. Ihmiset, jotka eivät koskaan kokeneet kroonista ruoan puutetta, 

saattavat pitämään ruokaa hyvin merkityksettömänä asiana. Jos ihmisen huomio 

vie joku tietty korkeampi tarve, tämä korkeampi tarve näyttäytyy heille kaikista 

tärkeimpänä ja näin he altistuvat itseään edellis(t)en perustarpe(id)en 

puutteelliseksi tilaksi. Esimerkiksi, jos yksilö on irtisanonut itsensä sen sijaan, että 

hän olisi menettänyt itsekunnioitusta, ja jonka jälkeen puolen vuoden ajan 

työttömänä hän kokee ruoan puutetta, hän saattaa olla halukas palaamaan 

takaisin työelämään jopa peräti itsekunnioituksen menettämisen hinnalla. 

(Maslow, 1943.)  

 

Maslowin tärkeimpänä selityksenä ja huomiona tarvehierarkian mahdolliselle 

suunnanmuutokselle ovat esimerkit, joita edustavat ideaali-ideat, korkeat 

sosiaaliset normit sekä korkeat arvot. Ihmiset, jotka omistavat kaikki yllä olevat 

arvot, Maslowin (1943) mukaan he ovat ”marttyyreja”, eli he luopuvat kaikista 

tietyn ideaali-idean ja arvojensa vuoksi. Tutkija esittää hypoteesin, joka auttaa 

ainakin osittain ymmärtämään tällaisia tapauksia, sitä voidaan kutsua kasvaneet 

turhautumisen sietämiseksi varhaisen tarpeen tyydytyksen seurauksena. Eli ne 

ihmiset, jotka olivat tyytyväisiä, erityisesti varhaislapsuutensa aikana, kaikkiin 

perustarpeisiin, omasivat poikkeuksellisen vahvan immuniteetin, joka auttaa 
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kestämään tarpeiden tyydyttymättömyyttä ja vajanaisuutta. Maslow kutsuu 

sellaisia ihmisiä ”vahvoiksi” ihmisiksi, heillä on kyky puolustaa ”totuutta” ja ”uida 

julkista mielipidettä vastaan”. Nämä ihmiset, jotka rakastivat ja olivat rakastettuja, 

omistivat syviä ystävyyssuhteita, pystyvät torjumaan vihaa ja hylkäämistä. 

Maslow (1943) alleviivaa elämän erityisesti kahden ensimmäisen vuoden 

merkitystä. Hän uskoo, että ne ihmiset, jotka saivat varhaislapsuudessaan 

riittävästi turvaa, ovat myös aikuisiässä todennäköisempi henkisesti muita 

vahvempia. 

 

Maslow tarkastelee omaa teoriansa nimenomaan yksilön näkökulmasta, mutta 

on hyvä muista, että olemme kuitenkin yhteiskunnan jäseniä, meidän 

arvoihimme, valintoihin ja tarpeisiin vaikuttavat myös sosiokulttuuriset tekijät. Lev 

Vygotskin (Vygotski, Cole, 1978) teorian mukaan yksilö on yhteiskunnan jäsen ja 

toimii myös tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Toisin sanoen 

Maslowin teoria tarkastellessaan kannattaa ottaa huomioon sosiokulttuurinen 

konteksti. Esimerkiksi sosiaaliset käytännöt säätelevät fysiologisten ja kaikkien 

muiden tarpeiden tyydytystä, yhteiskunta säätelee seksuaalisia suhteita, 

kulttuurisia tapoja, sosiaalisia vuorovaikutuksia sekä määrittelee asioita, joita me, 

yhteiskunnan jäseninä, arvostamme. Seuraavaksi lähdetään tarkastelemaan 

itsemääräytymisteoria ja siihen liittyvät psykologiset perustarpeet.  

 

2.2 Itsemääräytymisteoria 

 

Itsemääräytymisteoria (engl. self-determination theory, suomennettu myös 

itsemääräämisteoriaksi ja itseohjautuvuusteoriaksi) pyrkii selvittämään, mikä 

ihmisestä tekee onnelliseksi (Martela, F., 2014). Teoria on kahden 

yhdysvaltalaisen psykologian tutkijan, Edward L. Decin ja Richard M. Ryanin 

(1985) kehittämä. Deci ja Ryan ovat tutkineet empiirisesti ihmisen motivaatiota jo 

40 vuotta. Teoria jakaa ihmisen motivaation kahteen ulottuvuuteen; ulkoiseen ja 

sisäiseen motivaatioon ja esittää, että nimenomaan sisäinen motivaatio on 

yhteydessä ihmisen parempaan hyvinvointiin. 

 

Motivaatiolla tarkoitetaan aktiivista ”toimeenpanevaa energiaa” (engl. energy for 

action, Deci, 2017). Ihmisten motivaatio voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin: 
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autonomiseen tai sisäiseen sekä kontrolloituun tai ulkoiseen motivaatioon. 

Autonominen motivaatio liittyy sellaiseen tekemiseen, johon liittyen yksilö kokee 

mielenkiintoa ja nautintoa. Kontrolloitua motivaatiota puolestaan esiintyy 

tekemisissä, missä ihminen kokee saavansa jonkunlaisen palkkion tai 

rangaistuksen omista teoistaan. Kontrolloidun motivaation yhteydessä yksilö voi 

kokea stressiä, joka saattaa vaikuttaa kielteisesti hänen hyvinvointiinsa. Decin 

(2017) mukaan autonominen motivaatio ennustaa parempaa suoritusta, 

sitoutumista ja hyvinvointia. 

 

Tutkijoiden pitkä ura alkoi 1960-luvun lopussa siihen aikaan, kun Pavlovin, 

Skinnerin ja Watsonin ajatukset klassisesta ehdollistumisesta ja palkkioiden sekä 

rangaistusten positiivisesta vaikutuksesta ihmisten motivaatioon nähtiin ainoina 

oikeina ja vahvoina motivaation selittäjinä. Siihen aikaan kun behavioristinen 

psykologia yksinoikeudella selitti ihmisen motivaatiota, uskottiin, että mitä 

enemmän porkkanoita (tai keppiä) annettiin, sitä enemmän ihminen ponnistelee. 

Toisin sanoen oletettiin, että motivaatiota voi säädellä ainoastaan ulkoisesti ja 

että ainoastaan ulkoisesti säädellyn motivaation varassa voidaan saavuttaa 

toivottuja tuloksia. Deci ja Ryan kyseenalaistivat tätä käsitystä luomansa sisäisen 

motivaation käsitteen varassa. 

 

Itsemääräytymisteorian (Deci, Ryan, 2000) mukaan jokaisella ihmisellä olisi 

kolme perustavaa psykologista perustarvetta eli pyrkimys itse säädellä omaa 

toimintaansa (autonomia), pyrkimys kokea itsensä osaavaksi (kompetenssi) ja 

pyrkimys kokea itsensä osaksi yhteisöä (yhteenkuuluvuuden tunne). Nämä 

kolme perustarvetta toimivat edellytyksenä psykologiselle kasvulle, eheydelle 

sekä hyvinvoinnille tai psykologiselle terveydelle. Itsemääräytymisteorian 

mukaan ihminen nähdään aktiiviseksi, jatkuvaan kasvuun suuntautuneeksi 

olennoksi, joka pyrkii olemaan osa sosiaalista ryhmää. Ihmiset tavoittelevat 

kuulumista sellaisiin sosiaalisiin ryhmiin, jotka tukevat ja sallivat heidän 

perustarpeidensa tyydyttämistä. Jos ihminen onnistuu löytämään sellaisia piiriä, 

niin tällä on myönteisiä psykologisia vaikutuksia. 

 

Deci ja Ryan (2010) esittävät, että perustarpeiden tyydytys on yhteydessä 

suoranaisesti ihmisen hyvinvointiin. Hyvinvointia tarkastellaan iän, psykologisen 
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terveyskokemuksen sekä elämäntyytyväisyyden kautta. Tutkijat eivät näe 

hyvinvointia pelkästään subjektiivisena kokemuksena vaan organismin funktiona, 

johon liittyy kokemus elinvoimaisuudesta, psykologisesta joustavuudesta sekä 

syvällinen tunne omasta hyvinvoinnista. Itsemääräytymisteorian (Deci, Ryan, 

2000) mukaan perustarpeiden koetun tyydytyksen vaihtelu ennustaa koetun 

hyvinvoinnin vaihtelua. 

 

Itsemääräytyminen nähdään (Ryan, Deci, 2000) ihmisen sellaisena 

käyttäytymisenä, joka toimii prototyyppinä luonnollisesti motivoituneelle 

käyttäytymiselle, joka ruokkii ihmisen myötäsyntyisiä psykologisia perustarpeita. 

Perustarpeiden täsmentäminen auttaa ymmärtämään olosuhteita, jossa ihminen 

voi täydellisesti toteuttaa omat inhimilliset mahdollisuutensa (Deci & Ryan, 2010, 

s. 263). Ensimmäinen perustarve on kompetenssi (engl. competence). 

Kompetenssi näyttäytyy silloin, kun ihminen kokee olevansa omassa 

suorituksessaan varma ja tehokas. Seuraava perustarve on 

yhteenkuuluvuudentunne (engl. relatedness). Ihminen tarvitsee tunteen siitä, että 

hän kuuluu itselle tärkeään yhteisöön. Hän huolehtii muista ja muut huolehtivat 

vastavuoroisesti hänestä. Kolmas perustarve on autonomia (engl. autonomy). 

Autonomia on yhteydessä optimaaliseen hyvinvointiin ja suoriutumiseen (Deci, 

2017.) Tutkimukset osoittivat, että ulkoinen palkkio heikentää ihmisen 

autonomista motivaatiota (Deci, 1971) ja juuri sen takia ihmisen sisäisen 

motivaation ymmärrys vaati näiden kaikkien kolmen tekijän (eli autonomian, 

kompetenssin sekä yhteenkuuluvuuden) huomioonottamista. 

 

Monet tutkimukset osoittavat, että nämä kolme ihmisen psykologista 

perustarvetta, eli autonomia, kompetenssi ja yhteenkuuluvuuden tunne, selittävät 

ihmisen pitkäaikaista subjektiivista hyvinvointia. Esimerkiksi Reis ja hänen 

tutkimusryhmänsä (2000) tutkimuksen mukaan autonomia, kompetenssi ja 

yhteenkuuluvuus selittävät ihmisten tyytyväisyyttä ja emotionaalista hyvinvointia. 

Kymmenen vuotta myöhemmin Sherdon toteutti tutkimusryhmineen (2010) 

puolen vuoden kestoisen pitkittäistutkimuksen, joka osoitti, että koettu 

autonomia, kompetenssi sekä yhteenkuuluvuuden tunne ennustavat elämän 

onnellisuutta. 
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2.2.1 Autonomia 

 

Kreikan kielellä autonomia tarkoittaa omalakisuutta tai ’itsehallintoa’, eli ’auto’ 

tarkoittaa ’itseä’ tai ’omaa’ ja ’nomos’ tarkoittaa ’lakia’ (tai hallintoa). Autonomia 

viittaa siis omaan tahtoon tai omaehtoisuuteen. Autonomian yhteyttä hyvinvointiin 

oli tutkittu sekä länsimaisissa että muissa kulttuureissa. Chirkov ym. (2003) 

tutkivat 550 ihmistä Etelä-Koreasta, Venäjältä, Turkista sekä Yhdysvalloista ja 

tutkimustulokset vahvistavat hypoteesia autonomian ja hyvinvoinnin välisestä 

yhteydestä. 

 

Ihmisen luovuus pääsee kukoistamaan, mikäli hän voi omasta tahdostaan ja 

vapaasti seuraamaan omia kiinnostuksen kohteitaan. Silloin kun ihminen saa 

ulkoisia palkkioita, hän kokee, että jokin muu hallitsee hänen elämäänsä ja näin 

oman autonomian tunne heikkenee. Valinnanvaran antaminen edistää ihmisen 

luottamusta omaan suoritukseen, eli ihmisen täytyy tuntea omaa autonomiaa, 

jotta hän kokisi omassa toiminnassaan itsenäisyyden tunnetta. 

 

Decin ja Ryanin (2000) tutkimusten mukaan erilaiset motivaation strategiat, kuten 

palkkiot ja rangaistukset, sekä autonomian puute heikentävät sisäistä 

motivaatiota ja luovuutta, lisäksi ne saattavat alentaa ongelmaratkaisun laatua. 

Sen sijaan antamalla valinnanvaraa, oma-aloitteisuus paranee ja autonomian 

kokemus kasvaa, ja lisäksi yllä mainitut asiat parantavat yksilön toiminnan laatua 

yleisemminkin (Deci, Ryan, 2000). 

 

2.2.2 Kompetenssi 

 
 

Deci ja Ryan (2010) esittävät, että kompetenssin tarpeen tyydytys on välttämätön 

motivaation kaikille muodoille, mutta autonomian tunne on ehdottoman tärkeä 

nimenomaan sisäisen motivaation muodostumiselle. Sisäistä motivaatiota 

havaitaan silloin, kun ihminen toimii autonomisesti, eli omaehtoisesti harjoittaa 

hänelle mielekästä toimintaa, joka tarjoaa optimaalista haastetta. Lisäksi 
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tapahtumat, jotka vastaavat omaa valintaa, parantavat sisäistä motivaatiota, kun 

taas puhtaasti palkkioperäiset tapahtumat heikentävät sitä. 

 

Deci ja Ryan (2010) tarkastelevat kompetenssin tai osaamisen käsitettä 

työelämässä tapahtuvan ilmiön, eli palautteiden antamisen näkökulmasta. 

Tutkijat näkevät, että palautteen anto osoittaa työntekijälle hänen 

osaamistasoaan ja ruokkii yksilön kokemusta koetusta pätevyydestä. Tutkimus 

(Deci, Ryan, 2010) osoitti, että positiivinen palaute parantaa sisäistä motivaatiota 

ja vastaavasti negatiivinen palaute heikentää sisäistä motivaatiota. Myönteinen 

palaute saattaa tarkoittaa työntekijälle vaikuttavuutta ja negatiivinen palaute 

tehottomuutta. Positiiviset palautteet parantavat koetun osaamisen tunnetta, 

ihminen kokee vastuuta omasta suorituksestaan ja näin sisäinen motivaatio 

kasvaa. 

 

2.2.3 Yhteenkuuluvuuden tunne  

 

Vaikka edellisten tarpeiden nähdään hyvin voimakkaasti vaikuttavan ihmisen 

sisäiseen motivaation ja hyvinvointiin, itsemääräytymisenteoria ehdottaa, että 

koettu yhteenkuuluvuuden tunne olisi hyvin keskeisessä roolissa suhteessa 

psykologisien perustarpeiden tyydyttämiseen. Deci ja Ryan (2010) kuitenkin 

mainitsevat, että yhteenkuuluvuuden tunteen vaikuttavuus on jonkin verran muita 

psykologisia perustarpeita alhaisempi. He hakivat tukea omille ajatuksilleen 

Bowlbyn (1979) kiintymyssuhdeteoriasta (engl. attachment theory). 

Varhaislapsuudessa sisäinen motivaatio ilmenee tutkivana käyttäytymisenä ja 

kiintymyssuhdeteorian mukaisesti lapsen suuntautuminen tutkimaan ympäröivää 

maailmaa on paljon aktiivisempaa silloin, kun lapsi on turvallisesti kiintynyt omiin 

vanhempiinsa. 

 

Itsemääräytymisteorian mukaan sisäinen motivaatio edistyy turvallisen 

yhteenkuuluvuuden tunteen kautta lävitse koko elämänkaaren. Esimerkiksi Ryan 

ja kumppaneiden (1986, 1994) tutkimukset osoittivat, että opiskelijoiden sisäinen 

motivaatio oli paljon korkeammalla tasolla silloin, kun opiskelijoilla ja opettajilla 

olivat lämpimät ja välittävät keskinäissuhteet. Silti tutkijat muistuttavat, että 

tärkeämpiä ovat nimenomaan autonomia ja kompetenssi. Decin ja Ryanin (2010) 
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mukaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ei välttämättä tarvita vaikkapa pasianssia 

pelattaessa tai retkeilyssä ja vaelluksessa. 

 

Seuraavaksi lähden tarkastelemaan itsemääräytymisteorian mahdollisia 

tulevaisuuden näkökulmia ja omiin ajatuksiin pohjautuvaa pohdintaa. 

 
2.3 Itsemääräytymisteorian tulevaisuuden perspektiivit  

 

Tässä luvussa käyn lävitse itsemääräytymisteorian mahdollista kehitystä ja sen 

tulevaisuuden perspektiivejä. Hyväntahtoisuuden aihepiiri on noussut esille 

suomalaisen filosofin Frank Martelan monissa teoksissa. Martela on osallistunut 

useampaan tutkimusprojektiin ja esimerkiksi Helsingin yliopiston teologisen 

tiedekunnan CoPassion tutkimusprojekti on tutkinut myötätuntoa työelämässä. 

Yhtenä arvokkaana tutkimusryhmätyöskentelyn tuloksena on syntynyt 

Myötätunnon Mullistava Voima –kirja (2017), jossa pohditaan sekä myötätuntoa 

että hyväntahtoisuutta (käytetään myös hyväntekeminen termiä). Martela (2017) 

kollegoineen ehdottaa, että hyväntahtoisuus – tarve tehdä hyvää toisille ihmisille 

– voitaisiin nähdä itsemääräytymisenteorian neljäntenä elementtinä. 

 

Lisäksi alustava näkemykseni olisi, että itsemääräytymisteoriaa tulisi täydentää 

autenttisuuden käsitteellä. Tämä on hyvin varovainen ehdotus, sillä tätä aihetta 

on tutkittu vain vähän. Aiemmin mainitsemani autonomian käsite esitellään 

vapaaehtoisena vallinnanvarana. Tieteen termipankin mukaan (2016) 

autenttisuus on vastakohta termille vieraantuneisuus. Autenttisuudella 

tarkoitetaan ”jotakin asiaa, joka on riisuttu epäaidoista aineksista”. 

Autenttisuuden käsitteettä avaan tarkemmin luvussa 2.3.2. Minusta voidaan 

ajatella, että ainoastaan autenttinen ihminen kykenee tekemään itselleen sopivia 

valintoja. 

 

2.3.1 Hyväntahtoisuus 

 

Suomalainen filosofi Frank Martela on tutkinut hyväntahtoisuutta (engl. 

benevolence) psykologisena perustarpeena ja on ehdottanut, että 

hyväntahtoisuutta voitaisiin kytkeä Decin ja Ryanin itsemääräytymisteoriaan sen 

neljäntenä elementtinä. Tämä ehdotus on vielä aika tuore, eikä sitä vielä tutkittu 
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kovin paljon. Martela ja Ryan (2016) tarkastelevat Martelan ehdotuksen laatua. 

He esittävät, että prososiaalinen käyttäytyminen edistää hyvinvointia. Jotkut 

teoriat osoittavat, että etenkin hyväntahtoisuus – eli kyky ja halu antaa toiselle 

hyvää – parantavat hyvinvointia. Antiikin kreikkalainen filosofi ja tiedemies 

Aristoteles näki hyvätahtoisuuden teonsanana, eli nimenomaan hyvän aktiivisena 

antamisena muille (Martela, Ryan, 2015.)  

 

Eräs tapa selittää hyväntahtoisuutta yksilön psykologisena perustarpeena on 

tarkastella ihmistä sosiaalisena yksilönä, niin sanotusti lauman jäsenenä. 

Tutkijoiden mukaan (Martela & Ryan, 2016) ihmisellä on luontainen taipumus 

käyttäytyä prososiaalisesti. Martelan ja Ryan (2016) artikkelissa nostetaan esille 

Brown ja Brown sekä Hepach ja kumppaneiden tutkimukset, jotka osoittavat, että 

jopa taaperot ovat luonnostaan motivoituneita toimimaan prososiaalisesti. 

Prososiaalisuuden puolesta puhuvat myös Warneken F. ja Tomasello M. (2006). 

Hyväntahtoisuutta voidaan tarkastella myös vapaaehtoistyönä. Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että vapaaehtoistyön tekeminen parantaa psykologista subjektiivista 

hyvinvointia (Piliavin & Siegl, 2003, 2007) ja jopa karkottaa psykologista stressiä 

(Poulin, 2014), mikäli yksilö suhtautuu myönteisesti muihin ihmisiin. 

 

Lisäksi omassa tutkimuksessa Harbaugh tutkimusryhmineen (2007) käytti 

funktionaalista magneettikuvausta ja havaitsi mielenkiintoisen ilmiön. Sen 

kaltaiset pakolliset siirrot ja verot, jotka käytetään hyväntekeväisyyteen, aktivoivat 

aivoissamme palkkioiden käsittelyn kaltaisia prosesseja. Toisin sanoen voidaan 

ajatella, että aivot näkevät suorittamamme hyväntekeväisyyden samalla tavalla, 

kun esimerkiksi ihmiselle olisi annettu jostakin toiminnasta jotakin ulkoista 

palkkiota.  

 

Aiemmin mainitsemassa Myötätunnon mullistava voima teoksessa (Pessi, 

Martela, Paakkanen, 2017) myötätuntoa käsitellään kolmen osatekijän kautta; 

tietoisuuden, tunneyhteyden ja toiminnan kautta. Tietoisuudella voidaan 

ymmärtää tietoista kykyä tunnista toisen ihmisen tunnetilan. Tunneyhteys auttaa 

lähestymään toista toiminnan avulla, eli konkreettisella tekemisellä voidaan 

auttaa toista ihmistä. Hyväntahtoisuus on pyrkimys synnyttää myötätuntoa ja 

tuottaa toisille psykologista turvaa. Teoksessa Pessi ym. (2017) myötätunnon, 
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hyvätahtoisuuden ja psykologisen turvan koosteen äärimmäisiä versioita 

kuvataan rakkaudeksi. Myötätunto, esimerkiksi vapaehtoistyö, nähdään pitkää 

elinikää ennustavaksi tekijäksi. ”Myötätunto ja hyväntekeminen voivat saada 

yksilöissä aikaan ainakin onnellisuutta, mielihyvää ja iloa, merkityksellisyyttä, 

terveyttä, hyvinvointia ja työhyvinvointia, sosiaalisia suhteita ja sidoksisuutta, 

kyvykkyyttä ja luovuutta sekä parempaa energisyyttä töissä” (Pessi ym. 2017). 

 

2.3.2 Autenttisuus 

 

Tutustuttuani Decin ja Ryan (1985) itsemääräytymisteoriaan sekä Martelan 

(2016) ajatuksiin hyvätahtoisuudesta jäin pohtimaan, että jotain olennaista 

saattaa tutkijoiden päätelmistä puuttua. Itsemääräytymisteoriaan kuuluvia 

kolmea perustekijää voidaan lähestyä myös niihin liittyvien pääkysymysten 

kautta. Autonomiaa edustaa kysymys ”Mitä minä haluan?”. Kompetenssia voisi 

puolestaan edustaa kysymys ”Osaanko tehdä sitä, mitä minä haluan tehdä?”. 

Yhteenkuuluvuuden tunnetta voisivat edustaa esimerkiksi seuraavat kysymykset: 

”Rakastanko minä ja olenko rakastettu?”, ”Hyväksytäänkö minua sellaisena, kuin 

minä olen?” tai ”Kuulunko tähän joukkoon omana itsenäisenä jäsenenä?”. Millä 

edellytyksellä ihminen pystyy vastaamaan näihin kaikkiin ja erityisesti 

ensimmäiseen ”Mitä minä haluan?” kysymykseen aidosti ja rehellisesti? Voidaan 

olettaa, että rehellisen vastauksen olennainen ehto olisi ihmisen aito kyky vastata 

kysymykseen ”Kuka minä olen suhteessa ympäröivää maailmaan?” 

 

Yhdysvaltalaiset tutkijat Curran, Appleton, Hill ja Hall (2011) tarkastelevat 

omassa tutkimuksessaan urheilijoiden intohimon vaikutusta uupumusasteeseen. 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii itsemääräytymisteoria. 

Teoriasta puuttuu autenttisuuden käsite ja tässä tutkimuksessa se on otettu 

huomioon intohimokäsite jakamalla kahteen kategoriaan; harmoniseen ja 

pakonomaiseen intohimoon. Tutkijat mainitsevat, että tämän erottelun on 

aiemmin tehnyt Vallerand kollegoineen (2008). Harmonisella intohimolla 

tarkoitetaan sellaista intohimoa, joka syntyy ainoastaan autenttisuuden 

tuloksena. Pakonomainen intohimo on sisäistetty osittain kontrolloidusti. 

Tutkimustulos osoittaa, että nimenomaan harmoninen, eli autenttisesti syntynyt 
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intohimo tarjoaa jonkun verran enemmän kestävyyttä uupumuksen kehittymiselle 

(Curran ym, 2011). 

 

Myös eräs kognitiivisen psykoterapian tärkeimmistä tavoitteista on auttaa yksilöä 

löytämään omaa autenttisuutta sekä ”aitoa aikuisuutta” (Oja-Koski & Vartiainen, 

2006). Psykoterapiaprosessin myötä yksilö pääsee työstämään 

tunnistamattomia ”tunnelukkoja”, jotka ”hallitsevat” hänen elämäänsä kielteisellä 

tavalla. Esimerkiksi tiettyjä valintoja yksilö saattaa tehdä kielteisten tunteiden, 

kuten pelko tai viha, alaisuudessa. Monesti psykoterapian alussa henkilö saattaa 

jopa pohtia löytääkö hän vai ei omaa ”aitoa minäänsä”, ja että tähän asti tehdyt 

elämänvalinnat olivatkin vääriä ja omia tiedostamattomia tarpeita oli laiminlyöty. 

Kognitiivisessa psykoterapiassa varsin tunnettu Perlsin kahden tuolin ”kuuma 

tuoli” harjoitus (1992) pyrkii mahdollistamaan ihmisen oman ”integraation, 

autenttisuuden ja aidon aikuisuuden” tulemista (Oja-Koski & Vartiainen, 2006). 

Oja-Koski ja Vartiainen (2006) viittaavat Elliotin ym. mainitsemaan sovellukseen 

kahden tuolin tekniikasta, sen avulla pyritään tutkimaan sisäisiä ristiriitoja, jossa 

”minän estävä” puoli vaikeuttaa yksilön minän tarvitsevaa puolta ilmaisemasta 

emotionaalisia tarpeitaan tai tunteitaan. 

 

Tässä tutkimuksessa autenttisuudella tarkoitan siis yksilön aitoutta sekä 

todenperäisyyttä (sanakirja.org käännettynä englannin kieleltä ”authenticity”). 

Autenttisuus varmistaa sen, että ihminen toteuttaa omaa autonomiaansa 

mahdollisimman aidosti, esimerkiksi ilman sosiaalisia tai muita paineita. Omasta 

puolestani voisin siis ehdottaa, että autonomiaa (nimenomaan omana 

vapaaehtoisena valintana) kykenee toteuttamaan jokainen ihminen. Esimerkiksi 

aamulla herätessään yksilö tekee päätöksen siitä, että millä asenteella (esim. 

myönteisellä tai kielteisellä) hän lähtee uuteen päivään. Yleensä näitä päätöksiä 

tehdään normaaleissa olosuhteissa automaattisesti ja tiedostamattomasti. Toisin 

sanoen voidaan ajatella, että autonomiaa edustaa valinta, joka tehdään kahden 

tai useamman tarjolla olevan vaihtoehdon väliltä. 

 

Autenttisuus puolestaan laajentaa näkökulmaa ja auttaa näkemään uusia itsensä 

toteuttamisen vaihtoehtoja. Autonomia voidaan siis nähdä yksilön passiivisena 

hyväksymisen- tai hylkäämisen mekanismina, joka luo omat henkilökohtaiset 
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rajansa ihmistä ympäröivään maailmaan. Kun taas autenttisuus voidaan nähdä 

mekanismina, jonka avulla yksilö luo tilaa itsensä toteutumiselle aktiivisessa 

vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Vaikka autonomia on 

oleellinen itsemääräytymisen perustekijä, ainoastaan autenttinen ihminen 

kykenee vastaamaan aidosti ja rehellisesti omaan kysymykseensä ”Mitä minä 

haluan?”.  

 

Filosofian Akatemiassa Järvilehto tutkimusryhmineen (2014) nojautuu 

itsemääräytymisteoriaan (Ryan & Deci, 2000) ja avaavat autenttisuutta vastuun 

ja vapauden leikkauspisteenä. Vapaus tulee autonomiasta ja nimenomaan 

autenttinen ihminen kykenee ylläpitämään omaa vapauttaan. Tutkijat kertovat, 

että jokaisessa työyhteisössä jokainen saa olla ”oma hieman omituinen itsensä”. 

Autenttisuus nähdään myös sosiaalisena ilmiönä, sillä ainoastaan autenttisuus 

auttaa lisäämään vapautta, eli autonomiaa, ja rohkaisee uusiin ajatuksien 

kehittelyyn ja kokeiluun. Tässäkin ajattelutavassa autenttisuus nähdään eheän 

autonomian työvälineenä ja mahdollistajana. Positiivisen psykologian perustaja 

Martin Seligman (2003) yhdisti teoksessaan autenttisuuden ja onnellisuuden. 

Hänen (2003) reseptinsä autenttiseen onnellisuuteen on yksilön omien 

vahvuuksien tunnistaminen ja kasvattaminen kaikilla elämän alueilla. 

 

Peterson ja Seligman (2004) tarkastelivat myös yksilön psyykkisen eheyden 

(engl. integrity) merkitystä. He toteavat, että psyykkinen eheys, autenttisuus ja 

rehellisyys ovat ihmisten perusvahvuuksia. Autenttisuus tarkoittaa emotionaalista 

aitoutta ja psykologista syvyyttä. Petersonin ja Seligmanin (2004) mukaan Carl 

Gustav Jung väitti teoksessaan The Integration of the personality (1939), että 

ihmisen useiden persoonallisuuksien alla lepää meidän aito minämme, joka 

kykenee kasvamaan ja saavuttamaan ihmisluontoon upotettuja rikkaita 

merkityksiä. Sheldon ym. (1997) käyttävät tutkimuksessaan termiä psykologinen 

autenttisuus. Tutkijat toteavat, että ihminen on autenttisemmillaan silloin kun hän 

kokee täydellistä valinnan vapautta ja pystyy ilmaisemaan itseään. On kuitenkin 

tärkeää ottaa huomioon, että itsemääräytymisteorian sosiaaliskontekstuaalisten 

oletusten mukaan kaikki tilanteet eivät todellisuudessa edistä autenttista 

käyttäytymistä, ja näin esimerkiksi työelämäkontekstissa, jossa joudutaan 
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tekemään asioita myös ulkoisen pakon tai välttämättömyyden takia (Deci & Ryan, 

1991). 

 

Tässä luvussa avattiin Maslowin tarvehierarkian teoriaa, itsemääräytymisteoriaa, 

sekä esitettiin omia pohdintoja kyseisten teorioiden tulevaisuuden näköaloista. 

Maslowin tarvehierarkian teoria on lähinnä referoitu, jotta lukija voisi aktivoida 

aiemmin opittua. Näkisin, että Maslowin tarvehierarkiateoriaa ei pitäisi unohtaa. 

On hyvä muistaa, että me olemme kuitenkin kaikki biologisia olentoja ja me 

tarvitsemme ravintoa ja vettä. Meidän fysiologisten perustarpeidemme 

tyydyttäminen luo vahvan pohjan myös meidän psykologisten perustarpeidemme 

tyydyttämiseen. Jos meidän elimistömme kärsii ruoan puutteesta ja nälästä 

kriittisen pitkään, aivojemme kapasiteetti, älylliset resurssimme ja kykymme 

keskittyvät selviytymisen kannalta tärkeimpään tavoitteeseen – fysiologisen 

tarpeemme tyydyttämiseen. Maslow korostaa nimenomaan äärimmäisen pitkään 

kestänyttä näläntunnetta. Länsimaissa äärimmäisen pitkään kestänyt näläntunne 

on melko harvinaista ja sen takia juuri tämän tarpeen yleistettävyys on 

haastavampaa ymmärtää tai todeta. Jotta voidaan ymmärtää tämän 

perustarpeen tarpeellisuutta paremmin, Maslow ehdottaa ihmisen toivotilan ja 

motiivin kuvittelua esimerkiksi silloin, kun ihminen kokee ruoan puutetta todella 

pitkään.  

 

Itsensä toteuttamista ei pidä ymmärtää ainoastaan luovuutena, korkeamman 

moraalin tekona tai kulttuurina ja taiteena. Tarvehierarkian huippu tarkoittaa 

jokaiselle ihmiselle eri asiaa, se on jokaisen ihmisen oman polun ja elämän 

merkityksellisyyden ymmärtämistä. Itse uskon, että on yhä tärkeämpää nähdä 

asioita monista eri näkökulmista ja mieluummin niin, että kaikki näkökulmat 

täydentävät toisiaan, eivätkä kilpaile keskenään. Ehdotan, että Maslowin ja Decin 

ja Ryanin teoriat nähdään toisiaan täydentävinä. Jokaisella meistä on oikeus 

etsiä omaa kutsumustaan, eikä sen ole pakko olla maalaamista tai jotakin muuta 

niin kutsuttua korkeakulttuurista toimintaa. Se voi olla ihan mitä vain itselleen ja 

tai toisille hyvää tuovaa tekemistä. Kunhan jokainen meistä kokee tyydyttävänsä 

fysiologiset tarpeensa. Kunhan jokainen meistä tulee nähdyksi ja kuulluksi 

uskaltaen tuoda oman persoonansa näkyväksi. Kunhan jokainen meistä kokee 

kykyä ja voimaa vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Kunhan jokainen meistä 
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tuntee olevansa turvassa ja rakastettu. Kunhan jokainen meistä voi palvella 

maailmaa omassa täydessä potentiaalissaan ja kunhan jokainen meistä voi itse 

määrätä, mitä maailma -sanalla tarkoitetaan – omaa lähipiiriä, perhettä taikka 

koko planeettaa. 

Seuraavaksi esitän tutkimuskysymykset sekä niihin liittyvät mahdolliset 

hypoteesit.  

 

3 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 
 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on analysoida psykologisia perustarpeita 

ja positiivista mielenterveyttä kohdeorganisaatiossa rahoitusalalla. Rahoitusalaa 

on varsin mielenkiintoista tutkia erityisesti nyt talouskriisin aikana. Finanssiala 

kokee jatkuvaa muutosta; 2000-luvun matalat korot antavat paljon 

mahdollisuuksia, mutta samalla globalisaatioon liittyvät ennakoimattomat 

muutokset ja taloudelliset häiriöt ajavat ihmisiä ahdinkoon. Suurin osa 

rahoitusalan työntekijöistä ovat myynnin asiantuntijoita, joille johto asettaa 

korkeat tavoitteet. Rahoitusalalla olevien organisaatioiden päätavoite on myydä 

omia palveluita ja tuotteita kuluttajille. Tutkimuksessa mitataan organisaation 

työntekijöiden koettujen psykologisten perustarpeiden tyydyttämistä ja niiden 

yhteyttä hyvinvointiin. Hyvinvointia kuvaavana kehyksenä käytetään hyvinvointia 

suppeampaa ja tarkempaa ilmiötä – positiivista mielenterveyttä. Tutkimuksen 

laajemmaksi ongelmaksi asetetaan merkityksellisyyden yhteyttä positiiviseen 

mielenterveyteen, kontekstina käytetään suomalainen työelämä. Laajempana 

tutkimuskysymyksenä on:  

Onko kutsumuksellinen lähestymistapa elämään yhteydessä positiiviseen 

mielenterveyteen?  

Koska kyseessä on poikkileikkaustutkimus (eli ilmiöt mitataan samana 

ajankohtana) syysuhteita ei voida todeta, mutta voidaan ottaa aiheeseen liittyvän 

tutkimusmatkan ensimmäisiä askeleita, luoda suuntimia elämän 

merkityksellisyyden ja positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen ja 

näkökulmia tuleville tutkimuksille. Tässä tutkimuksessa selvitetään siis 
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kohdeorganisaation nykytilaa positiivisen mielenterveyden kokemuksen sekä 

psykologisten perustarpeiden tyydyttämisen osalta. Yhteyksiä tutkin tilastollisin 

menetelmin ja hypoteeseja muodostan suhteessa tutkimuskysymyksiin. 

Hypoteesit pohjautuvat pääosin teoriatietoon, mutta jätän tilaa myös omille 

ajatuksille ja ehdotuksille.  

 

Tutkimuksessa tarkastellaan muuttujien välisiä määrällisiä yhteyksiä ja 

tutkimuskysymykset on muotoiltu tämän mukaisesti. Aineistoon sisältyi myös 

avointen kysymysten laadullisia vastauksia, jolloin niitä otetaan osittaiseen 

tarkasteluun aineistolähtöisen sisällönanalyysin varassa. Tutkimuksen pääpaino 

on kuitenkin kvantitatiivisessa analyysissa. Psykologisilla perustarpeilla tarkoitan 

autonomian, kompetenssin, yhteenkuuluvuuden tunteen, hyväntahtoisuuden 

sekä autenttisuuden muodostamaa kokonaisuutta. 

 
Tutkimuskysymykset ja hypoteesit ovat seuraavat: 

 

1. Kuinka hyvin psykologiset perustarpeet olivat tyydytettyjä työntekijöiden 

keskuudessa? 

1.1. Vaikuttaako ikä, sukupuoli, ammatillinen asema tai asuinpaikka 

työntekijöiden koettuun positiiviseen mielenterveyteen sekä 

psykologisten perustarpeiden tyydytykseen? 

 

Näihin tutkimuskysymyksiin ei voida antaa mitään tarkkoja hypoteeseja, sillä 

tutkimuksessa mitataan työntekijöiden kokemuksia. Lisäksi 

kohdeorganisaatiossa ei ole aiemmin suoritettua samanlaista tutkimusta, eikä 

sen takia tutkimustuloksia voida verrata aikaisempiin.   

 

2. Onko psykologiset tarpeet yhteydessä positiiviseen mielenterveyteen? 

Hypoteesi 1: Psykologiset tarpeet ovat yhteydessä positiiviseen 

mielenterveyteen. 

Hypoteesi 2: Psykologisten tarpeiden korkea tyydytys ennustaa korkeampaa 

positiivista mielenterveyttä. 
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Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että silloin kun ihminen on 

tyydyttänyt omia psykologisia perustarpeitaan, hän kokee voimakkaampaa 

hyvinvointia. Lisäksi teoriaan perustuen tiedetään, että psykologisten 

tarpeiden tyydyttäminen synnyttää sisäistä motivaatiota, joka puolestaan 

ennustaa subjektiivista hyvinvointia.  

 

3. Selittävätkö psykologiset perustarpeet positiivista mielenterveyttä? 

Hypoteesi 3: Psykologisia perustarpeita edustava regressiomalli ennustaa 

positiivista mielenterveyttä. 

3.1. Kuvaavatko autonomia, kompetenssi, yhteenkuuluvuuden tunne, 

hyväntahtoisuus ja autenttisuus yhdessä elämän merkityksellisyyttä? 

 

Olettaisin, että tämä tutkimuskysymys on tämän tutkimuksen suola sekä 

pyrkimys uuden tiedon rakentamiseen. Tällä tutkimuskysymyksellä haluan 

selvittää, voiko psykologisista perustarpeista rakentaa kutsumukseen liittyvän 

mallin, joka puolestaan ennustaa positiivista mielenterveyttä. 

 

 

KUVIO 1: Bagrovan hypoteesia tukeva kuvio 
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Alakysymyksen 3.1. avulla haluan lähteä etsimään vastauksia tukien edellistä 

tutkimuskysymystä nro 3. Alakysymykseen 3.1. etsitään vastausta laadullisin 

keinoin ja suoritetaan kvalitatiivisen aineiston sisällönanalyysiä. 

Aineistolähtöisestä sisällönanalyysista puhun tarkemmin luvussa 4.4. 

Kysymykseen ei liitetä mitään tarkkoja hypoteeseja, koska haluan lähestyä 

tätä ilmiötä aineistolähtöisesti ja tarkastella minkälaisia ulottuvuuksia 

aineistosta nousee itsessään. 

 

4. Jakautuvatko työntekijät kokemansa perustarpeiden suhteen ryhmiin? Jos 

jakautuvat niin kuinka moneen ja millaisiin ryhmiin? 

4.1. Jos työntekijät jakautuvat ryhmiin, havaitaanko ryhmien välisiä eroja 

positiiviseen mielenterveyteen suhteen? 

 

Koska tähän tutkimukseen liittyi huomattavan paljon uuden tiedon rakentamista, 

tarkkojen hypoteesien rakentamiselle ei jäänyt paljon tilaa. Tutkimuskysymyksiin 

etsittiin vastauksia käyttämällä SPSS-ohjelmaa ja suorittamalla lineaarista 

regressioanalyysiä, ryhmittelyanalyysiä sekä t-testiä. Lisäksi suoritin 

aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Faktorianalyysilla ja muilla kvantitatiivisilla 
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testeillä varmistettiin aineiston sopivuutta eri testimenetelmien käyttöön. 

Seuraavissa luvuissa käydään tarkemmin läpi aineiston käsittelyyn liittyvät asiat, 

kuten tutkimuksessa käytetyt mittarit ja analyysimenetelmät, summamuuttujien 

muodostaminen sekä kerätyn aineiston laadulliset sekä määrälliset tiedot. 

Luvussa 5. siirrytään tutkimustuloksien käsittelyyn. 
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4 Tutkimuksen toteutus ja menetelmä  
 
 

Seuraavissa luvuissa kuvaan tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä. Avaan 

tutkimuksen toteutusta, kuvaan tutkimusaineistoa, tutkimuksessa käytettyjä 

mittareita, muuttujien muodostamista sekä aineiston testauksessa ja analyysissa 

sovellettuja menetelmiä. 

 

4.1 Tutkimuksen toteutus ja aineisto  
 
Tutkimus toteutettiin yhteistyössä suomalaisen rahoitusalalla toimivan 

ammattiliiton kanssa, joka edustaa ja valvoo rahoitusalalla työskentelevien 

työntekijöiden oikeuksia. Kyselyyn osallistujat edustivat kyseisen 

ammattiyhdistyksen edunvalvonnan alla olevia rahoitusalalla työskenteleviä 

ammattilaisia. Tutkimuksen kohteena oleva toimiala muuttuu jatkuvasti. 

Ammattiliiton arvoihin kuuluvat kehittyminen ja oppiminen, myönteinen 

suhtautuminen muutokseen, yhteiskuntavastuu sekä monimuotoisuus ja 

yhdenvertaisuus. Muutoksen keskellä onkin ollut otollinen hetki kerätä aineistoa, 

sillä psykologisten perustarpeiden tyydyttäminen sekä positiivinen mielenterveys 

kaipaavat erityistä huomiota ja tieteellistä tarkastelua. Lisäksi tutkimushetkellä 

Covid-19 koronaviruspandemia valloittaa maailmaa, suurin osa organisaatioista 

on siirtynyt vuoden 2020–2021 aikana etätyöskentelyyn. Kyselyaineisto kerättiin 

19.5.2021 – 31.5.2021 välisenä aikana. Tänä aikana eräs pandemia aalloista oli 

lähestymässä pohjaansa ja kansalaiset alkoivat saada ensimmäisiä rokotuksiaan 

(kuva1). 
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KUVIO 2. Lähde: www.koronatilastot.fi   

 

Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka oli rakennettu Qualtrics XM-

kyselyohjelman avulla. Tutkimuskyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista ja 

osanottajia informoitiin tutkimuksen tarkoituksesta osana omaa pro-

gradututkielmaani. Kyselyyn vastasi yhteensä 445 työntekijää ja lopulliseen 

analyysiin sisällytettiin 395 osanottajan vastausta. Osa aineistosta jätettiin pois 

puuttuvien arvojen takia tai työntekijän omasta pyynnöstä. Vaikka osa aineistosta 

jätettiin pois puuttuvien arvojen takia, kuitenkin ennen varsinaista analysointia 

suoritettiin toistamiseen puuttuvien arvojen analyysi, joka osoitti ettei aineistoon 

tosiaan sisältynyt enää puuttuvia arvoja. Eettisestä syystä ja kohdeorganisaation 

pyynnöstä ei voida paljastaa, kuinka monelle työntekijöille kyselylomake oli 

lähetetty.  

 

Osanottajat jakautuivat iän suhteen seuraavasti: alle 30-vuotiaita oli 5,6 %, 31–

45-vuotiaita oli 22,80 %, 46-60 vuotiaita 54,40 % ja yli 60-vuotiaita oli 17,20 %. 

Yli puolet vastaajista ovat siis 46–60-vuotiaita. Sukupuolijakauman osalta naisia 

oli selkeä enemmistö - 86,60 % ja miehiä oli vain 13,40 %. Aineisto oli kerätty 

satunnaisotannalla, eli jokaisella tilastoyksiköllä oli samanvertainen tilaisuus ja 

todennäköisyys tulla poimituksi otokseen (Nummenmaa, 2009). Vaikka tuloksia 

ei ole tarkoitus yleistää koko väestöön, aineisto verrattiin suomalaiseen ja 

väestörakenteeseen ja vuoden 2020 tilastojen mukaan väkiluku miesten ja 

naisten osalta jakautuu suhteellisen tasaisesti, iän osalta 61,70 % ovat 

Suomessa 15-64v (Tilastokeskus, 2020). Voidaan siis ajatella, että iän osalta 

aineisto vastaa populaation kokoa, mutta sukupuolen osalta aineistossa on 

selkeästi enemmän naisia kuin miehiä. 

 

Ammattiaseman osalta alempia toimihenkilöitä oli 61,50 %, ylempiä 

toimihenkilöitä tai asiantuntijoita 36,70 % ja esihenkilöitä oli 1,80 %. Tämän 

organisaation puitteissa alempi toimihenkilö tarkoittaa myynti- ja 

asiakaspalvelussa olevaa työntekijää. Asiantuntija on alemman toimihenkilön 

palkkaluokan korkeammassa tasossa, asiantuntija voi olla sekä myynti- että 

kehitystyössä. Asuinpaikan suhteen aineisto jakautui tasaisesti: 

pääkaupunkiseudulla asuvia oli 48,60 % ja muualla Suomessa 51,40 %. 

http://www.koronatilastot.fi/
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Kyselylomake edusti strukturoituja väittämiä sekä sisälsi 3 avointa kysymystä. 

Tutkimuksessa analysoitiin sekä strukturoiduista väittämistä saatua määrällistä 

aineistoa että avoimista kysymyksistä saatua laadullista aineistoa. Laadullista 

aineistoa analysoitiin vain osittain, sillä tutkimuksen päätarkoituksena oli nojautua 

numeeriseen aineistoon ja laadullisen aineiston varassa hakea määrällisiä 

tuloksia täydentäviä tekijöitä. Kyseessä on siis kuitenkin pääosin kvantitatiivinen 

tutkimus. Aineistosta muodostui varsin laaja ja rikassisältöinen, joten 

suositeltava, että määrälliseen aineistoon voisi palata vielä mahdollisesti 

myöhemmin toisen tutkimuksen merkeissä. Aineistoa analysoitiin SPSS-

ohjelman avulla käyttäen seuraavia tilastollisia menetelmiä: faktorianalyysi, 

tunnusluvut, t-testi sekä varianssianalyysi, korrelaatio ja regressioanalyysi. 

Avoimia kysymyksiä analysoitiin manuaalisesti sisällön analyysin avulla. Analyysi 

toteutettiin niin sanotusti sokkona aineistolähtöisesti. 

 

Aineiston keruu-, käsittely- sekä raportointivaiheessa otettiin tarkasti huomioon 

yleisen tietosuoja asetuksen GDPR vaatimukset. Kyselylomakkeeseen 

vastaaminen oli vapaaehtoista ja aineistoa kerättiin vastaajien anonymiteettia 

huomioiden ja kunnioittaen. Liitteessä 1 esitetään osanottajille lähetetty 

sähköpostiviesti, jossa heitä pyydetään mukaan tutkimukseen. Aineiston kerättiin 

anonyymisti; vastaajalta ei pyydetty identiteettiin liittyviä tietoja eikä työntekijän 

tunnistetietoja, kuten nimeä, sähköpostia tai muita yhteystietoja. Vastauksia ei 

siten pysty yhdistämään yksittäiseen ihmiseen. Laadullisen aineiston käsittelyssä 

ja raportoinnissa otettiin eettiset näkökulmat huomioon, eikä niistä voi tunnistaa 

yksittäistä tiettyä työntekijää. Aineiston keruuvaiheessa yhteistyötahon edustajat 

kertoivat työntekijöille, että kyseessä on tutkimus, jolla pyritään selvittämään, 

vaikuttaako kutsumuksellinen lähestymistapa elämään ja/tai työhön liittyvään 

subjektiiviseen hyvinvointiin. Tämä tutkielma tutkimustuloksineen tullaan 

lähettämään ammattiyhdistyksen edustajalle sähköpostitse. 

 

Tutkimuskyselyn tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin psykologiset 

perustarpeet, kuten autonomia, kompetenssi, yhteenkuuluvuuden tunne, 

hyväntahtoisuus sekä ehdottamani autenttisuus, oli tyydytetty tutkimuksen 

kohdeorganisaatiossa sekä miten tarpeiden täyttyminen vaikuttaa positiiviseen 



37 
 

mielenterveyteen. Tutkimuskysely rakennettiin yhdistämällä 3 validoitua mittaria. 

Mittareista puhutaan tarkemmin tämän luvun lopussa. Avoimien kysymysten 

osalta ei nojauduttu aikaisemman tutkimuksen malleihin, vaan kehitettiin itse 

kysymyksiä, joiden avulla oli tarkoitus selvittää osallistujien käsityksiä elämänsä 

merkityksellisyydestä, kokemuksia omasta onnellisuudesta sekä elämän 

merkityksellisyyden löytämisestä yleisesti. Kyselyn sisältö ja rakenne on 

nähtävissä liitteessä 2. Validoituja mittareita käytettiin muokaten sekä soveltaen 

niin, että kyselylomakkeesta tulisi osallistujien kannalta mahdollisimman kevyt ja 

helppo. Positiivista mielenterveyttä, autonomiaa, kompetenssia, 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyväntahtoisuutta sekä autenttisuutta mittaavat 

osiot sisälsivät väittämiä, jotka työntekijät arvioivat Likert-asteikolla 1–5. 

 

Positiivisen mielenterveyden ja autenttisuuden osalta jokaisen väittämän 

kohdalle piti laittaa rasti siihen ruutuun, joka kuvaa parhaiten omia tunteita, 

ajatuksia, tapoja sekä käyttäytymistä viimeisen kahden viikon aikana. 

Autonomian, kompetenssin, yhteenkuuluvuuden tunteen sekä 

hyväntahtoisuuden osalta vastaajaa pyydettiin miettimään omaa työtä. 

Positiivisen mielenterveyden osalta Likert-asteikon arvo 1 edusti ”en koskaan”, 2 

= ”harvoin”, 3 = ”silloin tällöin”, 4 = ”usein”, 5 = ”koko ajan”. Autenttisuuden osalta 

Likert-asteikko arvo 1 edusti ”täysin eri mieltä”, 2 = ”jokseenkin eri mieltä”, 3 = ”ei 

samaa eikä eri mieltä”, 4 = ”jokseenkin samaa mieltä” ja 5 = ”täysin samaa 

mieltä”. Autonomian, kompetenssin, yhteenkuuluvuuden tunteen sekä 

hyväntahtoisuuden osalta Likert-asteikon arvo 1 edusti ”ei koskaan”, 2 = 

”harvoin”, 3 = ”silloin tällöin”, 4 = ”usein” ja 5 = ”koko ajan”. 

 

Taustamuuttujina kysyttiin osanottajan sukupuolta, ikää, asuinpaikkaa sekä 

ammattiasemaa. Anonymiteetin suojelemiseksi tutkimuksen analyyseihin ei 

otettu muun sukupuolisten osallistujien vastauksia, koska näitä oli vain yksi. 

Kyselyn rakenne oli sellainen, että vastaajille avattiin aluksi tutkimuksen 

tarkoitusta, jonka jälkeen kysyttiin suostumusta vastausten käyttämiseen osana 

tutkimusta. Taustatietojen jälkeen mennään positiiviseen mielenterveyteen ja sen 

jälkeen autenttisuuteen. Itsemääräytymisen perusulottuvuuksia ja 

hyväntahtoisuutta mitattiin seuraavassa osiossa. Nämä käsitteet niputettiin 

samaan osioon ja käsitteiden edustavat väittämät sekoitettiin keskenään. 
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Kyselyyn loppuun laitettiin 3 avointa kysymystä, joihin vastaaminen oli 

vapaaehtoista. Seuraavassa osiossa esittelen tutkimuksessa käytetyt mittarit. 

 

 

4.2 Tutkimuksessa käytetyt mittarit 
 

Positiivista mielenterveyttä edustava mittari 

 

Kandidaattitutkielmassani (Bagrova, 2020) keskityin avaamaan subjektiivisen 

hyvinvoinnin käsitettä. Positiivinen mielenterveys on suppeampi käsite ja se on 

osa subjektiivista hyvinvointia. Nimensä mukaisesti se kattaa nimenomaan 

mielen hyvinvoinnin tilan, kun taas subjektiivinen hyvinvointi voi käsittää muitakin 

osa-alueita, joihin voivat liittyä elämän ulkoiset puitteet, kuten esimerkiksi 

tyytyväisyys asumisolosuhteisiin tai työtilanteeseen. Tässä tutkimuksessa rajasin 

ulkoiset tekijät tutkimuksen ulkopuolelle, koska halusin tarkastella 

mielenterveyttä mahdollisimman eheänä kokonaisuutena. Mielenterveys on osa 

hyvinvointia ja positiivinen mielenterveys nähdään voimavarana (Appelqvist-

Schmidlechner ym., 2016). Positiivinen mielenterveys suojaa jopa itsemurha-

ajatuksilta (Keyes ym., 2012). 

 

Tässä tutkimuksessa keskityn nimenomaan positiiviseen mielenterveyteen, 

koska halusin ottaa etäisyyttä perinteisestä sairaus- ja ongelmalähtöisestä 

lähestymistavasta. Positiivinen mielenterveys voidaan nähdä synonyymina 

mielen hyvinvoinnille (Tennant ym., 2007). Positiivinen mielenterveys tai mielen 

hyvinvointi on usein käsitteellistetty subjektiivisen hyvinvoinnin käsitteen alle. 

Subjektiivista hyvinvointia voidaan tutkia hedonisesta tai eudaimonisesta 

näkökulmasta (Ryan & Deci, 2001). Hedoninen näkökulma edustaa 

subjektiivisen onnellisuuden kokemusta. Vastaavat kyselylomakkeet mittaavat 

tuolloin vastaajan tyytyväisyyttä itseensä sekä eri elämänalueiden tilanteita, 

esimerkiksi taloudellista puolta tai sosiaalisia suhteita. Eudaimoninen näkökulma 

laajentaa hyvinvoinnin käsitettä ja näkee sen isompana kuin subjektiivinen tunne. 

Eudaimoninen hyvinvointi muodostaa niin ikään psyykkistä hyvinvointia. 
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Tässä tutkimuksessa on käytetty validoitua ja kaksoiskäännettyä Warwick-

Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS) mittaria, joka sisältää sekä 

hedonista että eudaimonista näkökulmaa. Tutkimuksessa käytin mittarin lyhyttä 

versiota, joka kostuu 7 väittämästä: Olen tuntenut itseni toiveikkaaksi 

tulevaisuuden suhteen (1), Olen tuntenut itseni hyödylliseksi (2), Olen tuntenut 

itseni rentoutuneeksi (3), Minulla on ollut paljon energiaa (4), Olen käsitellyt 

ongelmia hyvin (5), Olen ajatellut selkeästi (6) sekä Olen kyennyt tekemään omia 

päätöksiä asioista (7). Lisäksi lisäsin mittariin yhden oman väittämän: Olen 

onnellinen (8). Omalla väittämällä halusin tuoda mittariin ihan konkreettisesti 

onnellisuuden teeman ja siten korostaa vastaajan subjektiivisen hyvinvoinnin 

näkökulmaa. Faktorianalyysin avulla todettiin, että näistä kaikista väittämistä, 

mukaan lukien lisäämäni väittämä, voidaan muodostaa yksi summamuuttuja. 

Kaikkien muuttujien väliset korrelaatiot ovat melko korkeita ja summamuuttujan 

Cronbachin Alpha oli .886 (lisäksi vaikka joitakin muuttujia poistettaisiin niin Alpha 

ei nouse). Alla oleva Scree Plot kuvio auttaa visuaalisesti havaitsemaan, että 

yhden faktorin ratkaisu oli mielekäs. Ensimmäinen faktori selittää variaatiosta 

55.84 eli varianssin kumulatiivinen selitysprosentti on 55.84 %.  Bartlettin testi tai 

KMO arvo antoivat tulokseksi .893 (p<.001), joka on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä. 

 

 

KUVIO 3: Positiivisen mielenterveyden faktoroinnin screen plot 
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Eli eksploratiivisen faktorianalyysin tai pääkomponenttianalyysin avulla voidaan 

niin sanotusti niputtaa muuttujia ryhmiin. Tässä tutkimuksessa faktorianalyysia 

suoritettiin varmistaakseen sen, että aineisto vastaa teoriaa ja summamuuttujan 

voidaan muodostaa. Koska muuttujat tulkittiin normaalijakautuneiksi, 

ekstraktointimenetelmäksi valittiin Maximum Likelihood, joka sopii 

ekstraktointimenetelmäksi silloin kun aineisto on normaalisti jakautunut. Tässä 

toivottu tulos oli saada muuttujien lataus yhdelle faktorille, koska kyseessä on 

yhden ilmiön mittaaminen. Tässä tapauksessa faktorianalyysi oli tapa varmistaa, 

että väittämät mittaavat samaa ilmiötä ja latautuvat samalle faktorille (kts. 

TAULUKKO 1). Lisäksi voidaan todeta, että mittari sopii aineistoon hyvin 

x2(20)=147,103, p>.000, eli tulos on tilastollisesti erittäin merkitsevä.   

 

TAULUKKO 1: Positiivista mielenterveyttä kuvaava muuttujat on latautunut yhdelle 
faktorille, selitysprosentti on 55.84 %.  

Olen tuntenut itseni toiveikkaaksi tulevaisuuden suhteen .758 

Olen tuntenut itseni hyödylliseksi .666 

Olen tuntenut itseni rentoutuneeksi .682 

Minulla on ollut paljon energia .728 

Olen käsitellyt ongelmia hyvin .701 

Olen ajatellut selkeästi .692 

Olen kyennyt tekemään omia päätöksiä asioista  .638 

Olen onnellinen .762 

 
 

 

Autenttisuuden mittari  

 

Operationalisoin autenttisuutta tässä tutkimuksessa käyttäen Woodin ja hänen 

yhteistyökumppaniensa (2008) kehittämää kyselymittaria. Mittarin tausta on 

positiivisessa psykologiassa. Mittarin kehittämisen taustalla oli tarve testata 

hypoteesia siitä, että autenttisuudella tai autenttisella persoonallisuudella on 

suora yhteys hyvinvointiin. Mittarin keskiössä on nimenomaan autenttisuus mutta 

ei esimerkiksi niinkään itsestä vieraantumisen ulottuvuus (engl. self-alienation). 

Mittarin pohjana toimii humanistinen psykologia, Winnicottin psykodynaaminen 

teoria sekä eksistentiaalinen ja positiivinen psykologia (Wood ym. 2008). 

Alkuperäisessä kysymyslomakkeessa on 12 väittämää (taulukko 2). Alkuperäiset 

väittämät olivat englanninkielisiä, ne oli myös kaksoiskäännetty venäjän kielelle 
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(Nartova-Bochaver, Reznichenko, Maltby, 2021). Koska tätä mittaria ei ole vielä 

kaksoiskäännetty suomeksi, väittämien käännöksen jouduin tekemään itse 

käyttäen mittarin molempia kieliversioita. Puhun äidinkielenäni venäjää ja valitsin 

sen takia käännökseni validoinnin tueksi toiseksi mittarin kieliversioksi venäjää. 

 

Taulukko 2: Woodin ym., 2008 autenttisuuden mittari 

 

 

Mittarin muodostamisessa käytin sekä englannin että venäjänkielistä versiota, 

jotta suomennos onnistuisi sujuvammin. Alkuperäisessä versiossa on 12 

väittämää, mittarin yksinkertaistamisen vuoksi käytettiin kuitenkin vain 6 

autenttisuutta mittavaa väittämää. Viisi ensimmäistä on otettu Wood ym. (2008) 

mittarista ja kuudes on itse kehitelty. Väittämät ovat seuraavia: Mielestäni on 

parempi olla oma itsensä kuin olla suosittu (1), Seison aina sen rinnalla, mihin 

uskon (2), Olen uskollinen itselleni useimmissa tilanteissa (3), Tunnen olevani 

kosketuksessa ”oikeaan minään” (4), Elän arvojeni ja uskomusteni mukaisesti (5) 

ja Elän omannäköistä elämää (6). Eksploratiivisen faktorianalyysin avulla selvisi, 

että ensimmäinen väittämä: Mielestäni on parempi olla oma itsensä kuin olla 

suosittu (1) on huonosti latautunut, väittämän kommunaliteetti on vain .139 

(p<.000). Matalan kommunaaliteetin perusteella päätin jättää tämän väittämän 

pois analyyseistä ja lopulliseen summamuuttujaan otettiin väittämät 2 – 6. 

Faktorianalyysin KMO arvoksi tuli .826 (p<.001), mittari sopii aineistoon hyvin 

x2(9)=77,473, p>.000, eli tulos on tilastollisesti erittäin merkitsevä. 
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Psykologisten perustarpeiden ja hyväntahtoisuuden mittarit  

 

Kyselyssä mitattiin psykologisia perustarpeita, eli autonomiaa, kompetenssia, 

yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä hyväntahtoisuutta (engl. beneficence, 

suomeksi käytetään myös hyväntekeminen -termiä). Autonomia, kompetenssi ja 

yhteenkuuluvuuden tunne -skaalojen teoreettisena viitekehyksenä toimii Decin ja  

Ryanin (1985, 2000) itsemääräytymisteoria. Suomalainen filosofi Frank Martela 

on soveltanut tätä teoriaa suomalaisessa työkontekstissa ja kääntänyt 

englanninkielistä mittaria CoPassion projektin myötä. Saman projektin puitteissa 

käännetty ja takaisinkäännöksen kautta tarkennettu myös hyväntahtoisuus –

mittaria, jota on kehitetty ja sovellettu työkontekstiin Martelan ja Ryan (2016) 

yhteistyössä. 

 

Alkuperäisessä mittarissa Likert-asteikkona käytettiin ykkösestä (ei lainkaan) 

seitsemään (erittäin hyvin). Tässä tutkimuksessa Likert asteikko supistettiin 1 – 

5 selkeyden ja koko kyselylomakkeen yhdenmukaisuuden vuoksi. Lopulliseen 

mittariin poimittiin jokaiselle psykologiselle tarpeelle 4 väittämää, jotka edustavat 

tarpeen tyydytystä. Autonomiaulottuvuus mittaa vapautta ja 

valinnanmahdollisuuksia työssä (esim. ”Koen, että minulla on töissä vapautta ja 

valinnanmahdollisuuksia tekemiseni suhteen”). Yhteenkuuluvuustunteen mittari 

puolestaan arvioi läheisyyden ja välittämisen kokemuksia (esim. ”Tunnen töissä 

yhteenkuuluvuutta ihmisiin, jotka välittävät minusta ja joista minä välitän”). 

Kompetenssiulottuvuus mittaa pätevyyden sekä työtavoitteiden saavuttamisen 

kokemuksia (esim. ”Koen, että pystyn saavuttamaan asettamani työtavoitteet”). 

Hyväntahtoisuuden osalta mitattiin myönteistä vaikutusta muiden ihmisten 

hyvinvointiin ja yhteiskuntaa parantavaa vaikutusta (esim. ”Olen työni kautta 

pystynyt parantamaan muiden ihmisten hyvinvointia”).  

 

4.3 Muuttujien muodostaminen ja testaus 
 

Tässä tutkimuksessa on käytetty validoituja mittareita, mutta on kuitenkin hyvä 

faktorianalyysilla varmistaa, miten ne istuvat nimenomaan tähän aineistoon. 
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Kyselyssä mitattiin autenttisuutta, autonomiaa, kompetenssia, 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyväntahtoisuutta sekä positiivista mielenterveyttä. 

Vaikka teoriassa nämä kaikki edustavat erillisiä käsitteitä, haluttiin testata sitä 

latautuvatko käsitteiden väittämät yhdelle vai kuitenkin useammalle faktorille. 

Tällä tavalla voitiin varmistaa, että aineisto niin sanotusti reagoi teoriaan toivotulla 

tavalla. Tutkimuksessa suoritettiin kaksi faktorianalyysia, toinen suoritettiin 

autenttisuus, autonomia, kompetenssi, yhteenkuuluvuuden tunne sekä 

hyväntahtoisuus käsitteille ja toinen faktorointi suoritettiin positiivisen 

mielenterveyden käsitteelle erikseen. Ennen faktorianalyysia ja 

summamuuttujien muodostusta tarkastettiin aineiston normaalijakautuneisuutta 

sekä muuttujien sisäistä reliabiliteettia. 

 

Muuttujien normaalijakautuneisuutta tutkittiin visuaalisti histogrammien ja 

kvartiilikuvioiden sekä määrällisesti vinous- ja huipukkuuslukujen avulla. 

Vinousluvut ja huipukkuusluvut löytyvät taulukosta 3. Näiden lukujen on hyvä olla 

välillä +/-2 (Heikkilä, 2002), sillä siinä tapauksessa muuttuja voidaan tulkita 

normaalisti jakautuneeksi. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa se, että jos aineisto 

on tarpeeksi iso, niin silloin harvemmin saadaan täydellisiä tuloksia tai täysin 

normaalisti jakautunutta aineistoa. Tässä tutkimuksessa havaittiin autenttisuuden 

osalta hieman vinoutuneisuutta, mutta aineiston koon vuoksi sekä raja-arvojen 

puitteessa vinous ei kuitenkaan koettele testien tuloksia. Tämän pohjalta 

päätettiin käyttää muuttujien normaalijakautuneisuutta edellyttäviä parametrisia 

testejä (Karjalainen, 2005). 

 

Koska haluttiin tietää, mittaavatko mittarien väittämät samaa asiaa, eli niiden 

sisäistä luotettavuutta analysoitiin n Cronbachin Alphan avulla. Cronbachin 

alphan sopivista raja-arvoista on eri tulkintoja; Nummenmaa (2009) esittää, että 

riittävän reliabiliteetin raja-arvo on 0.6, mutta  Nunallyn (1978) mukaan raja-arvo 

täytyy olla korkeampi, eli 0.7. Taulukko 3 esittää summamuuttujien Cronbachin 

alphat, kaikkien summamuuttujien arvot ovat asetettujen raja-arvojen sisällä.  
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TAULUKKO 3: Muuttujien sisäinen reliabiliteetti, vinous ja huipukkuus 

 Väittämät 

(N) 

Vastaukset 

(N) 

Cronbachin 

Alfa 

Vinous Huipukkuus 

Autonomia 4 395 .807 -.31 -.03 

Kompetenssi 4 395 .845 -.59 .38 

Yhteenkuuluvuud

en tunne 

4 395 .876 -.54 .56 

Hyväntahtoisuus 4 395 .837 -.41 .05 

Autenttisuus 5 395 .837 -.93 .1.59 

Positiivinen 

mielenterveys 

8 395 .886 -.16 -.19 

 

 

Faktorointi autonomian, kompetenssin, yhteenkuuluvuuden tunteen, 

hyväntahtoisuuden ja autenttisuuden muuttujille 

 

Autonomiaa, kompetenssia, yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyväntahtoisuutta 

sekä autenttisuutta edustaville muuttujille suoritettiin oma erillinen 

eksploratiivinen faktorianalyysi. Tämä vaihe koettiin tarpeellisena, koska 

tarkoituksena oli tarkistaa, miten ulottuvuudet latautuvat käsillä olevassa 

aineistossa, kuinka monta faktoria muodostuu ja millaisia ristiinlatauksia 

mahdollisesti esiintyy. Kuten aiemmin selvitettiin, muuttujat voidaan tulkita 

normaalijakautuneiksi, joten ekstraktointimenetelmäksi valittiin tuttu Maximum 

Likelihood menetelmä. Rotatointimenetelmäksi valittiin Direct Oblimin, eli 

faktorien annetaan korreloida keskenään. Faktorianalyysiin ei otettu mukaan 

autenttisuutta mittaavaa väittämää numero 1, koska sen ominaisarvo jäi liian 

alhaiseksi. 

 

Analyysin avulla Bartlettin testi osoitti KMO arvoksi .914 (p<.000, tilastollisesti 

erittäin merkitsevä), tämä tulos osoittaa, että faktoriratkaisu kuvastaa aineistoa 

erinomaisesti. Kaikkien analyysiin otettujen muuttujien ominaisarvot olivat yli .3, 

eli ne kaikki voitiin pitää mukana analyysissä. Analyysin ensimmäisessä 

vaiheessa ei määrätty faktorien määrä; tästä analyysista nousi 4 faktoria. Koska 
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viidennen faktorin arvo oli .942, eli lähellä ykköstä, suoritettiin toisen vaiheen 

analyysi, jossa faktoreiden määräksi annettiin 5 faktoria. Tämän vaiheen jälkeen 

KMO arvo pysyi samana (p<.000) ja edelleen kaikkien muuttujien ominaisarvot 

olivat yli .3. Malli sopi aineistoon hyvin x2 (115) = 232,411 , p<.000, eli 

yhteensopivuustestin tulos on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Taulukosta 4 

nähdään, että muuttujat latautuivat kauniisti halutuille ulottuvuuksille. Autonomian 

osalta havaittiin ristiinlatautumista suhteessa sekä hyväntahtoisuuteen 

(autonomia2 arvolla .438 ja autonomia3 arvolla .342) että kompetenssiin 

(Autonomia1 arvolla -.317 ja Autonomia4 arvolla -.329), lopulliseen faktoriin 

jätettiin kuitenkin teoreettisen rakenteen mukainen ratkaisu ja summamuuttujat 

muodostettiin faktorianalyysin perusteella. 
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TAULUKKO 4: Väittämien pattern matriisi ja niiden latautumiset summamuuttujien 
ulottuvuuksiin 

Väittämä Hyvän-
tahtoisuus 

Yhteen-
kuuluvuude
n tunne 

Autenttisuus Kompetenss
i 

Autonomi
a 

Seison aina sen rinnalla, mihin uskon.   .672   
Olen uskollinen itselleni useimmissa 
tilanteissa. 

  .794   

Tunnen olevani kosketuksessa 
”oikeaan minään” 

  .741   

Elän arvojeni ja uskomusteni 
mukaisesti. 

  .700   

Elän omannäköistä elämää.   .648   
Koen, että minulla on töissä vapautta 
ja valinnanmahdollisuuksia 
tekemiseni suhteen. 

    .428 

Koen, että työssä tekemäni päätökset 
heijastavat sitä, mitä oikeasti haluan 

    .375 

Koen, että työssä tekemäni valinnat 
ilmaisevat, kuka minä todella olen. 

    .403 

Koen, että olen tehnyt työssäni 
asioita, jotka oikeasti kiinnostavat 
minua. 

    .340 

Tunnen töissä yhteenkuuluvuutta 
ihmisiin, jotka välittävät minusta ja 
joista minä välitän. 

 -.832    

Tunnen töissä läheisyyttä ja 
yhteenkuuluvuutta niihin ihmisiin, 
jotka ovat minulle tärkeitä. 

 -.845    

Minulla on hyvä olla niiden ihmisten 
seurassa, joiden kanssa vietän töissä 
aikaa. 

 -.731    

Minusta tuntuu, että työtoverit, 
joista välitän, välittävät myös 
minusta. 

 -.754    

Tunnen varmuutta siitä, että pystyn 
tekemään työtehtäviä hyvin. 

   -.816  

Tunnen itseni päteväksi siinä, mitä 
työssäni teen. 

   -.753  

Koen, että pystyn saavuttamaan 
asettamani työtavoitteet. 

   -.563  

Koen että pystyn menestyksekkäästi 
suorittamaan vaikeitakin työtehtäviä. 

   -.809  

Koen, että työssä tekemilläni asioilla 
on myönteinen vaikutus ympärilläni 
oleviin ihmisiin. 

.589     

Olen työni kautta pystynyt 
parantamaan muiden ihmisten 
hyvinvointi. 

.788     

Yleisesti ottaen työlläni on 
myönteinen vaikutus muiden 
ihmisten elämään. 

.783     

Asioilla, joita työssäni teen, on 
yhteiskuntaa parantava vaikutus.  

.698     
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4.4  Tutkimusaineiston analyysimenetelmät  
 

Ennen kuin voidaan tehdä päätelmiä tai tulosanalyyseja, aineistolle piti suorittaa 

erilaisia ennakkotarkastuksia hakemalla muuttujille tunnuslukuja. Lähempään 

tarkasteluun otettiin keskiarvot ja keskihajonnat. Keskiarvot tarjoavat tietoa 

osanottajien taustasta ja kokemuksista. Samalla tarkastettiin aineiston 

normaalijakautuneisuutta, jotta voitiin päätellä, minkälaisia testejä saadaan 

käyttää. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastattiin tarkastelemalla 

summamuuttujien keskiarvoja: Kuinka hyvin psykologiset perustarpeet olivat 

tyydytetty työntekijöiden keskuudessa? 

 

Kuinka hyvin psykologiset perustarpeet olivat tyydytetty työntekijöiden 

keskuudessa?  

 

Taustamuuttujien, eli iän, sukupuolen ja työntekijöiden asuinpaikan ja 

ammattiaseman vaikutusta positiiviseen mielenterveyteen tutkittiin sekä t-testillä 

että varianssianalyysillä. T-testillä voidaan tarkastella kahden riippumattoman 

muuttujan vaikutusta riippuvan muuttujan suhteen. T-testi on varsin antoisa 

menetelmä nimenomaan kaksiluokkaisen riippumattoman muuttujan osalta 

(Nummenmaa, 2009). Koska tutkimuksen osanottajat jakautuivat naisiin ja 

miehiin sekä pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa asuviin, ja haluttiin 

tarkistaa sukupuolen ja asuinpaikan vaikutusta koettuun positiiviseen 

mielenterveyteen, t-testi on tähän analyysiin ainut oikea tapa saada validoituja 

vastauksia. Osanottajajoukko jakautui iältään useampaan ryhmään, tässä 

tapauksessa nojaudutaan varianssianalyysiin. Varianssianalyysin avulla 

verrataan ryhmien välisiä eroja, eli esimerkiksi onko ryhmien keskiarvoissa 

tilastollisesti merkitseviä eroja. Varianssianalyysi vaati enemmän kuin 2 ryhmää. 

Varianssianalyysi voidaan katsoa joko yksisuuntaisena tai kaksisuuntaisena 

(Metsämuuronen, 2005). Yksisuuntaisella varianssianalyysilla tarkistetaan, 

eroavatko ryhmät toisistaan. Tarkistetaan keskiarvoa sekä hajontaa, eli 

varianssia. Kaksisuuntaisessa varianssianalyysissa tehdään ANOVA-testiä. 

ANOVA-testillä tutkitaan useamman ryhmittelevän tekijän vaikutusta yhteen 

selitettävään tekijään (Metsämuuronen, 2005). T-testiä ja varianssianalyysi 

käytettiin siis alatutkimuskysymyksessä 1.1.: Vaikuttaako ikä, sukupuoli ja 
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asuinpaikka sekä ammattiasema työntekijöiden koettuun positiiviseen 

mielenterveyteen sekä psykologisten tarpeiden tyydytykseen? 

 

Onko psykologiset perustarpeet yhteydessä positiiviseen 

mielenterveyteen? 

 

Psykologisten perustarpeiden ja positiivisen mielenterveyden välistä yhteyttä 

tutkittiin korrelaatioanalyysilla. Kasvatustieteissä korrelaation mittaaminen on 

yksi keskeisimmistä analyyseistä, sillä se asettaa ehdon useammalle 

kvantitatiivisille testeille, esimerkiksi monimuuttujamenetelmille (Karma ja 

Komulainen, 2002). Jotta voidaan osoittaa korrelaatiota, korrelaatiokertoimen on 

poikkeava aina nollasta. Mitä lähempänä se on +/-1 arvoa, sitä voimakkaampi 

korrelaatio on. Miinusmerkki osoittaa negatiivista korrelaatiota ja plusmerkki 

positiivista. Vaikka analyysi antaa tiedon siitä, miten muuttujat korreloivat 

keskenään, se ei silti kerro syy- ja seuraussuhteista. Lisäksi korrelaation 

tarkastelun yhteydessä on tarkistettava sig tai p-arvo, jotta voidaan todeta, 

johtuuko tulos sattumasta vai onko se tilastollisesti merkitsevä. Korrelaatio 

voidaan tarkistaa joko Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen tai 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. Pearsonin käytön ehtona on 

vähintään välimatka-asteikko ja Spearmanin puolestaan järjestysasteikollisiin 

muuttujiin (Metsämuuronen, 2005). Tässä aineistossa voidaan hyödyntää 

Pearson tulomomenttikorrelaatiota, sillä aineistoa voidaan tulkita 

normaalijakautuneeksi. Korrelaatioanalyysilla vastataan tutkimuskysymykseen 2: 

Onko psykologiset tarpeet yhteydessä positiiviseen mielenterveyteen? 

 

Selittävätkö psykologiset perustarpeet positiivista mielenterveyttä? 

 

Regressioanalyysin avulla oli tarkoitus rakentaa malli tai ennustaa uusia 

havaintoja. Menetelmä perustuu pitkälti korrelaatioiden analyysiin (Nummenmaa, 

2009). Vaikka regressioanalyysin avulla voidaan mallittaa asioita, on kuitenkin 

muistettava, että mallin takana on oltava teoreettinen pohja. Tässä tutkimuksessa 

teoreettisena pohjana käytetään itsemääräytymisteoriaa ja siihen liittyvää 

kyseisen teorian jatkokehittely Martelan hyväntahtoisuuden pohjalta. 

Autenttisuus -käsitettä tuotiin analyysiin mukaan omana ehdotukseni ja 
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hypoteesinani. Halusin tarkistaa, miten psykologisten perustarpeiden, eli 

autonomia, kompetenssin, yhteenkuuluvuuden tunteen, hyväntahtoisuuden ja 

autenttisuuden avulla pystytään ennustamaan positiivista mielenterveyttä. 

Lineaarinen regressioanalyysi koettiin parhaana mahdollisena menetelmänä 

tämän tutkimusongelman ratkaisemiseksi, koska regressioanalyysin avulla 

voidaan luoda matemaattinen esitys kuvaamaan muuttujien välisiä yhteyksiä 

(Nummenmaa, 2009). Lisäksi mallin avulla voidaan ennustaa yhteyksien 

esiintymistä. 

 

Regressioanalyysin avulla voidaan tarkastella muuttujien välistä lineaarista 

yhteyttä (Nummenmaa, 2009). Lineaarisen regressioanalyysin avulla pyritään 

muodostamaan matemaattista mallia, joka sisältää tässä tutkimuksessa esitetyt 

psykologiset perustarpeet. Tutkimuksessa haluttiin myös mallintaa psykologisten 

perustarpeiden välisiä yhteyksiä sekä arvioida mittaustuloksia positiivisella 

mielenterveydellä. Regressioanalyysilla vastattiin siis tutkimuskysymykseen 

numero 3: Selittävätkö psykologiset perustarpeet positiivista mielenterveyttä? 

Nummenmaan (2009) mukaan regressioanalyysi sopii todella hyvin 

monentyyppisten aineistojen analysoimiseen, mutta ennen kuin voidaan suorittaa 

analyysia, on ensin tarkistettava mallinnuksen ehtojen täyttymistä. Ennen 

analyysin suorittamista on tarkistettava selittävien muuttujien kolineaarisuutta 

sekä otoskokoa ja normaalijakaumaa. Mallin rakentamisen oletuksena on siis se, 

että selittävät muuttujat, eli psykologiset perustarpeet eivät saa olla liian 

voimakkaasti yhteydessä toisiinsa, toisin sanoen, ne ei saa olla kolineaarisia 

(Nummenmaa, 2009), nämä varmistetaan laskemalla kolineaarisuustoleranssia. 

Nummenmaan (2009) mukaan toleranssi ei saa olla pienempi kuin .10. Jos se on 

pienempi, niin silloin mallia luokitellaan ongelmalliseksi. Regressioanalyysin 

avulla on tarkoitus rakentaa malli tai ennustaa uusia havaintoja. Nämä seikat 

otetaan huomioon ja raportoidaan tutkimustulokset -luvussa.  

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi   

 

Kyselylomakkeen (liite 2) täyttäneillä oli vapaaehtoinen mahdollisuus vastata 

kysymyksiin elämän merkityksellisyydestä: ”Mitä elämän merkityksellisyys 

tarkoittaa mielestäsi?”, ”Oletko löytynyt sen ja koetko, että olet onnellinen?” ja 
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kolmas avoin kysymys oli ”Jos on löytynyt, miten se löytyi?” Kvalitatiivista 

aineistoa analysoitiin kyselylomakkeen ensimmäisen avoimen kysymyksen 

vastauksia. Ensimmäiseen avoimeen kysymykseen vastasi 217 osallistujaa, joka 

on 55 % kaikista vastaajista. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tavoitteena oli 

löytää avoimissa vastauksissa esiintyviä merkityksiä, jotka kuvasivat tutkivaa 

ilmiötä (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Aineiston analysoinnin yhteydessä 

kvalitatiivista ja kvantitatiivista aineistoa käsiteltiin erikseen, eikä numeraalisia ja 

laadullisia vastauksia missä vaiheessa yhdistetty. Tällä tavalla varmistettiin se, 

ettei tutkijalle tule ennakkokäsityksiä tai olettamuksia vastaajien teksteistä. 

Sisällönanalyysilla pyrittiin siis vastaamaan alatutkimuskysymykseen 3.1. 

Kuvaavatko autonomia, kompetenssi, yhteenkuuluvuuden tunne, 

hyväntahtoisuus ja autenttisuus yhdessä elämän merkityksellisyyttä? Aineistoa 

lähestyttiin niin, että analyysin aikana pyrittiin karsimaan kaikki tutkimusongelman 

kannalta tarpeeton tieto pois, jonka jälkeen teksti tiivistettiin sekä ryhmiteltiin 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Aineisto siirrettiin Qualtrics ohjelmasta Exceliin, jonka 

jälkeen aineisto tulostettiin paperille ja kaikki analyysit suoritettiin manuaalisesti 

paperitulosteen avulla. Aineistosta pyrittiin etsimään mielekkäitä ”ydinteemoja” 

(Kiviniemi, 2010) tutkimuksessa käytettyjen käsitteisiin pohjautuen. 

 

Aineistoa luettiin useampaan otteeseen, tekstistä nostettiin lainauksia, jotka 

tutkija tulkitsi ja luokitteli sisällön mukaan tiettyyn kategoriaan. Tekstistä etsittiin 

lainauksia, jotka mahdollisesti voisivat edustaa psykologisia perustarpeitamme. 

Aineisto käytiin lävitse systemaattisesti vastaus kerrallaan. Vaikka aineistosta 

pyrittiin löytämään tutkimuksessa käytettyihin käsitteisiin pohjautuvat 

merkitykset, samalla katsottiin, nouseeko muita toistuvia teemoja. Uusille 

käsitteille ja merkityksille luotiin uusia koodeja ja sitä kautta uusia 

pääkategorioita. Tässä kohtaa on hyvä mainita, että laadullisen aineiston 

analysointiin liittyy myös ongelmallinen puoli, eli tutkijalla voi olla hyvin voimakas 

ennakko-oletus tutkimustuloksista (Metsämuuronen, 2005). Juuri sen takia tällä 

tutkimusmenetelmällä haluttiin ainoastaan täydentää regressioanalyysia eikä 

rakentaa mitään erillisiä hypoteeseja. Aineistoa ryhmiteltiin suhteessa 

teoreettiseen viitekehykseen ja tutkimuskysymykseen 3.1. Esimerkki aineiston 

analyysiin sisältyneestä koodauksesta esitetään Tutkimustulokset -luvussa.  
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Jakautuvatko työntekijät kokemansa perustarpeiden suhteen ryhmiin? 

 

Kohdeorganisaation työntekijöiden jakautumista ryhmiin tarkasteltiin 

ryhmittelyanalyysin avulla. Nummenmaan (2009) mukaan ryhmittelyanalyysi tai 

klusterointi on varsin tehokas silloin kuin tutkittavat pyritään luokittelemaan 

ryhmiin joitakin ominaisuuksien perusteella. Ryhmittelyanalyysiin otetaan 

psykologiset perustarpeet mukaan, koska jos ryhmiä syntyy, tavoitteena on 

havaita ryhmien välisiä eroja nimenomaan suhteessa positiiviseen 

mielenterveyteen. Oletetaan, että joukko jakautuu sellaisiin ryhmiin, joissa 

psykologisten perustarpeiden tyydyttäminen on vähäistä tai vastaavasti 

runsaasta. Silloin voidaan hakea vastauksia tutkimukseen isompaan ongelmaan, 

eli siihen onko elämän tai työn merkityksellisyyden löytäminen yhteydessä 

positiiviseen hyvinvointiin. Ryhmien välisiä eroja selvitettiin t-testin avulla. 

Ryhmittelyanalyysin ja t-testin avulla pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin 4 

sekä alakysymykseen 4.1.. 
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5 Tutkimustulokset 
 

Tässä luvussa tarkastellaan psykologisten perustarpeiden, eli autonomian, 

kompetenssin, yhteenkuuluvuuden tunteen, hyväntahtoisuuden sekä 

autenttisuuden tyydyttämistä suhteessa taustamuuttujiin. Ensin tarkastellaan 

psykologisten perustarpeiden tyydyttämistä, sitten tarkastellaan niiden yhteyttä 

positiiviseen mielenterveyteen, jonka jälkeen rakennetaan Kutsumusmallia ja 

tarkastellaan sen yhteyttä positiiviseen mielenterveyteen.  

 

5.1 Psykologisten perustarpeiden tyydyttäminen 

 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin aineiston tunnuslukuja, kuten 

keskiarvoja ja -hajontoja, joka kertovat psykologisten perustarpeiden ja 

positiivisen mielenterveyden kokemuksen nykytilasta kohdeorganisaatiossa. 

Tunnusluvut pohjustavat aineiston tilastollista analyysia ja auttavat ennakoimaan 

merkityksellisiä ilmiöitä (Nummenmaa, 2009). Aineiston perustunnuslukujen 

tarkastelun jälkeen siirrytään tutkimaan ja testaamaan luvussa 3 mainittuja 

tutkimuskysymyksiä ja hypoteeseja. Taulukon 5 avulla havaitaan muuttujien 

keskiarvot, keskihajonnat sekä vaihteluvälit. Suurin mahdollinen vaihteluväli on 

4.00, vastaajilla oli mahdollisuus vastata väittämiin Likert-asteikolla 1–5. Kaikki 

taulukossa 5 esitetyt muuttujat ovat summamuuttujia. Väittämien lukumäärät 

löytyvät taulukosta 4, lisäksi kaikki väittämät löytyvät liitteestä 6 alkuperäisessä 

muodossaan. Vaihteluväli autonomian ja hyväntahtoisuuden kokemuksella on 

4.00, eli näiden osalta vastauksia on tullut keskimäärin kaikkiin Likert-asteikoille. 

Kompetenssin ja yhteenkuuluvuuden tunteen kokemuksen vaihteluväli oli 3.75, 

autenttisuuden osalta se oli 3.40 sekä lisäksi positiivisen mielenterveyden osalta 

kaikista pienimmät arvot jäivät puuttumaan. 

 

Keskihajonnat osoittavat sen, kuinka paljon vastauksissa on ollut keskimäärin 

hajontaa suhteutettuna keskiarvoon. Tätä voidaan tulkita niin, että keskihajonnat 

kertovat kuinka paljon kohdeorganisaation työntekijöiden kokemuksia 

keskimääräisesti eroavat toisistaan sekä kaikista yleisimmästä vastauksesta. Alla 

olevasta taulukosta 5 havaitaan, että keskihajonnat vaihtelevat .56 -.70 välillä. 

Voidaan olettaa, että keskihajonnat ovat suhteellisen tasaisia, koska mikään 
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niistä ei ylitä 1.00. Suurin hajonta on yhteenkuuluvuuden tunteen (kh.70) suhteen 

ja pienin on positiivisen mielenterveyden (kh .56) suhteen. 

 

Taulukon 5 peräti mielenkiintoisimmat tunnusluvut ovat keskiarvo, ne antavat 

informaatiota tutkimuskysymykseen 1: Kuinka hyvin psykologiset perustarpeet 

olivat tyydytetty työntekijöiden keskuudessa? Samalla voidaan myös vastata 

kysymykseen, kuinka positiivisesti mielenterveitä kohdeorganisaation työntekijät 

ovat?  

 

Psykologisten perustarpeiden eli autonomian (ka 3.24), kompetenssin (ka 3.57), 

yhteenkuuluvuuden tunteen (ka 3.70), hyväntahtoisuuden (ka 3.44) ja autenttisuuden (ka 

4.13) kokemukset ovat melko hyvällä tasolla. Positiivisen mielenterveyden (ka 3.45) 

osalta työntekijät ovat myös melko hyvällä tasolla.  

 

Johtopäätöksien kanssa on oltava kuitenkin varovaisia, sillä tässä tutkimuksessa 

nousseita tuloksia ei pystytä vertailemaan aikaisempiin niiden puuttumisen 

vuoksi. Toisaalta voidaan varovaisesti todeta, että keskiarvot asettuvat kuitenkin 

yli 3.00 lukuun. Likert-asteikon vastaus 3 autonomian, kompetenssin, 

yhteenkuuluvuuden tunteen, hyväntahtoisuuden kokemuksen sekä positiivisen 

mielenterveyden osalta edustaa ”silloin tällöin” vastausta, eli voidaan päätellä, 

että näiden psykologisten perustarpeiden sekä positiivisen mielenterveyden 

osalta työntekijät ovat melko tyytyväisiä. Autenttisuuden osalta Likert-asteikon 4 

edustaa ”jokseenkin samaa mieltä”, eli voidaan varovaisesti päätellä, että tämän 

kohdeorganisaation työntekijät ovat melko autenttisia. 
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TAULUKKO 5: Muuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja vaihteluvälit 

 Väittämä

t 

(N) 

Vastaukset 

(N) 

Keskiarvo Keskihajo

nta 

Vaihteluväli 

Autonomia 4 395 3.24 .69 4.00 

Kompetenssi 4 395 3.57 .69 3.75 

Yhteenkuuluvuuden 

tunne 

4 395 3.70 .70 3.75 

Hyväntahtoisuus 4 395 3.44 .68 4.00 

Autenttisuus 5 395 4.13 .60 3.40 

Positiivinen 

mielenterveys 

8 395 3.45 .56 3.00 

 

Seuraavaksi lähdettiin vastaamaan kysymykseen: Vaikuttaako ikä, sukupuoli ja 

asuinpaikka sekä ammattiasema työntekijöiden koettuun positiiviseen 

mielenterveyteen sekä psykologisten tarpeiden tyydytykseen? Iän ja asuinpaikan 

osalta suoritettiin riippumattomien otosten t-testiä, Nummenmaan (2009) mukaan 

Levenin testin avulla nähdään, voidaanko t-testiä suorittaa. Tässä tutkimuksessa 

sukupuolen ja asuinpaikan osalta Levenin testi osoitti, että ryhmien varianssit 

eivät ole yhtä suuret, joten t-testiä ei voida suorittaa. Ainoastaan kompetenssin 

osalta p = .006, jolloin taulukossa 6 raportoitiin tulokset. Riippumattomien otosten 

t-testien mukaan pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa asuvat työntekijät 

eroavat toisistaan ainoastaan suhteessa kompetenssikokemukseen 

(t(393)=3.45, p<.001),  

 

eli johtopäätöksenä voidaan päätellä se, että pääkaupunkiseudulla asuvilla työntekijöillä 

on vahvempi kokemus omasta kompetenssista verrattuna muualla Suomessa asuviin 

työntekijöihin.  
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TAULUKKO 6: Riippumattomien otosten t-testi asuinpaikan vaikutuksesta 
taustamuuttujana 

 

Pääkaupunkiseut

u 

N=192 

Muu Suomi 

N=203 
t p 

Kompetenssi 
3.69 

(.60) 

3.45 

(.75) 
t(393) = 3.45 <.001 

 

 

Seuraavaksi lähdettiin tarkastelemaan iän vaikutusta koettuihin psykologisten 

perustarpeisiin suhteen. Ikäryhmien (alle 30v, 31-45v, 46-60v, yli 60v) kesken 

tilastollisesti merkitsevää eroa löytyi autonomian, kompetenssin, 

yhteenkuuluvuuden tunteen ja autenttisuuden osalta. Positiivinen 

mielenterveyden ja hyväntahtoisuuden osalta ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä 

eroja ja sen takia se on jätetty pois tarkastelusta, mutta kuitenkin otettu 

raportointiin mukaan. Taulukossa 7 esitetään kuvailevat tunnusluvut sekä F-arvot 

ja p-arvot. Varianssianalyysin mukaan ikäryhmien välillä oli tilastollisesti 

merkitseviä eroja autonomian (F(3,391) = 4.01, p=.008), kompetenssin (F(3,391) 

= 3.52, p=.015), yhteenkuuluvuuden tunteen (F(3,391) = 3.56, p=.014) ja 

autenttisuuden (F(3,391) = 2.57, p=.054) osalta. Koska varianssianalyysi ei vielä 

kerro mitkä ikäryhmät eroavat toisistaan tilastollisesti merkitsevällä tavalla, 

ryhmien eroja täytyy tarkastella tarkemmin  post hoc –ryhmävertailujen avulla 

(Nummenmaa, 2009). SPSS ohjelma tarjoaa vertailuun sekä Bonferronin että 

Games-Howellin menetelmät, mutta Metsämuurosen (2011) mukaan Bonferroni-

menetelmä sopisi paremmin silloin, kun vertailuun otettuja ryhmiä on vähän. 

Autonomian suhteen alle 30-vuotiaat eroavat korkeammalla keskiarvolla (ka = 

3.62) 31-45-vuotiaista (ka = 3.08) tilastollisesti merkitsevästi. Kompetenssin 

osalta alle 30-vuotiaat eroavat korkeammalla keskiarvolla (ka 4.02) kaikista 

muista ikäryhmistä tilastollisesti merkitsevästi. Yhteenkuuluvuuden tunteen 

suhteen alle 30-vuotiaat eroavat korkeammalla keskiarvolla (4.02) 31-45 -

vuotiaista (ks 3.53) tilastollisesti merkitsevästi.  
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TAULUKKO 7: Varianssianalyysi iän vaikutuksesta taustamuuttujana. 

 A 

alle 30v 

 N=22 

B 

31-45v 

N=90 

C 

46-60v 

N=215 

D 

yli 60v 

N=68 

F p 

Autonomia 3.62B 

(.58) 

3.08A 

(.74) 

3.27 

(.67) 

3.22 

(.67) 

F(3,391) 

=4.01 

.008 

Kompetenssi 4.02BCD 

(.59) 

3.49A 

(.72) 

3.56A 

(.64) 

3.54A 

(.81) 

F(3,391) 

=3,52 

.015 

Yhteenkuuluvuu

den tunne 

4.02B 

(.82) 

3.53A 

(.71) 

3.74 

(.66) 

3.70 

(.73) 

F(3,391) 

=3.56 

.014 

Hyväntahtoisuus 3.73 

(.80) 

3.33 

(.71) 

3.45 

(.65) 

3.50 

(.69) 

F(3,391) 

=2.33 

.073 

Autenttisuus 4.36 

(.44) 

4.05 

(.65) 

4.10 

(.59) 

4.24 

(.59) 

F(3,391) 

=2.57 

.054 

Positiivinen 

mielenterveys 

 

3.56 

(.49) 

3.35 

(.58) 

3.45 

(.56) 

3.52 

(.54) 

F(3,391) 

=1.59 

.191 

Post hoc-vertailut on esitetty kirjainkoodien avulla, keskiarvon yhteydessä esitetty koodi kertoo, 

minkä ryhmän keskiarvon kanssa esiintyy tilastollisesti merkitsevä ero (p<.05). Post hoc -vertailu 

on tehty Bonfferoni menetelmällä.  
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Tuloksien mukaan voidaan todeta, että nuoremmilla työntekijöillä on vahvempi kokemus 

omasta kompetenssistaan kuin vanhemmilla työntekijöillä. Lisäksi nuoremmilla 

työntekijöillä on vahvempi kokemus autonomiasta ja yhteenkuuluvuuden tunteesta kuin 

31–45-vuotiailla työntekijöillä. 

 

Kompetenssin osalta tulos on varsin mielenkiintoinen, sillä voidaan ajatella, että 

iän ja työkokemuksen myötä psykologinen perustarve kompetenssin osalta 

voidaan tyydyttää helpommin. Olisi voitu ajatella, että vanhemmilla työntekijöillä 

on vahvempi kokemus omasta kompetenssistaan. Tutkimuksen tulokset 

osoittivat, että nämä oletukset eivät pitäneet paikkansa. Nuoremmat työntekijät 

tuntevat vahvemmin kuin vanhemmat työntekijät varmuutta siitä, että he pystyvät 

tekemään työtehtäviä hyvin, lisäksi he tuntevat itsensä pätevimmiksi kuin 

vanhemmat työntekijät siinä, mitä työssään tekevät. He kokevat vahvemmin kuin 

vanhemmat työntekijät sen, että he pystyvät saavuttamaan asettamansa 

työtavoitteet ja he myös kokevat vahvemmin sen, että he pystyvät 

menestyksekkäästi suorittamaan vaikeitakin työtehtäviä. Lisäksi nuoremmat 

työntekijät kokevat vahvempaa autonomian ja yhteenkuuluvuuden tunnetta kuin 

seuraava ikäryhmä, eli 31–45-vuotiaat.  

 

Ammattiaseman osalta tuloksia esitetään seuraavassa taulukossa 8. 

Ammattiaseman (toimihenkilö, asiantuntija, esihenkilö) osalta tilastollisesti 

erittäin merkitsevää eroa löytyi autonomian ja kompetenssin osalta ja 

tilastollisesti merkitsevä positiivisen mielenterveyden osalta ja tilastollisesti 

melkein merkitsevä autenttisuuden osalta. Yhteenkuuluvuuden tunteen ja 

hyväntahtoisuuden osalta ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä tuloksia ja sen takia 

se on jätetty pois tarkastelusta, mutta kuitenkin otettu raportointiin mukaan.  

 

Varianssianalyysin mukaan ammattiaseman osalta on siis tilastollisesti erittäin 

merkitsevää eroa autonomian (F(2,392) = 8.07, p<.001) ja kompetenssin 

(F(2,392) = 9.68, p<.001) suhteen. Tilastollisesti merkitsevä ero löytyi myös 

positiivisen mielenterveyden (F(2,392) = 5.96, p<.005) suhteen ja tilastollisesti 

melkein merkitsevä ero autenttisuuden(F(2,392) = 2.90, p=.056) suhteen. 

Autonomian suhteen toimihenkilöt eroavat alimmalla keskiarvolla (3.14) 
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asiantuntijoista ja esihenkilöistä tilastollisesti merkitsevästi. Kompetenssin osalta 

toimihenkilöt eroavat myös alimmalla keskiarvolla (ka 3.45) asiantuntijoista 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Autenttisuuden osalta toimihenkilöt eroavat 

alimmalla keskiarvolla (ka 4.07) asiantuntijoista tilastollisesti melkein 

merkitsevästi ja positiivisen mielenterveyden osalta toimihenkilöt myös alimmalla 

keskiarvolla (ka 3.38) sekä asiantuntijoista ja esihenkilöistä tilastollisesti 

merkitsevästi.  

 

TAULUKKO 8: Varianssianalyysi ammattiaseman vaikutuksesta taustamuuttujana. 

 A 

Toimihen

kilö 

 N=243 

B 

Asiantunt

ija 

N=145 

C 

Esihenkilö 

N=7 

F p 

Autonomia 3.14BC 

(.67) 

3,37A 

(.68) 

3,85A 

(.73) 

F(2,392) 

=8.071 

<.001 

Kompetenssi 3.45B 

(.72) 

3.75A 

(.61) 

3.96 

(.56) 

F(2,392) 

=9.688 

<.001 

Yhteenkuuluvuud

en tunne 

3,70 

(.73) 

3.68 

(.65) 

4.00 

(.87) 

F(2,392) 

=.651 

.522 

Hyväntahtoisuus 3.44 

(.64) 

3.42 

(.74) 

4.03 

(.69) 

F(2,392) 

=2.655 

.072 

Autenttisuus 4.07B 

(.61) 

4.22A 

(.56) 

4.11 

(.66) 

F(2,392) 

=2.906 

.056 

Positiivinen 

mielenterveys 

 

3.38BC 

(.54) 

3.53A 

(.58) 

3.94A 

(.52) 

F(2,392) 

=5.926 

<.005 

Post hoc-vertailut on esitetty kirjainkoodien avulla, keskiarvon yhteydessä esitetty koodi kertoo, 

minkä ryhmän keskiarvon kanssa esiintyy tilastollisesti merkitsevä ero (p<.05). Post hoc -vertailu 

on tehty Bonfferoni menetelmällä.  

 

Tuloksien mukaan voidaan todeta, että toimihenkilöillä on alhaisempi kokemus 

autonomiasta, kompetenssista ja autenttisuudesta kuin korkeammalla tasolla olevilla 

työntekijöillä. Lisäksi toimihenkilöt ovat vähemmän positiivisesti mielenterveitä kuin 

korkeammalla ammattiasemalla olevat työntekijät.  
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Tulosanalyysi osoitti, että erilaista ammatillista asemaa edustavien osanottajien 

koettu positiivinen mielenterveys poikkesi toisistaan tilastollisesti merkitsevällä 

tavalla. Tämän pohjalta voidaan arvioida, että koska asiantuntijoilla on 

korkeammat autonomian, kompetenssin ja autenttisuuden kokemukset, niin 

voisimme ehdottaa, että he ovat sen takia positiivisesti mielenterveempiä kuin 

toimihenkilöt. Tämän tulokseen saattavat kuitenkin vaikuttaa myös ulkoiset 

tekijät, esimerkiksi vaikkapa korkeampi palkkataso tai mielenkiintoisemmat 

työtehtävät. Toisaalta positiivinen mielenterveys käsitteenä rajaa pois kaikki 

ulkoiset tekijät ja mittaa nimenomaan subjektiivista onnellisuutta ja sitä, kuinka 

ihminen on tuntenut itsensä toiveikkaaksi tulevaisuuden suhteen, onko hän 

tuntenut itseään hyödylliseksi ja rentoutuneeksi, oliko hänellä paljon energiaa ja 

kuinka hän osasi käsitellä ongelmia, onko ajatellut selkeästi ja kyennyt tekemään 

omia päätöksiä. Tässä tutkimuksessa todetaan, että korkeammalla 

ammattiasemalla olevat työntekijät kokevat yllämainitut hyvinvointiin liittyvät asiat 

muita voimakkaammin. 

 

 

5.2 Psykologisten perustarpeiden yhteys positiiviseen 

mielenterveyteen 

 

Tutkimuskysymykseen 2: Onko psykologiset tarpeet yhteydessä positiiviseen 

mielenterveyteen? ja siihen liittyvää 2 hypoteesia: Hypoteesi 1: Psykologiset 

tarpeet ovat yhteydessä positiiviseen mielenterveyteen. ja Hypoteesi 2: 

Psykologisten tarpeiden korkea tyydytys ennustaa korkeampaa positiivista 

mielenterveyttä. - vastaamiseksi eriteltiin psykologisten perustarpeiden ja 

positiivisen mielenterveyden yhteyttä. Aiemmin luvussa 4.4 todettiin, että 

muuttujien väliset yhteydet on mitattava tarkastelemalla muuttujien välisiä 

korrelaatioita. Todettiin, että tässä aineistossa käytetään Pearsonin 

tulomomenttikorrelaatiota, sillä tätä aineistoa voidaan tulkita normaalisti 

jakautuneeksi. Tässä luvussa tarkastellaan ja kuvataan psykologisten 

perustarpeiden ja positiivisen mielenterveyden keskinäistä yhteyttä 

korrelaatioiden avulla. Tulokset on esitetty taulukossa 9.  
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TAULUKKO 9: Psykologisten perustarpeiden ja positiivisen mielenterveyden väliset 
korrelaatiot 

 1 

 

2 3 4 5 6 

1. Autonomia 1      

2. Kompetenssi   .658*** 1     

3.Yhteenkuuluvuuden 

tunne 

.499*** .393*** 1    

4. Hyväntahtoisuus .637*** .468*** .518*** 1   

5. Autenttisuus .414*** .406*** .389*** .311*** 1  

6. Positiivinen 

mielenterveys 

.576*** .572*** .495*** .491*** .518*** 1 

***p<.001 

 
 

Korrelaatiotaulukon perusteella hypoteesi 1 pitää paikkansa, psykologisten 

perustarpeiden koettu tyydyttyminen on yhteydessä positiiviseen mielenterveyteen. 

Tulokset ovat tässä suhteessa tilastollisesti erittäin merkitseviä.  

 

Kaikista voimakkaammin positiivisen mielenterveyden kanssa korreloi autonomia 

(.576) ja kompetenssi (.572). Jos korrelointeja voidaan tarkastella hierarkkisessa 

järjestyksessä, niin voimakkuuden osalta seuraavaksi korreloivat autenttisuus 

(.518), yhteenkuuluvuuden tunne (.495) ja hyväntahtoisuus (.495).  

Mielenkiintoisena tuloksena voidaan myös havaita sen, että kaikista eniten 

keskenään korreloivat kompetenssi ja autonomia (.658) sekä hyväntahtoisuus ja 

autonomia (.637). Korrelaatioista ei kuitenkaan voida tehdä kausaalipäätelmiä. 

Koska kaikki korrelaatioluvut ovat positiivisia ja ovat lähempänä tai yli .5, niin 

voidaan varovaisesti ehdottaa, että hypoteesi 2 myös pitää paikkansa. Tätä 

tulosta lähdetään seuraavassa luvussa tutkimaan lisää rakentamalla 

regressiomallia ja tarkastelemaan missä määrin psykologisten perustarpeiden 

koettu korkea tyydytys ennustaa korkeampaa positiivista mielenterveyttä. 

Tutkimuksen päätavoitteena on siis rakentaa mallia, joka kuvaa teoreettisesti 

kutsumus -mallin sisältöä ja sen yhteyttä positiiviseen mielenterveyteen. Toisin 
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sanoen, voidaanko olettaa, että silloin kun ihminen on löytänyt omaa elämän tai 

työn merkityksellisyyden, niin hän on onnellisempi? 

 

5.3 Psykologisten perustarpeiden mallintaminen  

 

Psykologisten perustarpeiden mallintaminen kvantitatiivisin menetelmin  

 

Psykologisten perustarpeiden luonnetta tutkittiin sekä kvantitatiivisin että 

kvalitatiivisin menetelmin. Kuvaan seuraavassa ensin määrälliset ja sitten 

laadullisen sisällönanalyysin menetelmät.  Tutkimuskysymykseen liittyen haluttiin 

testata hypoteesia 3: Psykologisia perustarpeita edustava regressiomalli 

ennustaa positiivista mielenterveyttä. Kuten aiemmin todettiin, kyseinen 

hypoteesi nähdään yhtenä tärkeimpänä tämän tutkimuksen selvittelykohteena. 

Tämän hypoteesin avulla haluttiin rakentaa uutta kutsumusmallia, jonka avulla 

tässä tutkimuksessa mainitut psykologiset perustarpeet niputetaan yhteen ja 

tarkastellaan, voidaanko kutsumusmalli nähdä positiivista 

mielenterveyttäselittävänä tekijänä. Seuraavaksi avaan lineaarisen 

regressioanalyysin teoreettista pohjaa sekä kuvaan menetelmän avulla saatuja 

tuloksia.  

 

Aiemmin todettiin, että aineisto on normaali jakautunut ja otoskoko varsin 

otollinen regressioanalyysiä varten. Selittävien muuttujien kolineaarisuutta 

tarkistettiin analyysin suoritusvaiheessa. SPSS:n menetelmänä käytettiin tutkijan 

määrittelemää enter -malli, koska mallin rakentamisen tueksi löytyy vahva 

teoriapohja sekä tutkijan oma hypoteesi, näin siis pystyttiin ennakolta 

määrittelemään tutkimushypoteesin perusteella malliin tulevat muuttujat. 

Nummenmaan (2006) mukaan tutkijan määrittelemää mallia, eli enter-mallia, 

voidaankin useimmiten pitää jopa parhaana mahdollisena vaihtoehtona. Mallin 

muodostumisen jälkeen testattiin sen sopivuutta ja selitysastetta. 

 

Mallin rakentaminen suoritettiin SPSS-ohjelmalla ja lineaarisen 

regressioanalyysin avulla tutkittiin, miten psykologisten perustarpeiden eri 

ulottuvuudet ennustavat positiivista mielenterveyttä.  Malliin vietiin kaikki 5 

psykologista perustarvetta, eli autonomia, kompetenssi, yhteenkuuluvuuden 
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tunne, hyvätahtoisuus sekä autenttisuus. Valmiista mallista ei jäänyt yhtään 

muuttujaa pois, vaan kaikki summamuuttujat sopivat malliin hyvin. Malli sopii 

aineistoon oikein hyvin (F3,389 = 77,92, p<.001), lisäksi selitysasteeksi saatiin 49 

%, eli R2
a=.494, malli siis selittää 49 % koetun positiivisen mielenterveyden 

vaihtelusta. Tätä prosenttilukua voidaan pitää melko korkeana, joten näin ollen 

voidaan todeta, että psykologisten perustarpeiden koettu voimakkuus selittää 

jopa 49 % positiivisen mielenterveyden vaihtelusta. 

 

Tällä johtopäätöksellä vastataan tutkimuskysymykseen 3, eli ovatko psykologiset 

perustarpeet yhteydessä positiiviseen mielenterveyteen.  

 

Voidaan siis todeta, hypoteesi 3.1 pitää paikkansa ja psykologiset perustarpeet ovat 

yhteydessä positiiviseen mielenterveyteen ja tutkimuksessa esitetyt kaikki 5 psykologista 

perustarvetta selittivät yhteensä 49 % positiivisen mielenterveyden vaihtelusta (F3,389 

= 77,92, p<.001, R2a=.494).  

 

Taulukosta 10 nähdään, että autenttisuuden kokemus selitti positiivista 

mielenterveyttä kaikista perustarpeista voimakkaimmin ja positiivisesti (β = .25, p 

<.001) tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Kompetenssin kokemus selitti 

positiivista mielenterveyttä positiivisesti (β = .24, p <.001) tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi. Yhteenkuuluvuuden tunteen kokemus selitti positiivista 

mielenterveyttä positiivisesti (β = .16, p <.001) tilastollisesti erittäin merkitsevästi. 

Autonomian kokemus selitti positiivista mielenterveyttä positiivisesti (β = .15, p 

=005) tilastollisesti merkitsevästi ja hyvätahtoisuuden kokemus selitti positiivista 

mielenterveyttä positiivisesti (β = .11, p <.05) tilastollisesti melkein merkitsevästi. 

Taulukosta 10 nähdään myös muuttujien kolineaarisuudet, jotka tosiaan on 

tarkistettava ennen kuin voidaan arvioida rakennetun mallin toimivuutta. 

Tolerance -arvot kuvastavat sen osuuden kunkin muuttujan vaihtelusta, mitä 

lähempänä nollaa muuttujan toleranssi on, sitä kolineaarisempi selittäjä on. 

Nummenmaan (2006) mukaan mitä lähempänä nollaa muuttujan toleranssi on, 

sitä kolineaarisempi selittäjä on. Aineistossamme jokaisen summamuuttujan 

kohdalla toleranssi oli yli .10, joten multikolineaarisuuden riski voidaan sulkea 

pois. 
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TAULUKKO 10: Lineaarisen regressioanalyysin tulokset 

 Tolerance 

 

Beta t p 

Autenttisuus .759 .254 6.169 <.001 

Kompetenssi .542 .249 5.109 <.001 

Yhteenkuuluvuude

n tunne 

.649 .162 3.634 <.001 

Autonomia .408 .159 2.839 .005 

Hyväntahtoisuus .539 .111 2.271 <.05 

R2
a=.494, eli malli selittää 49% koetun positiivisen mielenterveyden vaihtelusta  

  

 

Psykologisten perustarpeiden esiintyminen laadullisessa aineistossa  

 

Seuraavaksi lähdettiin suorittamaan sisällönanalyysia ja erittelemään 

tutkimuskysymyksen 3.1 mukaisesti kuvaavatko autonomia, kompetenssi 

yhteenkuuluvuuden tunne, hyväntahtoisuus ja autenttisuus yhdessä elämän 

merkityksellisyyttä.  Toisaalta tähän kysymykseen voisi lähteä tutkimaan 

yleisemmällä tasolla, esimerkiksi selvittelemällä millaisia psykologisia 

perustarpeita ja positiiviseen mielenterveyteen liittyviä ajatuksia osanottajat 

esittivät avoimissa vastauksissa? Aineistoa lähestyttiin aineistolähtöisesti, 

tavoitteena oli löytää merkityksiä, jotka kuvaavat tutkimuksessa käytettyä viisi 

psykologista perustarvetta. Liitteeseen 3 on koottu aineistositaatteja, jotka 

tutkijan tulkinnan mukaan edustavat tiettyjä psykologisia perustarpeita.  

”Että elämässä on tarkoitus, syvä henkinen merkitys. Että on kyky ja voima 

suunnitella elämäänsä ja pystyy vaikuttamaan tulevaisuuteen, että pystyy 

toteuttamaan haaveitaan ja unelmiaan. Että tuntee olevansa turvassa ja 

rakastettu, että pystyy turvallisesti ilmaisemaan itseään ja elämään 

sydämestä käsin, että tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään, 

uskaltaen tuoda oman persoonansa ja lahjansa näkyviksi. Ja että voi 

palvella maailmaa omassa täydessä potentiaalissaan.”   

 

Yllä on esitetty yksi vastausesimerkki, jossa on kuvattu kaikki tutkimuksessa 

esitetyt psykologiset perustarpeet. ”…kyky ja voima..” edustavat kompetenssia, 
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”suunnitella elämänsä ja pystyy vaikuttamaan…” sekä ”pystyy toteuttamaan…” 

edustaa autonomiaa, ”turvassa ja rakastettu” edustaa yhteenkuuluvuuden 

tunnetta, ”uskaltaen tuoda oman persoonansa..” sekä ”täydessä 

potentiaalissaan” edustaa autenttisuutta ja ”voi palvelulla maailmaa” edustaa 

hyväntahtoisuutta.  Aineistoista löytyi psykologisia perustarpeita edustavia 

sitaatteja seuraavasti: 

 

TAULUKKO 11: Koko aineiston löydettyjen sitaattien määrä  

Autenttisuus 81 

Kompetenssi 15 

Yhteenkuuluvuuden tunne 73 

Autonomia 37 

Hyväntahtoisuus 28 

  

Tasapaino 41 

 

Kaikista eniten löytyi autenttisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta kuvaavia 

sitaatteja ja merkityksiä. Vastaajat on myös kuvannut elämän merkityksellisyyttä 

jonkinlaisena työn ja vapaa-ajan, perheen ja varaa-ajan sekä itsensä ja läheisten 

kanssa tasapainoiluna. Tämän tutkimuksen sisällönanalyysi saa olla 

perusteellisempi ja jopa erillisesti omana tutkimuksena suoritettu 

analyysimenetelmä.  

 

Tämän analyysin perustella voidaan varovaisesti todeta, että esitetty hypoteesi pitää 

paikkansa ja tutkimuksessa esitetyt psykologiset perustarpeet kuvaavat elämän 

merkityksellisyyttä tai tutkimuksessa ehdotettua uutta Kutsumus -mallikonseptia. 

 

 
5.4 Kutsumusmalli ja positiivinen mielenterveys 

 

Tutkimuskysymyksiin 4 ja 4.1 vastaamiseksi tässä luvussa tarkastellaan 

minkälaisiin ryhmiin osanottajat jakautuivat psykologisten perustarpeiden 

suhteen. Analyysiin sisällytettiin itsemääräytymisteorian kolme psykologista 

perustarvetta sekä Martelan hyväntahtoisuus että hypoteesin perusteella oleva 

autenttisuus. Ryhmittelyanalyysiä lähdettiin suorittamaan kahdessa vaiheessa. 
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Ensin suoritettiin hierarkkista klusterianalyysiä ja tehtiin havaintoja ryhmien 

määrästä saadun dendogrammin avulla (liite 4). Visuaalisen arvioinnin 

perusteella päädyttiin kahteen ryhmään. Sen jälkeen suoritettiin k-

keskiarvoryhmittelyä ja pakotettiin SPSS:n ohjelmaan tekemään kaksi ryhmää. 

Alla olevassa taulukossa 12 esitetään ryhmiin kuuluvien työntekijöiden 

lukumäärät sekä keskiarvot. Anova -testin perustella tulos on tilastollisesti erittäin 

merkitsevä. (Nummenmaa, 2009).   

 

TAULUKKO 12: Ryhmittelyanalyysi – osanottajien jakautuminen ryhmiin psykologiset 
perustarpeiden varassa 

 Ryhmä 1 

”Vahvemmin 

koettu perustarpeiden 

tyydytys” 

  

 

Ryhmä 2 

”Heikommin 

koettu perustarpeiden 

tyydytys”  

 N=239 N=156 

Autenttisuus 4.35 3.80 

Kompetenssi 3.92 3.04 

Yhteenkuuluvuuden 

tunne 

4.06 3.17 

Autonomia 3.62 2.66 

Hyväntahtoisuus 3.80 2.90 

p<.001 

 

Taulukosta 11 voidaankin päätellä, että työntekijät jakautuvat vahvemmin ja 

heikommin koettu psykologisten perustarpeiden tyydytys -ryhmiin. Ryhmässä 1 

kaikki psykologiset perustarpeet on tyydytetty yli 3.5 keskiarvolla ja ryhmässä 2 

puolestaan psykologiset perustarpeet ovat tyydytetty maksimissaan 3.8 

keskiarvolla. Esimerkiksi autonomian osalta ero on melko suuri, ryhmän 1 

keskiarvo on 3.62 ja ryhmän 2 on vain 2.66. Ryhmittelyanalyysin avulla 

voidaankin vastata tutkimuskysymykseen siitä, että ”Jakautuvatko työntekijät 

kokemansa perustarpeiden suhteen ryhmiin ja jos jakautuvat niin kuinka moneen 

ja millaisiin ryhmiin?”. 
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Työntekijät jakautuvat kokemansa psykologisten perustarpeiden suhteen kahteen 

ryhmään: ryhmä 1 edustaa vahvemmin koettua perustarpeiden tyydytystä ja ryhmä 2 

edustaa heikommin koettua perustarpeiden tyydytystä.  

 

Tämän tuloksen perusteella onkin mielenkiintoista lähteä selvittämään sitä 

tutkimuskysymyksen 4.1 mukaisesti havaitaanko ryhmien välisiä eroja 

positiivisen mielenterveyden suhteen? Tähän kysymykseen lähdettiin 

vastaamaan suorittamalla riippumattomien otosten t-testiä. Levenin testi osoitti 

(F = 2.56, p=.11) ryhmien sisäisten varianssien eroavan toisistaan. Tämän takia 

käytettiin konservatiivisempaa t-testin muotoa, joka ei oleta varianssien olevan 

yhtä suuria (Nummenmaa, 2006). Taulukossa 13 raportoidaan riippumattomien 

otosten t-testi psykologisten perustarpeiden vaikutusta positiiviseen 

mielenterveyteen. Analyysi osoitti, että vahvemmin koettua perustarpeiden 

tyydytystä edustavan ryhmän (1) jäsenet kokivat voimakkaampaa positiivista 

mielenterveyttä kuin heikompaa koettua perustarpeiden tyydytystä edustavan 

ryhmän (2) jäsenet. (t(302)=11.92, p<.001) tilastollisesti erittäin merkitsevästi.  
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Johtopäätökseni on seuraava: 

 

Ne työntekijät, jotka pääsevät tyydyttämään omia psykologisia perustarpeitaan 

paremmin, voivat myös vastaavasti paremmin.  

 
Toisien sanoen tutkimuskysymykseen 8 vastattiin myöntävästi, mutta ottaen 

huomioon se, että tässä tuloksessa varianssit saattavat olla yhtä suuria.  

  

TAULUKKO 13: Riippumattomien otosten t-testi psykologisten perustarpeiden 
vaikutuksesta positiiviseen mielenterveyteen  

 

Ryhmä 1 

”Vahvemmin 

koettu 

perustarpeiden 

tyydytys” 

N=239 

Ryhmä 2 

”Heikommin 

koettu 

perustarpeide

n tyydytys” 

N=156 

t p 

Positiivinen  

mielenterveys 

3.69 

(.45) 

3.08 

(.51) 

t(302) = 

11.92 
<.001 
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6 Tarkastelu 
 

6.1Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tässä luvussa tarkastelen kriittisesti tutkimuksen menetelmällisiä rajoituksia ja 

sekä sisäistä että ulkoista luotettavuutta. Tutkimuksessa tutkittiin suomalaisen 

rahoitusalalla olevan organisaation työntekijöiden psykologisten perustarpeiden 

kokemusta sekä koettua positiivista mielenterveyttä. Tutkimusta varten kehitin 

tutkimuskyselyn, jossa hyödynsin aiemmissa tutkimuksissa käytettyjä validoituja 

mittareita. Kyselylomaketta varten piti käyttää useampaa laajempaa mittaria ja 

tämän tutkimuksen kyselylomakkeen rakenteen yksinkertaistamisen vuoksi 

mittareita jouduin hieman muokkaamaan. Koen tärkeänä arvioida erityisesti 

rakentamaani tutkimuskyselyä sekä laajemmin tutkimuksen luotettavuutta ja 

pätevyyttä. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan reliabiliteetin ja validiteetin avulla 

(Metsämuuronen, 2005). Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta. 

Validiteetilla viitataan mittarin sisäisen luotettavuuteen, eli tarkistetaan mittaako 

mittari juuri se, mitä on tarkoituskin mitata. Mittarin reliabiliteettia tässä 

tutkimuksessa arvioitiin sisäisen konsistenssin, eli Cronbachin alphan avulla. 

Tutkimuksen mittareiden, muuttujien sekä summamuuttujien arvioinnit suoritettiin 

tutkimuksen toteutus- ja menetelmäluvuissa. Todettiin, että kaikkien tutkimuksen 

summamuuttujien Cronbachin alphan arvot olivat korkeita. Tämä tarkoittaa sitä, 

että summamuuttujien sisäinen konsistenssi on korkealla tasolla ja väittämät 

mittaavat samaa käsitettä. Autenttisuutta mittavassa mittarissa ensimmäisen 

väittämän Cronbachin alpha oli alhainen ja korkean reliabiliteetin säilyttämiseksi 

se poistettiin analyyseistä. Ennen summamuuttujien muodostamista suoritin 

muutamia faktorianalyysejä. Suoritin faktorianalyysin jopa myös jo valmiin 

mittarin osalta, eli autenttisuuden ja positiivisen mielenterveyden osalta, sillä 

halusin varmistaa, että mittari varmasti sopii aineistooni.  

 

Reliabiliteettia voidaan arvioida myös laajemmin. Tutkimuksesta ja sen 

ajankohdasta tehtiin tarkat suunnitelmat ja kohderyhmän työntekijät tiedotettiin 

tulevasta tutkimuksesta etukäteen. Vastaamiseen annettiin reilusti aikaa ja kysely 
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toteutettiin juuri ennen kesäkauden alkua - näin varmistettiin se, että 

mahdollisimman moni työntekijä on vielä työpaikalla. Tutkimusajankohtaan ei 

myöskään liittyy mitään työarjesta poikkeavaa, vaikka työntekijät ovat voineet olla 

ennen tulevaa kesälomaa jo aika väsyneitä. Arvioin tutkimuksen toistettavuutta 

kokonaisuudessa hyväksi, luotettavuuteen kuuluu kuitenkin myös tutkimuksen ja 

sen mittareiden pätevyys. Vaikka siis mittari olisi reliabiliteetin osalta 

suhteellisesti luotettava, se ei poissulje mahdollisuutta siihen, että se mittaa 

kuitenkin vääriä asioita. Validiteetti puolestaan kertoo mittarin sekä koko 

tutkimuksen pätevyydestä. Metsämuurosen (2005) mukaan validiteettia voidaan 

arvioida ulkoisen ja sisäisen validiteetin avulla. Sisäinen validiteetti kertoo 

nimenomaan mittarin luotettavuudesta, eli siitä onko väitteet oikein 

operationalisoitu teorian pohjalta ja kuinka hyvin he kattavat tutkitun ilmiön. 

 

Oletan kaikkien muuttujien mittareiden sisällön validiteetin hyväksi, sillä 

tutkimuksessa käytin aikaisemmissa tutkimuksissa varmennettuja mittareita. 

Lisäksi konsultoin mittarein valinnoista alan huippututkijoita, kuten esimerkiksi 

suomalaista filosofia Frank Martelaa sekä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen 

FT, dosenttia ja erikoistutkijaa Kaija Appelqvist-Schmidlechneriä. Uskon siis 

vahvasti, että käyttämäni teoreettiset käsitteet on asianmukaisesti teoreettisesti 

operationalisoitu ja kattavat tutkitut ilmiöt hyvin. Tutkimuksessa käyttämäni 

mittarit sisälsivät laajemmat ja suppeammat kyselypatteristot. Tässä 

tutkimuksessa käytin suppeampia, sillä tarkoitus oli tehdä suhteellisen 

helppokäyttöinen mittari, jotta vastaajat jaksaisivat keskittyä kysymyksiin ja näin 

vastaisivat mahdollisimman huolellisesti. Kaikki mittarit oli jo valmiiksi 

kaksoiskäännetty englanti – suomi - englanti, lukuun ottamatta autenttisuutta 

mittaavaa mittaria. Tämän vuoksi käytin autenttisuutta mittaavan mittarin kahta 

eri kieliversioita, jotta oma käännökseni olisi mahdollisimman laadukas. 

Jatkotutkimusten kannalta suosittelen kuitenkin luomaan kaksoiskäännetyn 

mittarin alan asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä.  

 

Mittarin luotettavuutta voidaan arvioida myös pohtimalla, ovatko mittarit jotenkin 

ohjanneet organisaation työntekijöitä tietyllä tavalla. Tässä tutkimuksessa käytin 

1–5 Likert-asteikkoa kaikissa väittämissä ja kyselyn osiossa, koska halusin 

varmistaa, että työntekijä käyttää mahdollisimman vähän energiaa kyselyn 
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sisäistämiseen ja vastaavat mahdollisimman luotettavalla tavalla. Mittarissa 

käytettiin tutkituista ilmiöistä neutraalia sävyä eikä kysely sisältänyt väittämiä, 

jotka olisi pitänyt jälkikäteen kääntää.  

 

Ulkoinen validiteetti kertoo tutkimustulosten yleistettävyydestä (Metsämuuronen, 

2005). Tämän tutkimuksen kohderyhmänä oli rahoitusalalla olevia työntekijöitä 

eräästä suomalaisesta rahoitusalan organisaatiosta. Eettisten näkökohtien 

vuoksi en voi ilmoittaa kyseisen organisaation työntekijöiden kokonaislukumäärä; 

tämän seurauksena en voinut myöskään raportoida kohderyhmän 

vastausprosenttia. Näkisin kuitenkin, että tutkimuksen tuloksia voidaan melko 

hyvin yleistää koko kohderyhmään, sillä taustamuuttujien jakaumat edustavat 

melko hyvin tietoa mitä käytettävissä on tämän populaation iästä, sukupuolesta 

sekä työntekijöiden asuinpaikasta. On otettava huomioon, että yleensä tällaisiin 

tutkimukseen osallistuu joko erittäin tyytyväisiä tai erittäin negatiivisesti 

suhtautuvia työntekijöitä ja ne, joilla on neutraalinen mielipide eivät välttämättä 

koe tarvetta tutkimukseen osallistumiseen, eli tämänkaltaiset työntekijät saattavat 

hyvin jättää kyselyyn vastaamatta.  Kaiken kaikkiaan ei voida kuitenkaan 

varmuudella sanoa, kuinka hyvin analyysien tulokset ja johtopäätökset voivat 

edustaa koko kohderyhmän kokemuksia. Tuloksia ei kuitenkaan voida yleistää 

ylitse muiden ammattiryhmien. Samalla kohteena olevaa ilmiötä kannattaisi tutkia 

sekä muissakin ammattiryhmissä ja toteuttaa myös psykologisiin perustarpeisiin 

ja positiiviseen mielenterveyteen liittyviä pitkittäistutkimuksia.  

 

 

6.2 Tutkimustulosten pohdinta 

 
Tutkimuksen tarkoituksena oli jatkaa aiemmin kirjoittamaani 

kandidaattitutkielmaa ja tutkia empiirisesti psykologisten perustarpeiden 

kokemusten ja koetun positiivisen mielenterveyden nykytilaa sekä niiden 

keskinäistä yhteyttä suomalaisessa rahoitusalan organisaatiossa. Tutkimuksen 

varsinaisena teoreettisena pohjana oli itsemääräytymisteoria, joka sisältää kolme 

psykologista perustarvetta. Tätä teoriaa oli kehitelty eteenpäin ja Martela sekä 

Ryan (2016) olivat ehdottaneet neljättä tärkeätä psykologista perustarvetta, eli 

hyväntahtoisuutta. Tutkijat ehdottavat, että kaikki nuo neljä psykologista 
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perustarvetta ja niiden tyydytys ovat yhteydessä positiivisella tavalla 

hyvinvointiin. Minä puolestani olen ehdottanut, että näiden neljän lisäksi tarvitaan 

myös autenttisuuden kokemusta ja tämän tutkimuksen tärkein tavoite ja 

hypoteesi on niin sanotun kutsumusmallin rakentaminen. Ehdotin siis, että 

kutsumus malli niputtaa yhteen 4 psykologista perustarvetta ja selittää positiivista 

mielenterveyttä positiivisella tavalla.  

 

 

 

Tutkimuksen laajemmaksi ongelmaksi asetettiin siis merkityksellisyyden yhteys 

positiiviseen mielenterveyteen ja yritettiin vastata tutkimusongelmaan:  

Onko kutsumuksellinen lähestymistapa elämään yhteydessä positiiviseen 

mielenterveyteen?  

 

Tutkimuksessa edettiin vaiheittain. Ensin selvitettiin, kuinka hyvin psykologiset 

perustarpeet olivat kyseisessä organisaatiossa tyydytetty ja vaikuttaako ikä ja 

työtekijän asuinpaikka koettuun mielenterveyteen sekä perustarpeiden 
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tyydytykseen. Sen jälkeen lähdettiin selvittämään psykologisten perustarpeiden 

ja positiivisen mielenterveyden välistä yhteyttä. Sitten lähdettiin rakentamaan 

tutkimuksen päätavoitteen mukaista Kutsumusmallia ja sen yhteyttä positiiviseen 

mielenterveyteen. Lisäksi haluttiin selvittää, jakautuvat työntekijät ryhmiin ja 

miten kyseiset ryhmät eroavat toisista. Tutkimuksessa haluaisin ehdottaa, että 

työn tai yleisesti elämän merkityksellisyyden löytäminen on yhteydessä 

positiiviseen mielenterveyteen. Tätä alustavaa ehdotukseni voidaan tulkita niin, 

että silloin kun ihminen tekee, mitä aidosti (autenttisuus) haluaa (autonomia), 

lisäksi osaa tätä tehtävää hyvin (kompetenssi) ja tuntee, että hänen tekemisensä 

yhteiskunnassa hyväksytään (yhteenkuuluvuuden tunne) sekä ihmisen tehtävä 

tuottaa hyvää (hyvätahtoisuus), niin silloin ihminen on subjektiivisesti onnellinen. 

Voidaan ehdottaa, että tätä konseptia voidaan kutsua ihmisen kutsumukseksi, eli 

päivittämällä käsitettä työ käsitteeksi kutsumus poistetaan pakonomainen 

lähestymistapa työhön.  

 

Seuraavaksi lähden esittämään tutkimuksen yhteenvetoa ja omia pohdintoja 

jatkotutkimuksista.  

 

Perustarpeiden tyydytys ja positiivinen mielenterveys 

 

Tutkimuksessa testattiin muuttujien tunnuslukuja ja verrattiin ne suomalaisten 

mielenterveyden keskiarvoihin yleisesti. Varsinaisten tutkimustulosten lisäksi 

selvisi, että tässä tutkimuksessa kohdeorganisaation työntekijöiden positiivinen 

mielenterveys (ka=24,01) on alhaisempi mutta kuitenkin varsin lähellä 

suomalaisten positiivisen mielenterveyden keskiarvoa (ka=27,01, Appelqvist-

Schmidlechner ym., 2016).  

 

Lisäksi selvisi, että pääkaupunkiseudulla asuvilla on vahvempi kokemus omasta 

kompetenssista verrattuna Suomessa muualla asuviin työntekijöihin. 

Nuoremmilla työntekijöillä on vahvempaa kokemusta kompetenssista, 

autonomiasta sekä yhteenkuuluvuuden tunteesta kuin vanhemmilla työntekijöillä. 

Voidaanko näiden tuloksien perusteella olettaa, että pääkaupunkiseudulla on 

enemmän mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja sitä kautta saamaan kokemusta 

paremmasta kompetenssista. Nuorten vahvempi kokemus kompetenssista, 



73 
 

autonomiasta ja yhteenkuuluvuuden tunteesta verrattuna vanhempiin ihmisiin on 

vaikea selittää. Johtuuko se organisaatiosta, sen olosuhteista vai jostain muusta, 

vai onko se subjektiivinen näkemys, joka ei täytä objektiivisia kriteerejä? Näitä 

selityksiä olisi hyvä pohtia lisää ja mahdollisesti suorittaa lisää tutkimuksia.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös eri ammattiasemien vaikutusta taustamuuttujina 

psykologisten perustarpeiden kokemuksiin sekä koettuun positiiviseen 

mielenterveyteen. Selvisi, että korkeammassa vaativuusluokassa olevat 

työntekijät ovat hyvinvoivempia ja kokevat korkeampaa autonomiaa, 

kompetenssia sekä autenttisuutta. Tämä tutkimustulos on varsin 

mielenkiintoinen, mutta samalla ehkä hyvin looginen. Miten enemmän työntekijä 

saa vastuuta, palkkaa ja valinnanvaraa, sitä hyvinvoivampi hänestä tulee. 

Toisaalta tässä tutkimuksessa on poissuljettu ulkoiset tekijät ja tutkittiin 

nimenomaan positiivista mielenterveyttä eikä laajemmin subjektiivista 

hyvinvointia, joka pitää sisällään myös elämän ulkoiset osa-alueet, kuten 

esimerkiksi palkkatason ja muut vastaavat tekijät. Koska tässä tuloksessa 

nähdään lineaarista yhteyttä, eli positiivinen mielenterveys on korkeampi ja 

samalla autonomia, kompetenssi ja autenttisuus on korkeampi, niin voidaan 

varovaisesti olettaa, että korkeammassa vaativuusluokassa olevat työntekijät 

voivat paremmin, koska he pääsivät tyydyttämään omia psykologisia 

perustarpeitaan paremmin.  

 

Kutsumusmalli  

 

Tämän tutkimuksen tärkeimpänä tuloksena voidaan ajatella onnistuneen 

kutsumusmallin rakentaminen. Lineaarisen regressioanalyysin avulla saatiin 

rakennettu psykologisista perustarpeista niputettu versio, joka puolestaan 

ennustaa positiivista mielenterveyttä. Malliin vietiin tutkimuksessa käsitellyt 

psykologiset perustarpeet, samalla varmistaen, että mallista ei jää yhtään 

muuttujaa pois. Kehitetty kutsumusmalli selitti jopa 49 % koetun positiivisen 

mielenterveyden vaihtelusta. Malli myös sopii aineistoon varsin hyvin (F3,389 = 

77,92, p<.001). Tämän tuloksen avulla saatiin osoitettua hypotesoitu yhteys 

psykologisten perustarpeiden positiivisen mielenterveyden välillä. Itselleni 

tutkijana oli kaikista jännittävintä oman ehdotukseni tarkistaminen siitä, sopiiko 
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autenttisuus jo olemassa olevien psykologisten perustarpeiden ryhmään. 

Autenttisuus nousi mallin voimakkaimmaksi selittäjäksi. Autenttisuuden kokemus 

selitti positiivista mielenterveyttä kaikista perustarpeista voimakkaammin ja 

positiivisesti (β = .25, p <.001). 

 

Tämä tulos siis osoitti oikeaksi asettamani hypoteesin siitä, että silloin kun 

ihminen tekee, mitä aidosti (autenttisuus) haluaa (autonomia), lisäksi osaa tätä 

tehtävää hyvin (kompetenssi) ja tuntee, että hänen tekemisensä yhteiskunnassa 

hyväksytään (yhteenkuuluvuuden tunne) sekä ihmisen tehtävä tuottaa hyvää 

(hyvätahtoisuus), niin silloin ihminen on subjektiivisesti hyvinvoiva ja onnellinen. 

Voisin tosiaan ehdottaa, että tätä konseptia kutsutaan ihmisen kutsumukseksi. 

Pohtiessani omaa suhdettani aiheeseen, totesin, että elämän merkityksellisyyden 

etsiminen on hyvin läheinen aihe minulle itselleni, sillä jo aikuisiässä yli 35-

vuotiaana kahden lapsen äitinä lähdin hyvin palkatusta ja varmasta ammatista 

opiskelemaan kasvatustieteitä sekä psykologiaa ja etsimään elämäni 

merkityksellisyyttä (engl. meaningfulness in life). Näkisin, että omat kokemukset 

merkittävästi tukivat tutkimuskysymysten pohtimista ja asettelua. Lisäksi 

tutkimani rahoitusala on itselleni tuttu, sillä olin työskennellyt kyseisellä alalla yli 

7 vuotta ja tunnen varsin hyvin kontekstin, jossa tutkimus suoritettiin.  

 

Seuraavaksi esitän napakasti tutkimustulosten yhteenvedon ja ehdotan, mitä 

kannattaa lähteä tutkimaan seuraavaksi.  

 

6.3 Tutkimustulosten yhteenveto 

 
Tutkimuksen keskeiset tulokset esitetty alla olevassa taulukossa: 
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Lisäksi voidaan todeta, että kohdeorganisaation työntekijöiden koettu positiivinen 

mielenterveys (24,01, p<.001) poikkeaa suomalaisten positiivisen 

mielenterveyden keskiarvosta (27,01).  

 

6.4 Jatkotutkimusajatuksia  

 

Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli laajentaa aiemmin kirjoitettuani 

kuvailevaa kirjallisuuskatsausta elämän merkityksellisyydestä ja hyvinvoinnista. 

Elämän merkityksellisyys saattaa kuulostaa hyvin triviaalilta aiheelta, joka on 

sekä tieteellisessä maailmassa, lehdissä että kaunokirjallisuudessa paljon 

kulutettu ja käsitelty. Tämä tutkimus ehdottaa uutta näkökulmaa elämän 

merkityksellisyyden ja hyvinvoinnin tarkasteluun. Tutkimuksen avulla kannustan 

autenttisuuden käsitteen huomioon ottamiseen ja ehdotan, että autenttisuus ei 

ole pelkästään adjektiivi, vaan se on psykologinen perustarve, joka auttaa 

saavuttamaan mielekästä ja subjektiivisesti koettua positiivisen mielenterveyden 

olotilaa. Näkisin tämän tutkimusta ajankohtaisena keskustelunavauksena ja 

uusia ajatuksia herättävänä materiaalina, joka erityisen tärkeä tämänhetkisessä 

vallitsevassa maailmanilanteessa, jossa Covid-19 pandemia asettaa joskus jopa 

pakonomaista tarvetta etsiä vastauksia elämän tarkoitukseen liittyviin 

kysymyksiin. Lisäksi autenttisuutta ei ole hirveästi tutkittu nimenomaan 
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hyvinvoinnin näkökulmasta. Tämän pohjalta näkisin hyvin mielekkääksi kehittää 

uutta näkökulmaa elämän merkityksellisyydestä ja hyvinvoinnin aihepiiriin. 

Aihealueen rajaus on asettunut tässä tutkielmassa länsimaisten maiden 

työelämään. Teoreettisena viitekehyksenä oli käytetty Maslowin tarvehierarkiaa 

ja Decin ja Ryanin itsemääräytymisteoriaa. Molempia teorioita oli tässä sovellettu 

työmotivaatioon ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Jatkotutkimusta olisi hyvä 

laajentaa muihin olosuhteisiin, kulttuureihin ja aloihin. Vaikka tässä 

tutkimuksessa todettiin asettamani hypoteesin toimivaksi, on hyvä muistaa, että 

kyseessä oli poikittaistutkimus. Tutkimusta on hyvä jatkaa ja kehitellä eteenpäin. 

Jatkotutkimukseksi ehdottaisin tutkimusta koskien muita aloja. Seuraavaksi voisi 

tutkia esimerkiksi juuri valmistuneita ylioppilaita tai korkeakouluopiskelijoita. 

 

Tässä tutkimuksessa keskitettiin ilmiön tutkimiseen kvantitatiivisin menetelmin, 

mutta koska haluttiin luoda myös jonkinlaista siltaa mahdollisiin seuraaviin 

tutkimuksiin: Tutkimuskysymykselle 3 luottiin alakysymys 3.1., joka vaati 

aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimuksessa tätä menetelmä käytettiin 

ainoastaan apuvälineenä, ei niinkään tutkimuksen olennaisena menetelmänä. 

Jotta sisällönanalyysia voitaisiin paremmin käyttää elämän merkityksellisyyden ja 

positiivisuuden erittelyssä, se edellyttäisi uusien omien tutkimuksensa tekemistä. 

Koska tässä tutkimuksessa aineistolähtöistä sisällönanalyysia käytettiin 

suppeasti ja yhden alakysymyksen niin sanotusti esitarkasteluun, jätän myös tilan 

mahdolliselle tutkimusaukolle ja seuraavien tutkimusten laadullisille 

pääkysymyksille. 

 

Autenttisuuden aihepiiri osoittautui varsin mielenkiintoiseksi ja tutkimustulosten 

perusteella olisi hyvä tarkastella autenttisuutta useista eri näkökulmista. 

Alanvaihtajana voisin todeta, että autenttisuus ei ole muuttumaton perustarve. 

On kuitenkin tärkeä muistaa kuunnella itseään. Ajatellaan, että mahdollisesti 

ensimmäisiä mietteitä autenttisuudesta kumpuaa Sokrateen ajatuksista itsensä 

tuntemisesta. Apollon temppelistä löytyy muinaiskreikkalainen elämänohje 

”Gnōthi sauton”, eli ”Tunne itsesi”, jota on monien filosofien toimesta tulkittu ja 

täydennetty. Sokrates viittaa myös sielun tuntemiseen, eli nimenomaan ihmisen 

sisäisen tarkastelun prosessiin (Beare, 1896). Voidaankin ehdottaa, että ihmisen 

itsetuntemuksen pitää olla kunnossa ja oma autenttisuus pitää olla korkealla 
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tasolla ennen kuin hän voi tietää, mitä aidosti haluaa. Tässä tutkielmassani 

lähestyin autenttisuuden käsitettä aitona itsenään olemisena. Karimo (2016) 

tarkasteli omassa pro gradu tutkielmassaan ihmisen autenttisuutta Aristoteleen 

määrittelemän ”hyvän elämän” edellytyksenä. Omassa pohdinnassaan Karimo 

(2016) esittää, että ”autenttinen hyvä elämä nousee ihmisen mahdollisuudesta 

toteuttaa monia potentiaalejaan, omista lähtökohdistaan, mutta yhteydessä 

itselleen tärkeisiin muihin. Elämänsä moninaisiin puoliin kannattaa etsiä 

tasapainoa refleksiivisen vakaan harkinnan kautta, mutta tarvittaessa ilmaista 

itseään spontaanin välittömästi.” Vaikka gradua ei välttämättä voida pitää kovin 

vahvana lähteenä, opiskelijakollegani Karimo on mielestäni osannut hyvin 

kuvailla autenttisuuteen liittyvää tasapainoilua ja dynaamista tilaa. 

Tasapainoteema on noussut myös kyselylomakkeen vastaajien puheissa, jolloin 

käsite tasapainosta voisi myös tarkastella seuraavissa tutkimuksissa elämän 

merkityksellisyydestä. 

 
 
 
 
  

Haluan osoittaa syvää kiitollisuutta kaikille minua tukeville - graduni kirjoittamisen 

prosessi ja ylipäätänsä opiskelu oli mielekäs, mutta varsin työläs matka. Pro-

graduni ohjaajat Kai Hakkarainen ja Kalle Juuti osasivat kannustaa ja motivoida. 

Kiitos Kai Hakkaraiselle auttamisesta työni tärkeimmässä, eli viimeistelyn 

vaiheessa. Ilman ystäviäni Galina Savolaista, Anna Karelskayaa ja Olga 

Jääskeläistä kirjoittaminen ja ylipäätänsä opiskelu olisi paljon tuskallisempaa ja 

tylsempää. Rakkaat lapset Ivetta ja Sofia osoittivat kärsivällisyyttä koko 

opiskelujeni aikana ja antoivat paljon rakkautta, energiaa ja jaksamista. Äitini tuki 

kantoi yli haasteita ja vastoinkäymisiä. Ja tietenkin miesystäväni Semi Korpela 

on toiminut mentorina, maailman parhaana kannustajana ja korvaamattomana 

tukipilarina.  

 

Kiitos myös opiskelukavereille, opettajille, ohjaajille ja kaikille kanssakulkijoille!  

 

Ilman Teitä en olisi onnistunut!  

NÖYRÄ KIITOS JA KUMARRUS!       
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