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1 Johdanto 
 

Uutisoinnissa on noussut esiin huoli lasten ja nuorten alentuneesta hyvinvoin-

nista. Hyvinvointi on heikentynyt jo vuosien ajan ja nyt koronapandemian jyllä-

tessä jo kohta kolmatta vuotta, on tilanne heikentynyt entisestään. Sairaalakoulua 

tarvitseville lapsille ei ole tarpeeksi paikkoja ja koulujen ryhmäkoot ovat jo nyt liian 

isoja. (Yle, 2021a) Uutisten sisällöt herättävät suurta huolenaihetta sekä kysy-

myksiä siitä, mistä lasten ja nuorten alentunut hyvinvointi johtuu ja mitkä tekijät 

vaikuttavat lasten ja nuorten koulussa jaksamiseen? 

 

Suurin osa lapsista ja nuorista kokee elämäntyytyväisyyttä. Elämäntyytyväisyys 

on kuitenkin laskenut ja kokemus yksinäisyydestä lisääntynyt verrattuna vuoteen 

2019. (Helakorpi & Kivimäki, 2021) Yläkouluissa huoli on näkynyt oppilaissa, joi-

den poissaoloista on aiheutunut haittaa heidän koulunkäynnilleen ja riski syrjäy-

tymiseen on syntynyt. Syinä poissaoloille on ollut muun muassa psyykkiset oireet 

ja sosiaaliset ongelmat, kuten ahdistuneisuus tai kiusaaminen. (Yle, 2021b) So-

siaalisten ongelmien, muun muassa luokkakavereiden ja luokan ilmapiirin vaiku-

tus nuoren hyvinvointiin onkin tutkimusalueena hyvin merkittävä.   

 

Kouluissa hyvinvoinnin tutkimus on ollut melko vähäistä (Janhunen, 2013, 17). 

Sen tarkastelu on kuitenkin ajankohtaista ja tärkeää, sillä yhteiskunnassa käy-

dään paljon keskustelua oppilaiden vähäisestä kouluviihtyvyydestä ja puutteelli-

sesta mielekkyyden kokemuksesta kouluissa (Tuominen-Soini, 2015, 243). Jo 

vuonna 2013 julkaistu Pisa – vertailu osoitti Suomen kouluviihtyvyyden romahta-

neen (Salmela-Aro, 2015, 281). Tuorein kouluterveyskysely puolestaan osoittaa, 

että noin 13 prosenttia 4. ja 5. luokkien oppilaista kokee koulu-uupumusta ja ai-

noastaan 45 prosenttia kokee kouluinnostusta (THL1, 2021).   

 

Koulu on iso osa nuorten arkea, joten suhde erityisesti omaan opettajaan muo-

dostuu monelle tärkeäksi. Opettajilta kaivataan kuitenkin nykyistä enemmän läs-

näoloa, tukea ja neuvoja (Yle, 2021b). Valitettavaa kuitenkin on se, että oppilaat 

kokevat opettajilla olevan vain vähän aikaa heille (Salmivaara-Aro, 2011, 4).  Vain 

 
1 THL on viitteissä lyhenteenä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 
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40 % vuoden 2021 kouluterveyskyselyyn vastanneista neljännen ja viidennen 

luokan oppilaista koki, että opettaja on usein kiinnostunut siitä, mitä heille kuuluu 

(THL, 2021). Aidolla läsnäololla, kannustamisella ja palautteen antamisella voi-

taisiin osoittaa nuorille, että opettaja on kiinnostunut kuuntelemaan ja tukemaan. 

Nuori tarvitsee sosiaalista tukea kohdatakseen muuttuvat elämäntilanteet ja tar-

peet.  

  

Koulu on useimmille lapsille ja nuorille kodin jälkeen tärkein sosiaalinen ympä-

ristö (Fernström, Vuorinen & Uusitalo, 2021, 119). Molempien kasvuympäristöjen 

yksi tärkeimmistä tehtävistä on lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukeminen. Suo-

malaisesta peruskoulusta ei ole toistaiseksi paljoa tietoa oppilaiden subjektiivi-

sesta hyvinvoinnista tai opettajan merkityksestä oppilaan emotionaaliselle hyvin-

voinnille. Tutkimukseni empiirisenä tavoitteena on tarkastella oppilaiden hyvin-

voinnin ulottuvuuksia (kouluinto, itsetunto, koulu-uupumus, masentuneisuus) ala-

koulun kuudennella luokalla. Olen kiinnostunut siitä, kuinka kuudesluokkalaiset 

oppilaat kokevat hyvinvointinsa ja miten sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä sii-

hen. Lopuksi tarkastelen, onko opettajalla ja luokkakavereilla merkitystä hyvin-

voinnin ulottuvuuksiin, kun myös kodin tuki huomioidaan. Tutkimusongelmaan 

vastataan tilastollisin menetelmin käyttämällä suomalaista hyvinvointiin keskitty-

vää kyselyaineistoa kolmelta eri alakoululta pääkaupunkiseudulta.  
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2 Koulu ja hyvinvointi 
 

 

Onnellisuus on nykypäivän keskeinen onnistumisen mitta ja sitä pidetään jopa 

ainoana asiana, mihin ihminen pohjimmiltaan pyrkii. Edward Decin ja Richard Ry-

anin kehittämän itseohjautuvuusteorian mukaan onnellisuuden lähteitä ovat va-

paaehtoisuus, kyvykkyys ja itseohjautuvuus. Nämä tekijät liittyvät vahvasti ihmi-

sen hyvinvointiin ja sisäiseen motivaatioon. Sisäisessä motivaatiossa keskeistä 

on tekemisen kokeminen mielenkiintoiseksi, innostavaksi, arvokkaaksi ja omasta 

tahdosta tehtäväksi. Sisäisesti motivoidut tavoitteet ovat yhteydessä parempaan 

hyvinvointiin. Ulkoisten päämäärien saavuttaminen voi jopa lisätä ahdistusta ja 

negatiivisia tunteita. (Martela, 2015, 30, 46–48) Hyvinvoivissa yksilöissä on ha-

vaittavissa lisääntynyttä luovuutta ja tehokkaampaa oppimista. He osoittavat li-

säksi prososiaalisempaa käyttäytymistä ja omaavat enemmän positiivisia ihmis-

suhteita. (Ruggeri, Garcia-Garzon, Maguire, Matz & Huppert, 2020, 3). 

 

Positiivinen psykologia on johtanut onnellisuuden innokkaampaan tutkimiseen ja 

psykologisen tutkimuksen mukaan onnellisuutta ovat positiiviset tunteet ja elä-

mäntyytyväisyys. Hyvinvointi – käsitteen voidaan nähdä pitävän sisällään kaksi 

ominaisuutta: miltä elämä tuntuu ja miten toimintakykyisiä ollaan. Sen voidaan 

ajatella tarkoittavan siis optimaalista psykologista toimintakykyä ja kokemusta. 

(Martela, 2015) Hyvinvoinnin teorioita on esitetty myös muilla tavoin, esimerkiksi 

jakautuen kolmeen ryhmään: tavoiteltavien asioiden saavuttaminen, subjektiivi-

nen kokemus elämäntyytyväisyydestä sekä tarpeiden näkökulma (Fernström 

ym., 2021, 117). Dodge, Daly, Huyton ja Sanders (2012, 230) puolestaan ehdot-

tavat hyvinvoinnin määrittyvän kokonaisuutena, jossa yksilön resurssit ja kohda-

tut haasteet ovat tasapainossa.  

 

Onnellisuus voidaan määritellä subjektiivisesti koetuksi ilmiöksi hyvinvoinnista, 

minkä lisäksi se voidaan rinnastaa yleiseen tunneperäiseen arvioon positiivisesta 

ja negatiivisesta vaikutuksesta sekä tyytyväisyydestä elämään (Uusitalo-Malmi-

vaara & Lehto, 2013, 604). Subjektiivinen hyvinvointi terminä on synonyymi po-

sitiiviselle mielenterveydelle. Hyvinvointi koostuu tämän subjektiivisen kokemuk-
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sen lisäksi myös yksilöstä riippumattomista tekijöistä, kuten perhetaustasta ja yh-

teisöjen tarjoamista osallisuuden mahdollisuuksista. Hyvinvoinnin tukemiseksi on 

tärkeää tunnistaa myös nämä yksilöstä riippumattomat syyt, jotta tavoitetaan 

myös esimerkiksi sosiaalisesti huono-osaiset lapset. (Fernström ym., 2021, 114)  

 

Hyvinvoinnin, onnellisuuden, elämäntyytyväisyyden ja positiivisten tunteiden kä-

sitteet kietoutuvat usein yhteen tai ainakin vahvasti liittyvät toisiinsa. Hyvinvointia 

tarkastellessa on hyvä ottaa huomioon tämä käsitteen moninaisuus kaikkineen 

osatekijöineen. Hyvinvointi voidaan määritellä yhdistelmänä, joka sisältää hyvää 

oloa ja toimintakykyä, onnellisuuden ja tyytyväisyyden tunteita, oman potentiaalin 

kehittämistä sekä elämänhallintaa, merkityksellisyyden tuntemista ja kokemusta 

positiivisista ihmissuhteista (Fernström ym., 2021, 117; Ruggeri ym., 2020, 3). 

Carol Ryffin (1989) mukaan psykologisen hyvinvoinnin ytimessä on itsensä hy-

väksyminen, autonomia, kyvykkyys, elämäntarkoituksellisuus, henkilökohtainen 

kasvu ja hyvät ihmissuhteet, jonka myös Seligman (2011) liittää kuuluvaksi on-

nellisuuteen (ks. Martela, 2015, 42). Seligman on kehittänyt hyvinvoinnin 

PERMA–teorian, joka sosiaalipedagogisesta näkökulmasta katsottuna keskittyy 

yksilön ja hänen lähimmän yhteisönsä välisiin suhteisiin (Fernström, 2021, 118).   

 

Nuorten arki kuluu merkittävissä osin koulun ja kodin ympärillä. Täten koulusta 

tulee kodin lisäksi tärkeä kehitysympäristö nuorelle vaikuttaen nuoren hyvinvoin-

tiin, käsitykseen itsestään, paikkaansa yhteisössä ja kyvykkyyteen pärjätä maail-

massa. (Fernström ym., 2021, 115; Tuominen-Soini, 2015, 243; Viljanen & Kuu-

sisto, 2021, 295) Muun muassa kouluinnostus on yksi nuorten elämäntyytyväi-

syyteen positiivisesti vaikuttava tekijä (Salmela-Aro, 2015, 283). Kouluinnostusta 

ja hyvinvointia tarkastella on hyvä ottaa huomioon kouluympäristöön kuuluvat so-

siaaliset suhteet, kuten luokkakaverit ja opettajat. Koulun sosiaaliset tekijät ulot-

tuvat myös tavalla tai toisella kotiympäristöön, kun esimerkiksi vapaa-aikakin 

saattaa kulua osittain luokkakavereiden kanssa. Opettajan rooli ulottuu kodin 

puolelle yleisimmin varmasti yhteydenpidolla Wilman kautta, mutta mahdollisesti 

jopa viemällä nuorta koskevaa huolenaihetta eteenpäin sosiaalitoimelle. Näin ol-

len sosiaalinen ympäristö on hyvin keskeisessä asemassa hyvinvoinnin ja tar-

kemmin vielä kouluhyvinvoinnin tutkimuksessa (Janhunen, 2013, 17).   
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2.1 Nuoruusikä 

 

Nuoruusikä ajoittuu ikävuosiin 12–24, joten tutkimukseeni osallistuneet oppilaat 

elävät juuri lapsuuden ja nuoruuden murrosaikaa, tarkemmin ottaen esi- ja var-

haisnuoruutta. Tutkimukseni kannalta on olennaista ymmärtää tätä ajankohtaista 

kehitysvaihetta ja mahdollista oireilua osana iänmukaista kehitystä. Nuoruuden 

kehitysvaihe pitää sisällään fyysistä ja psyykkistä kypsymistä, minkä päämää-

ränä on oman identiteetin ja autonomian saavuttaminen. Puberteetilla tarkoite-

taan murrosiän fyysistä kypsymistä, kun taas nuoruusiällä viitataan psyykkiseen 

kehitykseen. (Aalberg, 2016, 35)  

 

Keskeistä nuoruudessa on fyysiset muutokset, kasvupyrähdys, sukukypsyyden 

työstäminen, vanhemmista irtautuminen, ikätovereihin turvautuminen, sopeutu-

minen murrosiän muutoksiin ja oman seksuaalisen identiteetin jäsentäminen. 

Nuorten ajattelutaidot kehittyvät ja mielessä saattaa olla paljon hämmennystä ta-

pahtuvista muutoksista. (Nuorten mielenterveystalo, 2022) Kypsymättömyys voi 

näkyä nuorissa puutteellisena kykynä hallita impulsseja, mikä puolestaan voi il-

metä psyykkisenä ja fyysisenä oireiluna (Aalberg, 2016, 35). Mielialan, käytöksen 

ja ihmissuhteiden ailahtelu onkin hyvin tyypillistä tässä ikäkaudessa. Suhde kotiin 

ja vanhempiin on vaihteleva, sillä nuori on vuorottain tarvitseva ja toisinaan hakee 

irrallisuutta. Tämä tunteiden ja itsetunnon vaihtelu voi näkyä myös koulussa 

muun muassa levottomuutena tai esimerkiksi alentuneina suorituksina. (Marttu-

nen & Karlsson, 2013, 8) On myös todettu, että itsetunnon vaihtelu on suurimmil-

laan juuri murrosiän alkuvaiheessa, 12–14-vuotiailla (Keltikangas-Järvinen, 

1994, 33).  

 

Erik H. Eriksonin psykososiaalisen teorian mukaan ihmisen elämänkaari jaetaan 

eri persoonallisuuden kehitysvaiheisiin. Teoria tarkastelee sosiaalisten kokemus-

ten vaikutusta ihmisen itsetuntemukseen. Tämän mukaan jatkuva vuorovaikutus 

ja uudet kokemukset kehittävät ihmisen itsetuntemusta. Kehitystehtävien tai krii-

sien kohtaaminen joko vahvistaa tai hidastaa identiteetin kehitystä. Tutkimukseen 

osallistuvien ikävuosiin Eriksonin teoriassa lukeutuu oman identiteetin löytäminen 

sekä itseluottamuksen kehittyminen. Identiteettiä etsiessään nuorilla voi olla mo-



6 
 

 
 

nenlaisia kokeiluja roolien, harrastusten tai käyttäytymismallien suhteen. Nyky-

päivänä nuorten identiteetin muodostumiseen vaikuttavat myös ympäröivät teki-

jät, kuten luokkakaverit ja populaarikulttuuri. (Cherry, 2015) Nuoret elävät mo-

nenlaisten odotuksien ja vaatimusten ympäröiminä. Heihin kohdistuu sosiaalisia 

ja kulttuurisia odotuksia yhteiskunnalta, vanhemmilta, opettajilta ja ikäryhmäl-

tään. (Viljanen & Kuusisto, 2021, 293) Näiden lisäksi sosiaalinen media on myös 

vahvasti läsnä identiteetin rakentumisessa.  

 

Nuoruus on identiteetin ja elämäntarkoituksen kehittymiselle otollista aikaa (Vil-

janen & Kuusisto, 2021, 295). Nuoret tarvitsevat tukea ja rohkaisua identiteetin 

rakentumisen vaiheessa. Täten sosiaaliset tekijät, kuten perhe, ystävät ja opet-

tajat vaikuttavat myös vahvan itsetunnon saavuttamiseen. Tämä edellä mainittu 

kehitysteorian vaihe on tärkeä myös tutkimukseni kannalta, sillä se osoittaa kehi-

tystehtävien linkittyvän aina ympäröivään yhteiskuntaan. Psykologinen kehitys 

tapahtuu aina vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin, minkä vuoksi perhe, ystävät, 

luokkakaverit ja opettaja ovat merkittäviä toimijoita.  

 

 

2.2 Nuorten hyvinvointi 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2022) määrittelee hyvinvoinnin osa-alueiksi ter-

veyden, materiaalisen hyvinvoinnin sekä koetun hyvinvoinnin tai elämänlaadun. 

Yksilöllisen hyvinvoinnin osa-alueita ovat muun muassa sosiaaliset suhteet, it-

sensä toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma. Sosiaalisella pääomalla 

tarkoitetaan ihmisten tai ryhmien välisiä sosiaalisia suhteita eli sosiaalisia verkos-

toja sekä niissä syntyvää luottamusta ja vastavuoroisuutta. (THL, 2022) Hyvin-

vointi voi laajasta näkökulmasta katsottuna tarkoittaa onnellisuutta, positiivista 

mielialaa ja yleistä tyytyväisyyttä elämään. Se voi tarkoittaa sitä, että on toimin-

takykyinen suoriutumaan elämänkulkuunsa kuuluvista kehitystehtävistä. Sosiaa-

lipedagogisen teorian mukaan hyvinvointi on sellaista, mikä on mahdollista saa-

vuttaa yhteisöllisessä elämässä ja siinä tapahtuvan kasvatuksen johdosta. Tar-

veteoreettisessa ajattelussa hyvinvointi perustuu syvästi yhteisöllisyyteen. (Jah-
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nunen, 2013, 19) Yhteisöllisyys kuuluu vahvasti juuri nuoruuden kehitysvaihee-

seen, kun vanhemmista otetaan etäisyyttä ja tarvitaan entistä enemmän ikätove-

reita sekä ryhmään kuulumisen tuomaa suojaa (Aalberg, 2016, 41). 

 

Tasa-arvon edistäminen on yksi peruskoulun keskeisistä tehtävistä. Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet2 (2014) luovat pohjan sille, että oppilaan 

hyvinvoinnista välitetään koulussa ja hyvinvointia edistetään. Perusopetuksen 

yhtenä kasvatustehtävänä on tukea oppilaan hyvinvointia yhdessä kotien kanssa. 

Kouluyhteisössä on tarkoituksena oppia ymmärtämään, kuinka omaan ja muiden 

hyvinvointiin voidaan vaikuttaa. (POPS, 2014) Kouluhyvinvointi on osa nuoren 

kokonaisvaltaista hyvinvointia, eikä irrallinen osa sitä. Tutkimuksien mukaan sub-

jektiivinen kouluhyvinvointi onkin yhteydessä yleiseen elämäntyytyväisyyteen ja 

kokonaisvaltaisen onnellisuuden kokemiseen (Fernström ym., 2021, 115; Mink-

kinen, 2015, 35). Suomessa kouluhyvinvointia on tutkittu jonkin verran, muun mu-

assa Lotta Uusitalo on tarkastellut onnellisuutta ja Katariina Salmela-Aro on tut-

kinut kouluintoa ja koulu-uupumusta. Useat lapsille ja aikuisille teetetyt tutkimuk-

set ovat osoittaneet sosiaalisten suhteiden läheisen yhteyden onnellisuuteen 

(Uusitalo-Malmivaara & Lehto, 2013, 604).  

 

Konu ja Rimpelä (2002, 83) ovat muodostaneet Erik Allardtin sosiologiseen teo-

riaan perustuvan kouluhyvinvointimallin, jonka mukaan hyvinvointi jakautuu seu-

raaviin osa-alueisiin: koulun olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamis-

mahdollisuudet ja terveydentila. Sosiaalisiin suhteisiin kuuluu oppimisilmapiiri, 

koulun johtaminen, opettajan ja oppilaan suhde, ryhmien toiminta, koulukiusaa-

minen sekä kodin ja koulun yhteistyö. Itsensä toteuttamismahdollisuuksiin kuulu-

vat muun muassa työn arvostus sekä mahdollisuus palautteeseen, ohjaukseen 

ja kannustukseen. (Konu & Rimpelä, 2002, 84; Minkkinen, 2015, 33–34) Koulu-

yhteisö voidaan nähdä terveyden, hyvinvoinnin ja oppimistavoitteiden kokonai-

suutena, milloin kaikessa koulun toiminnassa tähdätään kouluhyvinvoinnin toteu-

tumiseen (Rimpelä, 2008, 38).  

 

 
2 POPS on viitteissä lyhenteenä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 
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Minkkinen (2015) jakaa kouluhyvinvoinnin fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen 

ja materiaaliseen ulottuvuuteen, mitkä kietoutuvat toisiinsa erilaisin kausaali- ja 

vuorovaikutusyhteyksin. Tämän tutkimuksen kannalta olennaista on tarkastella 

psyykkistä ja sosiaalista ulottuvuutta. Mallin psyykkinen hyvinvointi pitää sisäl-

lään kognitiivisen ja emotionaalisen puolen, jonka ytimessä ovat muun muassa 

sosiaalisten suhteiden herättämät emootiot. Emotionaaliselle hyvinvoinnille mer-

kittävänä tekijänä voidaankin pitää koulun sosiaalisten suhteiden laatua. Psyyk-

kisen kouluhyvinvoinnin kontekstitekijöiksi mallissa lukeutuu luokan ilmapiiri sekä 

opettajan opetustaidot ja palaute oppilaille. Opettajien ja oppilaiden sosiaalinen 

tuki sekä oppilaan vaikutusmahdollisuudet toimivat täten rakentaen sosiaalista 

kouluhyvinvointia. Sosiaalista kouluhyvinvointia heikentää puolestaan koulukiu-

saaminen ja epäreilu kohtelu. (Minkkinen, 2015)  

 

Uusitalo-Malmivaara (2012) on tutkinut 12-vuotiaiden oppilaiden kouluun liitty-

vän ja globaalin onnellisuuden suhdetta. Tutkimuksen mittareina käytettiin Ly-

ubormiskyn ja Lepperin subjektiivista onnellisuusasteikkoa sekä koululaisten 

onnellisuuskartoitusta. Vastaajia pyydettiin myös valitsemaan 12 oletetun koh-

teen listasta tekijät, jotka lisäisivät heidät onnellisuuttaan. Heiltä kysyttiin myös 

heidän suhteitaan perheenjäseniin ja muihin tärkeisiin ihmisiin. Tutkimuksen tu-

lokset osoittavat vahvan yhteyden globaalin ja kouluun liittyvän onnellisuuden ja 

sosiaalisten suhteiden välillä. Onnellisuutta lisäävistä tekijöistä suosituimpia oli-

vat koulumenestys, vapaa-ajan lisääminen ja harrastuksissa menestyminen. 

Vähiten onnellisimmat opiskelijat halusivat enemmän ystäviä ja rahaa, parem-

man ulkonäön ja rauhallista perhe-elämää. Tulokset tukevat sitä, että turvalliset 

sosiaaliset suhteet ovat ensisijainen taustatekijä lasten onnellisuudessa. (Uusi-

talo-Malmivaara, 2012) 

 

 

2.2.1 Kouluinto 

 

Koulun tehtävä on valmistaa lapset ja nuoret pärjäämään tulevaisuudessa. Kou-

lunkäynnin kannalta tärkeää on omata kouluintoa, eli myönteistä suhtautumista 

opiskeluun. Kouluinto sisältää emotionaalisen, kognitiivisen ja toiminnallisen 

osatekijän. Opiskeluinnostuksen ja onnistumisen kokemuksien kasaantuminen 
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johtaa hyvinvoinnin lisääntymiseen ja parhaillaan voi muodostua innostuksen 

kierre, joka saa aikaan myönteisiä oppimisen ilon kokemuksia. (Salmela-Aro, 

2015, 282–284) 

 

Kouluinnon käsite sisältää energisyyden, sitoutumisen ja uppoutumisen koulu-

työhön. Sosiaaliset rakenteet ja yksilön aktiivinen toiminta vaikuttuvat koettuun 

kouluintoon. Niin opinnoissa kuin töissä on merkitystä henkisillä voimavaroilla, 

mitkä voidaan varustaa hyvillä vuorovaikutustaidoilla, sosiaalisella lähestymi-

sellä ja yhteisöllisyydellä. Opiskelukykyä lisäävien toimenpiteiden luominen, 

sekä yhteisöllisyyteen ja sosiaalisiin taitoihin panostaminen on tärkeää. Opinto-

jen aikana omaksutuilla sosiaalisilla kyvyillä ja asennoitumisella sosiaalisiin ti-

lanteisiin on vaikutusta jaksamiseen jopa pitkällä tähtäimellä työssä. (Salmela-

Aro, 2011, 5) Kouluinnokkuus on yhteydessä koulun arvostamiseen, opinnoissa 

menestymiseen ja elämään tyytyväisyyteen (Vasalampi & Salmela-Aro, 2014, 

19).  

 

Kouluintoa voidaan tarkastella motivaatiopolun kautta (Salmela-Aro, 2015, 283). 

Sisäinen motivaatio tarkoittaa sitä, että oppilas on kiinnostunut tekemään jotain 

sen vuoksi, että kokee sen kiinnostavaksi, mielihyvää tuottavaksi ja omien arvo-

jensa mukaiseksi. Tällaisen työskentelyn on havaittu lisäävän hyvinvointia ja 

tyytyväisyyttä elämään. Ulkoisen motivaation ohjaamana toimintaan voi puoles-

taan vaikuttaa esimerkiksi sosiaaliset paineet. (Vasalampi & Salmela-Aro, 2014, 

14) Motivaatiota voidaan tarkastella myös tavoitteiden näkökulmasta, minkälai-

sia tavoitteita nuorella on, kuinka tärkeiksi ne koetaan, entä minkälaiset mahdol-

lisuudet nuorella on toteuttaa niitä? Pyrkimys ymmärtävään oppimiseen ja tie-

don kartuttamiseen on yhteydessä oppilaan kouluintoon. (Tuominen-Soini, 

2015, 244, 247) 

 

Suoritushakuiset oppilaat ovat tutkimuksien mukaan erittäin innostuneita opis-

kelusta, sitoutuneita opiskeluun ja koulutustavoitteisiinsa. Nämä nuoret kokevat 

koulunkäynnin mielekkääksi, ovat tyytyväisiä koulutusvalintoihinsa ja menesty-

vät koulussa erinomaisesti. Välttämisorientoituneet nuoret puolestaan eivät ole 

sitoutuneita opiskeluun ja kouluinto on suorastaan vaatimatonta. (Tuominen-

Soini, 2015, 250–251) Kouluinto ennustaa nuorten onnistumista pääsykokeissa 
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ja siirtymistä jatko-opintoihin. Innokkaat nuoret harvoin pitävät välivuosia. Innos-

tus puolestaan ruokkii innostusta, milloin innostus opintoja kohtaan jatkuvasti li-

sääntyy. Sosiaaliset tekijät, kuten koti, kaverit ja opettaja ovat keskeisessä ase-

massa lisäämässä nuorten kouluintoa. (Salmela-Aro, 2015) 

 

 

2.2.2 Itsetunto 
 

 

Itsetunto on määrittelyltään monimuotoinen ja käsitteellä on monia synonyymejä, 

kuten itseluottamus, omanarvontunto, itsearviointi, itsekunnioitus ja itsensä hy-

väksyminen (Wells & Marwell, 1976, 60). Itsetunto voidaan nähdä yhtenä minän 

osa-alueena, johon kuuluu minän tietäminen, tunteminen ja arvostaminen (Oja-

nen, 1996, 31). Keltikangas-Järvisen (1994, 17–24) määrittely itsetunnosta pitää 

sisällään myös itsensä arvostamisen, itseluottamuksen, pettymysten sietämisen, 

oman elämän näkemisen arvokkaana, kyvyn arvostaa muita ihmisiä, itsenäisyy-

den oman elämän ratkaisuissa sekä todenmukaisen tunteen omista ominaisuuk-

sista. Itsetunto ja yleinen hyvinvoinnin tunne ovat yhteydessä toisiinsa. Hyvä it-

setunto edesauttaa näkemään elämässä enemmän hyviä puolia. Se on myös yh-

teydessä ihmisen sosiaalisiin taitoihin ja kykyyn tulla toimeen muiden kanssa. 

(Keltikangas-Järvinen, 1994, 35–36) 

 

Itsetuntoa voidaan pitää koulumenestyksen kannalta jopa tärkeimpänä selittä-

jänä. Hyvän itsetunnon omaava oppilas asettaa vaatimus – ja suoritustason kor-

keammalle. (Keltikangas-Järvinen, 1994, 40) Oppimishakuiset nuoret eivät pel-

kää epäonnistumisia, vaan oma-aloitteisesti hakeutuvat sopivan haasteellisien 

tehtävien pariin. Oppimishakuisten nuorten koulumenestyskin on yleisesti ottaen 

hyvää. Oppimishakuisuus on yhteydessä yleiseen hyvinvointiin, kuten hyvään it-

setuntoon. Nuorilla vaikuttaisi olevan hyvän opiskelumotivaation lisäksi vahva mi-

näkäsitys ja positiivinen suhtautuminen opiskeluun liittyviin haasteisiin. Puoles-

taan suoritushakuisilla nuorilla on heikompi itsetunto kuin oppimishakuisilla nuo-

rilla. Välttämisorientoituneilla nuorilla usko omiin kykyihin puuttuu ja heillä on 

heikko itsetunto. (Tuominen-Soini, 2015, 248–252).  
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2.2.3 Koulu-uupumus 

 

Liialliset vaatimukset liittyen opiskeluun johtavat koulu-uupumukseen. Koulu-uu-

pumuksella on puolestaan seurauksia myöhemmin nuoren elämässä. Se voi 

näkyä muun muassa psyykkisenä pahoinvointina ja vähentyneenä kouluintona. 

Hyvinvointi voi pahimmassa tapauksessa romahtaa, jos koulussa asetetaan 

liian suuria vaatimuksia ja nuoren voimavaroissa on puutteita. (Salmela-Aro, 

2015, 283–284) Krooninen väsymys, välinpitämätön asenne, kiinnostuksen ja 

merkityksellisyyden kokemuksen menetys koulua kohtaan voivat olla merkkejä 

uupumuksesta (Salmela-Aro & Read, 2017). 

 

Yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunteet puuttuminen vaikuttavat keskeisesti 

myös motivaatioon, mikäli nämä tekijät uupuvat, niin kouluinto laskee ja uupu-

mus lisääntyy. Kouluun liittyvä stressioireyhtymä koulu-uupumus voi näkyä op-

pilaissa väsymyksenä, kyynisyytenä opiskelua kohtaan ja riittämättömyyden 

tunteita. (Salmela-Aro, 2011, 3; Salmela-Aro & Read, 2017, Vasalampi & Sal-

mela-Aro, 2014; 14–15) Oireet etenevät prosessimaisesti väsymyksestä ja kyy-

nisyydestä kohti riittämättömyyden kokemusta. Koulu-uupumus voi pitkittyes-

sään johtaa masentuneisuuteen. Koulu, koti ja kaverit muodostavat oppilaan so-

siaalisen ympäristön, mikä on hyvin keskeisessä asemassa nuoren uupumuk-

sen suhteen. (Salmela-Aro, 2011, 3) 

 

Oppimisorientaatio on yhteydessä alhaiseen koulu-uupumukseen. Oppimisha-

kuiset nuoret eivät koe kyynisyyden tai riittämättömyyden tunteita koulussa. 

Puolestaan suoritushakuisuus koulussa voi olla yhteydessä koettuun koulu-uu-

pumukseen. Suoritushakuiset nuoret voivat kokea stressiä, opiskelun aiheutta-

maa väsymystä ja riittämättömyyden tunteita. Välttämishakuiset nuoret tuntevat 

kyynisyyttä ja riittämättömyyttä koulussa. (Tuominen-Soini, 2015, 248–252) 

Koulu-uupumus on vakava riski syrjäytymiskehitykselle FinEdu-tuloksien mu-

kaan. Kyynisyys on riskinä opintojen kesken jäämiselle ja ennustaa syrjäytymis-

riskiä. Tämä syrjäytymisriski saa alkunsa kielteisestä suhtautumisesta koulua 

kohtaan. (Salmela-Aro, 2015, 288) 
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2.2.4 Masentuneisuus 

 

2000-luvulla opiskelijoiden stressi ja univaikeudet ovat lisääntyneet (Salmela-

Aro, 2011, 3). Lasten hyvinvointi on maailmanlaajuisesti suuri huolenaihe kas-

vattajien, tutkijoiden, opettajien ja poliitikkojen keskuudessa. Huolenaiheena on 

muun muassa masennuksen oireet, jotka ovat vakava terveysongelma lasten, 

nuorten ja aikuisten keskuudessa. Masennusoireet voivat näkyä muun muassa 

heikentyneenä sosiaalisena toimintana, akateemisena suorituskykynä tai elä-

mänlaatuna. (Uusitalo-Malmivaara & Lehto, 2013, 603)  

 

Masennus – ja mielialahäiriöt lapsilla ja nuorilla ovat luultua yleisempiä. Duode-

ciumin terveyskirjaston (Huttunen, 2018) mukaan kymmenen vuoden iän jäl-

keen masennustilat yleistyvät noin viiteen prosenttiin murrosikäisistä. Aikuis-

ikään mennessä jopa kuudes käy läpi masennusvaiheen. Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos (2019) kertoo masennusoireilua esiintyvän yli 20 prosentilla nuo-

rista ja masennustilaa sairastaa 5–10 prosenttia. Masennushäiriöt ovat tutkitusti 

yleisempi tytöillä kuin pojilla (Duodecium, 2018; Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos, 2019). Sosiaalisten taitojen puute ja yksinäisyys linkittyvät masennukseen. 

Tutkimuksissa on osoitettu, että muun muassa nuorten perheen tuki liittyy psy-

kososiaalisuuteen ja alhaiseen masennuksen tasoon. Perheriidat ja runsas al-

koholin käyttö puolestaan liittyvät lapsuuden masennukseen. (Uusitalo-Malmi-

vaara & Lehto, 2013, 604) 

 

Oppimishakuisuus on yhteydessä vähäiseen masentuneisuuteen ja ahdistuk-

seen. Puolestaan suoritushakuisilla ja välttämishakuisilla nuorilla on enemmän 

masentuneisuuden oireita verrattuna oppimishakuisiin. (Tuominen-Soini, 2015, 

248–252) Lisäksi uupumus ja riittämättömyyden kokemukset ovat riskinä ma-

sennukselle (Salmela-Aro, 2015, 288).  
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2.3 Sosiaaliset suhteet 

 

Ihmiset ovat perusluonnoltaan sosiaalisia ja vahvasti sidoksissa toisiinsa. Tästä 

kertoo se, että ihmisen eloonjäämistarpeisiin voidaan laskea muiden ihmisten hy-

väksyntä ja status yhteisössä. Lisäksi ihmiselämän yksi primitiivisimmistä pe-

loista on hylätyksi tuleminen. Elämä kytkeytyy siis olennaisesti muihin ihmisiin, 

muun muassa yhteenkuuluvuuden ja tärkeiden ihmisten kohtelun kautta. (Mar-

tela, 2015, 51–52) Nuorten yhteenkuuluvuus luokkakavereihin, sekä kodin ja 

opettajan tuen voidaan ajatella siis kuuluvan jopa ihmisen perustarpeisiin. Muut-

tuvassa maailmassa nuoren on tärkeää vahvistaa joukkoon kuulumista ja eh-

käistä siten sosiaalista syrjäytymistä. Sosiaalinen syrjäytyminen on yhteiskunnan 

merkittävimpiä ongelmia ja aiheuttaa yksilölle negatiivisia tunteita. (Mäkelä & Sa-

janiemi, 2015, 137) Parhaillaan koulu voi toimia loiventavana tekijänä perhetaus-

tasta johtuville syrjäytymisriskeille. Tämän lisäksi koulu voi tukea nuorta haas-

teissa ja vahvuuksien löytymisessä. Koulu tarjoaa nuorelle mahdollisuuden yh-

teenkuuluvuuden, osallisuuden ja toimijuuden kokemukseen. (Fernström, 2021, 

115) 

 

Tutkijat ovat nostaneet esille sosiaalisten suhteiden vaikutusta koulussa jaksami-

seen ja hyvinvointiin. Keskeinen hyvinvointia lisäävä tekijä on innostava ja tukeva 

sosiaalinen ympäristö (Salmela-Aro, 2015, 290). Jahnusen (2013, 101) tutkimuk-

sen mukaan kouluhyvinvoinnin kannalta merkityksellisintä ovat kaverisuhteet, 

opettajan rooli auktoriteettina turvan ja oppimisen kannalta, sekä koulumyöntei-

syys. Sosiaaliset suhteet ja vahva yhteenkuuluvuuden tunne kouluun ennakoivat 

voimakkaasti oppilaan yleistä tyytyväisyyttä elämään ja myönteistä työskentelyil-

mapiiriä (Harju-Luukkainen Aunola & Vettenranta, 2018, 125). Yhteenkuuluvuu-

den vahvistaminen ja yhteyden kokemisen ymmärtämisen tulisi olla lähtökohtana 

kaikelle kasvatus – ja opetustyölle (Mäkelä & Sajaniemi, 2015, 142, 152). Näin 

ollen opetusta tulisi toteuttaa hyvinvointia tukevia asioita sisältäen, jotta oppilaat 

saavat kokea turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta koulupäivinään (Fernström ym., 

2021, 115). Vuorovaikutus opettajien, luokkakaverin ja perheen välillä pitää sisäl-

lään sanallista ja sanatonta kommunikaatiota. Täten sosiaalisia suhteita tarkas-

tellessa on tärkeää ymmärtää myös sosiaalista vuorovaikutusta ja sosiaalisia tai-

toja. (Kauppila, 2011, 19–20)  
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Rosenberg (2015) on kehitellyt nonviolent communication (NVC) – teorian, joka 

tarkoittaa rakentavaa, väkivallatonta ja myötäelävää vuorovaikutusta. Tämän kal-

taisen vuorovaikutuksen oppilaan ja luokkakavereiden, oppilaan ja opettajan 

sekä oppilaan ja perheen välillä voisi nähdä edistävän hyvinvointia. Teoriassa 

korostuu kuunteleminen ja vastaanottaminen, rakentavasti itsensä ilmaiseminen 

sekä erityisesti empatian taito. Empatia tarkoittaa kunnioittavaa ja ymmärtävää 

suhtautumista toisten kokemuksiin (Rosenberg, 2015, 149). Empatian ominai-

suuksiin kuuluu kyky nimetä ja eritellä toisen tunteita, kyky ymmärtää toisen rooli 

ja näkökulma, sekä kyky emotionaaliseen vastavuoroisuuteen (Bellet & Maloney, 

1991, 1831; Kauppila, 2011, s. 187). Tunnetaidot, empatian oppiminen ja vuoro-

vaikutustaitojen harjoittelu ovat tärkeänä osana opetussuunnitelmaa ja koulujen 

kasvatustyötä (POPS, 2014). 

 

Opettajien, luokkakaverien ja kodin vaikutusta oppilaiden hyvinvoinnille voidaan 

tarkastella myös John W. Greenen ja Thomas Gordonin näkökulmasta. He ovat 

tunnettuja yhteistoiminnallisesta ongelmanratkaisusta, mikä perustuu ajatukselle 

siitä, että lapset toimivat oikein, mikäli osaavat. Näin ollen haastavaa käyttäyty-

minen johtuu siitä, ettei lapsella ole edellytyksiä vastata hänelle asetettuihin vaa-

timuksiin. Yhteistoiminnallisella ongelmanratkaisulla voidaan saavuttaa pysyviä 

ratkaisuja ja taitoja. Greenen mukaan lapsen käytöstä voidaan kuitenkin enna-

koida, kun selvitetään kuormittavat, pelottavat ja ärsyttävät tekijät. (Ruutu, 2019; 

2021.) Sosiaalinen vuorovaikutus ja sitä kautta saatu positiivinen palaute ovat siis 

tärkeässä roolissa. Ihmisten välisissä suhteissa tämä tarkoittaa sitä, että yhden 

hyvän asian toteutuminen lisää seuraavan hyvän asian toteutumisen todennäköi-

syyttä (Mäkelä & Sajaniemi, 2015, 150). 

 

PISA-tutkimuksen tulokset tuottavat tietoa kaiken muun ohella myös nuorten ys-

tävyyssuhteista ja asenteista, sekä esimerkiksi kokemuksista saamastaan tu-

esta. Näin ollen sen tuloksien avulla voidaan tarkastella myös sosiaalisen tuen 

yhteyttä oppimistuloksiin. Kouluun liittyviin asenteisiin ja oppimistuloksiin sosio-

kulttuurisesta näkökulmasta vaikuttavat läheiset ja yhteiskunnalliset vuorovaiku-

tussuhteet. (Harju-Luukkainen, Aunola & Vettenranta, 2018, 122) Minkkisen 

(2015) väitöskirjassa tutkittiin lapsen masennusoireiden ja koulun sosiaalisten 
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suhteiden yhteyttä. Tuloksien mukaan opettajan ja oppilaiden sosiaalisella tuella 

sekä koulukiusatuksi tulemisella oli yhteyttä masennusoireisiin ja kouluviihtyvyy-

teen. Opettajan tuki, oppilaiden yhteiset kokemukset ja vähäinen kiusaaminen 

ennustivat parempaa koulussa viihtymistä. Tutkimuksen perusteella voidaan sa-

noa, että koulun sosiaaliset suhteet ovat merkittäviä 9–13-vuotiaiden lasten 

emotionaaliselle hyvinvoinnille. (Minkkinen, 2015, 48; 82) 

 

Uusitalo-Malmivaara ja Lehto (2013) ovat tutkineet onnellisuuden ja masennuk-

sen ennustettavuutta ihmissuhteilla perheenjäseniin ja muihin ihmisiin, läheisten 

ystävien määrään ja heidän kokemuksiinsa vanhempien riitelystä ja juomisesta. 

Heidän tutkimuksensa osoitti, että tytöt olivat poikia masentuneempia, mutta on-

nellisuuden suhteen he eivät eronneet toisistaan. Läheisten ystävien määrä ja 

perhesuhteet olivat yhteydessä matalaan onnellisuuteen molemmilla sukupuo-

lilla. Korkea onnellisuuden taso oli ennustettavissa luottamuksellisiin perhesuh-

teisiin ja muihin suhteisiin tytöillä. Pojilla puolestaan korkeaa onnellisuutta en-

nusti läheisten ystävien määrä ja luottamukselliset perhesuhteet. Heikot perhe-

suhteet, läheisten ystävien määrä ja vanhempien riitely olivat liitetty masennuk-

seen tytöillä. Pojilla masennukseen liitettiin heikot perhesuhteet ja läheisten ys-

tävien määrä. Tytöt ovat sensitiivisempiä perheriidoille. (Uusitalo-Malmivaara & 

Lehto, 2013, 603) 

 

 

2.3.1 Opettaja-oppilassuhde 
 
 

Opettajan ja oppilaan välinen suhde voidaan määritellä pedagogiseksi suhteeksi. 

Se on vuorovaikutusta, joka tapahtuu opettajan ja oppilaan välillä opetustilan-

teessa. (Kansanen, 2014) Opettaja ja oppilas ovat opetustilanteessa erilaisessa 

ja eriarvoisessa asemassa, kasvattaja ja kasvatettava. Opettaja toteuttaa vallan-

käyttöä opetussuunnitelman mukaisesti, muun muassa kurinpito ja arviointi. 

(Eväsjoki & Keskinen, 2005, 18, 40) Kurinpidollinen määräysvalta oppilaita koh-

taan on lakiin perustuvaa (Kauppi, 2015, 29). Opettaja toimii opetuksessaan 

edustaen yhteiskuntaa, eli noudattaen lakeja ja asetuksia (Cantell & Vehniäinen, 

2011, 155).  
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Opettajan ja oppilaan vuorovaikutusprosessi ja sen yhteys oppilaan psyykkiseen, 

emotionaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin on pedagogisen hyvinvoinnin keski-

össä (Jahnunen, 2013, 21). Riittävä sosiaalinen hyvinvointi kykenee suojaamaan 

yksilöiden henkistä terveyttä. Opettaja kykenee oikeudenmukaisella toiminnal-

laan vaikuttamaan positiivisesti oppilaiden emotionaaliseen sitoutumiseen ja 

luokkayhteisöön kiinnittymiseen. Opettaja voi hyvällä luottamussuhteella oppilaa-

seen, oikeudenmukaisella toiminnallaan luokkatilanteissa ja positiivisella vuoro-

vaikutuksella lisätä oppilaan hyvinvointia koulun olosuhteissa. (Mameli, Biolcati, 

Passini & Mancini, 2018, 534, 536). Kasvatus – ja opetustyössä olevalla aikui-

sella on velvollisuus huolehtia siitä, ettei kukaan oppilaista koe itseään ulkopuo-

liseksi (Mäkelä & Sajaniemi, 2015, 142). 

 

Opettajalla on merkittävä rooli kouluhyvinvoinnin edistämisessä, sillä oppilaat tar-

vitsevat kokemuksia luotettavasta ja tarpeen mukaan auttavasti aikuisesta. Opet-

tajan rooli korostuu erityisesti, jos kotoa puuttuu tällainen turvallinen aikuinen. 

(Salmela-Aro, 2010, 385) Opettaja-oppilassuhde on keskeinen tekijä siis oppimi-

sessa, että muussa kehityksessä. Tämä edellyttää opettajilta hyviä vuorovaiku-

tustaitoja, jotta suhde saadaan luotua ja sitä ylläpidettyä. Opettajan on tärkeää 

pyrkiä aktiivisesti omalla toiminnallaan muuttamaan opettaja-oppilassuhdetta po-

sitiivisemmaksi. Negatiivisesti koettu suhde on yhteydessä oppimistuloksiin ja 

poissaoloihin, kun puolestaan myönteisellä suhteella voidaan vaikuttaa jopa tu-

levaan elämään. (Harju-Luukkainen, Aunola & Vettenranta, 2018, 125, 144) Ai-

kuisen kuunnellessa oppilaan tarpeita ja ollessa aidosti läsnä, turvallisuuden 

tunne kasvaa (Mäki-Havulinna, 2018, 123). Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden (2014) mukaisesti oppilasta tulee kuunnella, arvostaa ja tukea yksi-

löllisesti, sekä hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan tulee välittää.  

 

PISA-tutkimus on myös osoittanut, että hyvän oppilas-opettajasuhteen omaavat 

oppilaat ovat tyytyväisiä koulussaan, saavat helposti ystäviä ja tuntevat kuulu-

vansa ryhmään (OECD, 2015, 2). Kuitenkin tutkimukset osoittavat, että oppilaat 

kokevat opettajilla olevan vain vähän aikaa heille (Salmivaara-Aro, 2011, 4). Lä-

hes 60 % vuoden 2021 kouluterveyskyselyyn vastanneista neljännen ja viiden-

nen luokan oppilaista koki, ettei opettaja ole kiinnostunut siitä, mitä heille kuuluu 

(Kouluterveyskysely, 2021). Konun ja Lintosen tutkimus (2006, 29) osoitti, että 
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vain viidesosa oppilaista koki opettajien olevan kiinnostuneita heistä. Sama tutki-

mus osoitti myös, että vajaa puolet kokivat opettajien kohtelevan heitä tasa-ar-

voisesti. Kiire, kritiikki ja epäoikeudenmukainen kohtelu ovat riskinä oppilaiden 

kouluinnolle. Oppilaat kaipaavat voimaannuttavia, oikeudenmukaisia ja kannus-

tavia opettajia. (Salmela-Aro, 2015, 290) 

 

Burnettin (2002) tutkimus osoitti, että jopa 91 % alakouluikäisistä oppilaista toivoi 

saavansa positiivista palautetta usein. Positiivista palautetta kaivattiin ominai-

suuksien sijaan nähdystä vaivasta ja hyvästä käytöksestä. Opettajalta saatu po-

sitiivinen palaute voi edistää ja vahvistaa oppilaiden näkemyksiä luokasta sekä 

opettaja – ja oppilassuhteesta. Oppilaan ja opettajan välisen positiivisen vuoro-

vaikutuksen on todettu lisäävän sosiaalisia taitoja. Tämä ilmenee erityisesti niissä 

oppilaissa, kenellä on haastavaa käyttäytymistä. Positiivista vuorovaikutusta voi-

daan edistää huomioimalla oppilaan toivottua käyttäytymistä. (Epstein, Atkins, 

Cullinan, Kutash & Weaver, 2008) Kannustamalla ja rohkaisemalla voidaan lisätä 

hyvinvointia (Mäkelä & Sajaniemi, 2015, 141). Lisäksi opettajan myönteinen ja 

innostunut suhtautuminen opettamaansa asiaan välittyy nuoreen, ja nämä myön-

teiset kokemukset vahvistavat toisiaan (Mäkelä & Sajaniemi, 2015, 149–150).  

 

Harju-Luukkaisen, Aunolan ja Vettenrannan (2018;125) tutkimuksessa noin vii-

dennes oppilaista koki opettajan osoittaman tuen vähäiseksi omalla oppimiselle. 

Lisäksi noin 15 prosenttia oppilaista kokivat vieraantuneisuutta omaan kouluyh-

teisöönsä, mihin syynä oli usein nuoreen kohdistuva kiusaaminen. Jopa neljän-

nes osallistuneista on kokenut henkistä kiusaamista. Kiusaaminen on yksi las-

ten välisen sosiaalisen tuen puute. Yhteenkuuluvuuden tunne on heikompaa ja 

yleinen tyytyväisyys elämään huomattavasti vähäisempää runsaasti kiusaa-

mista kokeneilla nuorilla. Tulosten mukaan 39 prosenttia nuorista kuului ryh-

mään nimeltä hyvät sosiaaliset suhteet, jossa oltiin tyytyväisimpiä elämään. Ul-

kopuoliseksi luokittuvilla 23 prosentilla oli vähäinen tyytyväisyys elämään. Han-

kala opettajasuhde puolestaan vaikutti enemmänkin poissaoloihin. (Harju-Luuk-

kainen ym., 2018, 125–126, 141–142) 
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2.3.2 Luokkakaverit 

 

Vertaissuhteet voivat olla kahden oppilaan välisiä suhteita tai ryhmässä ilmene-

vää oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Tässä tutkimuksessa vertaissuhteet luok-

kakavereihin ymmärretään oppilaan hyvinvointia edistävänä tekijänä ja ne ilme-

nevät oppilaiden omien kokemusten kautta. Ryhmään kuulumisen kokemus voi 

auttaa nuoria löytämään omat vahvuutensa ja pitämään erilaisuutta osana nor-

maalia toimintakulttuuria (Mäkelä & Sajaniemi, 2015, 153).  

 

Tutkimukset ovat osoittaneet positiivisten vertaissuhteiden vahvistavan merkittä-

västi kouluhyvinvointia (Jahnukainen, 2013; Konu, 2022). Luokkakavereilla voi 

positiivisen vaikutuksen lisäksi olla myös negatiivinen vaikutus kouluhyvinvointiin. 

Kavereiden kanssa opitaan uusia taitoja, asenteita ja kokemuksia. Kaveriryh-

missä aletaan muistuttaa toisiaan esimerkiksi suoriutumisessa ja motivaatiossa. 

Hyvät sosiaaliset suhteet edesauttavat koulutuksellisien haasteiden ja paineiden 

sietämisessä. Uhka jaksamiselle on puolestaan se, jos kaveripiiri ei tue toisiaan. 

(Salmela-Aro, 2011, 4)  

 

Positiiviset vertaissuhteet voivat vaikuttaa minäpystyvyyden kasvuun ja ongelma-

käyttäytymisen vähenemiseen (Rytioja, Lappalainen & Savolainen, 2019). Ver-

taisten kesken tapahtuvan arvioinnin on havaittu vaikuttavan myös muun muassa 

oppilaan itsetuntoon (Thomaes, Reijntjes, Orobio de Castro, Bushman, Poorthuis 

& Telch ,2010) Sosiaalisen vertailun korostaminen ja pyrkimys kyvykkyyden näyt-

tämiseen ovat myös negatiivisesti yhteydessä nuoren hyvinvointiin. Mikäli nuori 

pyrkii päihittämään toiset, on se yhteydessä kielteiseen perfektionismiin. Sosiaa-

linen vertailu voi näkyä siinä, että nuoret kokevat tärkeäksi vaikutuksen tekemi-

sen luokkakavereihinsa. (Tuominen-Soini, 2015, 250)  

 

PISA 2015 – tutkimuksen mukaan noin 15 prosenttia nuorista kokee kiusaamista. 

Kiusaamiskokemukset vaikuttavat yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja elämäntyy-

tyväisyyteen. (Harju-Luukkainen ym., 2018, 144) Kiusaamista voidaan kuitenkin 

ehkäistä myös opettajan ja koulukaverien tuella (Natvig, 2001, 570). Kiusaamisen 

ehkäisyn keskiössä on positiivinen luokkailmapiiri (Wang, Berry & Swearer, 

2013). Positiivisella ja välittävällä ilmapiirillä voidaankin tukea koulun myönteisiä 
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vertaissuhteita (McGrath & Nobel, 2010). Opettaja voi omalla toiminnallaan edis-

tää myös oppilaiden välistä vuorovaikutusta (Gillen, Wright & Spink, 2011), muun 

muassa tuomalla oppilaiden myönteistä käyttäytymistä esille antamalla positii-

vista palautetta.  

 

 

2.3.3 Kodin tuki 

 

Lapsella on syntyessään hoivajärjestelmä, mikä pohjustaa perustavalla tavalla 

ihmisen sosiaalisuutta. Hoivajärjestelmä varmistaa sen, että lapsi hakee yhteyttä 

aikuiseen, joka takaa hänen välittömän hengissä selviämisensä. Hoivajärjes-

telmä tuo lapselle myös mielihyvää toisen ihmisen läheisyydestä, kuten koske-

tuksesta ja lempeästä äänestä. Se vahvistaa ryhmään kuulumista ja ryhmän yh-

tenäisyyttä. (Mäkelä & Sajaniemi, 2015, 139)  

 

Lapsen hyvinvoinnin kannalta ratkaisevaa on muilta ihmisiltä saatu hoiva, tuki ja 

huolenpito. Perhe on yksi sosiaalinen ryhmittäytymä, mikä muovaa lapsen hyvin-

vointia. Bronfenbrenner (1979) on puolestaan nimennyt lapsen kehitykseen vai-

kuttavat eritasoiset ympäristöt mikro-, meso-, exo- ja makrosysteemiksi. Mikro-

systeemi sisältää vuorovaikutussuhteet esimerkiksi perheenjäsenten, ystävien, 

opettajan ja koulukavereiden kanssa. (Minkkinen, 2015, 28–30) 

 

Jo Bowlbyn (1969) kiintymyssuhdeteoria painottaa lapsen ja ensisijaisen hoitajan 

vuorovaikutussuhteen merkitystä. Kiintymyssuhdeteorian mukaan lapsen varhai-

set vuorovaikutussuhteet ja hoivakokemukset muovaavat lapsen perusturvalli-

suuden tunteen muodostumista. Lapsen kiintymyssuhdemalli voi olla turvallinen 

tai turvaton. (Minkkinen, 2015, 28–30) Lapsiin sensitiivisesti suhtautuvat aikuiset 

voivat rikastaa lapsen kiintymyskokemuksia (Mäkelä & Sajaniemi, 2015, 148).  

 

Flèchen, Lekfuangfun ja Clarkin (2021) tutkimuksen mukaan lapsuuden koke-

mukset ja perhe vaikuttavat hyvinvoinnin kokemukseen ja koettuun elämäntyyty-

väisyyteen aikuisenakin. Vanhempien tuella ja kiinnostuksella nuoria kohtaan on 

vaikutusta nuorten koulupolkuun. Esimerkiksi vanhempien kiinnostus nuorista ja 
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heidän koulunkäynnistään on yhteydessä nuorten kouluintoon. Vanhempien kiin-

nostus nuoren koulunkäyntiä kohtaan siis tukee nuorta eteenpäin. Kodin tuki voi 

parhaillaan jopa suojata siltä, että kavereiden uupumus tarttuisi. (Salmela-Aro, 

2015, 290) 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on tarkastella kuudesluokkalaisten hyvin-

vointia. Hyvinvointia tarkastelen neljällä ulottuvuudella: kouluinto, itsetunto, 

koulu-uupumus ja masentuneisuus. Tutkimustehtävä tarkentuu lisäksi siihen, mi-

ten hyvinvoinnin ulottuvuudet, luokkakaverit, kavereilta saatu positiivinen palaute, 

opettajalta saatu positiivinen palaute ja kodin tuki ovat yhteydessä toisiinsa. Kol-

manneksi tutkimuksessa selvitetään sosiaalisten tekijöiden merkitystä hyvinvoin-

nin kannalta.  

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Miten kuudesluokkalaiset voivat hyvinvoinnin neljällä eri ulottuvuudella 

(kouluinto, itsetunto, koulu-uupumus, masentuneisuus) mitattuna? 

2. Miten kuudesluokkalaisten hyvinvoinnin neljä eri ulottuvuutta (kouluinto, 

itsetunto, koulu-uupumus, masentuneisuus) ja sosiaaliset tekijät ovat yh-

teydessä toisiinsa? 

3. Miten sosiaaliset tekijät (luokkakaverit, kavereilta saatu palaute, opetta-

jalta saatu palaute, kodin tuki) ennustavat hyvinvoinnin neljää eri ulottu-

vuutta? 

 

Tutkimukselle asettamani hypoteesin mukaan oletin kuudesluokkalaisten hyvin-

voinnin positiivisten ulottuvuuksien (kouluinto, itsetunto) korostuvan. Oletin siis 

uupumuksen ja masentuneisuuden olevan vähäisempää kuin kouluinnon ja hy-

vän itsetunnon. Toisen tutkimuskysymykseen hypoteesina oli, että hyvinvoinnin 

ulottuvuuksien ja sosiaalisten tekijöiden väliltä löytyy yhteys. Oletin myös kouluin-

non ja itsetunnon olevan negatiivisesti yhteydessä masentuneisuuteen ja koulu-

uupumukseen. Puolestaan kouluinnon ja itsetunnon sekä masentuneisuuden ja 

koulu-uupumuksen oletin olevan positiivisesti yhteydessä. Viimeisen tutkimusky-

symykseni hypoteesina oli, että sosiaaliset tekijät ennustavat parempaa kouluin-

toa ja itsetuntoa. Oletin sosiaalisten tekijöiden puolestaan vaikuttavan eh-

käisevästi koulu-uupumukseen ja masentuneisuuteen.   
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimuksessani tarkastelen kuudesluokkalaisten oppilaiden hyvinvointia käyt-

täen apunani tilastollisia menetelmiä. Kvantitatiiviset eli määrälliset tutkimusme-

netelmät perustuvat numeeriseen mittaamiseen ja niiden tulosten tulkitsemiseen. 

Tällaisten menetelmien avulla voidaan pyrkiä ymmärtämään ja mahdollisesti en-

nustamaan ihmisten käyttäytymistä. Nämä eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä 

seikkoja, vaan pikemminkin todennäköisyyksiin, samansuuntaisuuksiin ja keski-

määräisyyksiin tähtääviä tekijöitä. (Komulainen & Karma, 2002; Metsämuuronen, 

2011) Tutkimukseni perustuu kuudesluokkalaisten oppilaiden omiin kokemuksiin 

hyvinvoinnin neljästä eri ulottuvuudesta (kouluinto, itsetunto, koulu-uupumus, 

masentuneisuus) ja niihin vaikuttavista sosiaalisista tekijöistä (luokkakaverit, ka-

vereilta saatu positiivinen palaute, opettajalta saatu positiivinen palaute ja kodin 

tuki).  

 

Tutkimuksessani käytetty aineisto on kerätty osana #Uuttakoulua-hanketta, joka 

alkoi 1.4.2019 ja päättyi 31.1.2021. Hanke kuuluu Uusi peruskoulu – ohjelmaan, 

jonka tavoitteena oli muun muassa edistää peruskoulun oppijalähtöisyyttä sekä 

vahvistaa avointa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Hankkeeseen osallistui 16 

Uudenmaan kuntaa, jotka halusivat vahvistaa voimavaralähtöistä oppimista. 

Tuusulan kunta vastasi hankekokonaisuudesta tiiviissä yhteistyössä Opetushal-

lituksen, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen, Etelä-Suomen 

Aluehallintoviraston, Suomen Vanhempainliiton, DialogiAkatemian ja Positive 

Learning:n kanssa. (Uuttakoulua, 2021)  

 

Hankeen yhtenä tavoitteena oli muutokseen pyrkiminen positiivisen pedagogii-

kan näkökulmasta kohti oppilaiden hyvinvoinnin lisäämistä. Lukuvuonna 2019–

2020 järjestettiin luonteenvahvuusopetusta 12 kunnassa ja 19 koulussa. Luon-

teenvahvuusinterventioon osallistuneet luokat jakautuivat koe – ja vertailuryh-

miin. Vertailuryhmässä opetusta jatkettiin entiseen malliin, kun taas koeryhmiin 

kuuluvien luokkien opettajat saivat perehdytystä luonteenvahvuusopetukseen, 

minkä lisäksi intervention aikana luokissa kiersi kouluttajat valmennuskäyn-

neillä. Opettajat saivat lisäksi käyttää sähköistä Positive -palvelua, joka tarjosi 

avuksi käytännönläheisiä työkaluja ja oppimateriaaleja. (Ruoho, 2020, 34) 
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4.1 Tutkimuksen osallistujat 

 

Tutkimuksen aineistona on huhtikuussa 2020 toteutettu hyvinvointia koskeva 

verkkokysely kuudesluokkalaisille. Aineisto on kerätty kolmesta eri koulusta, 

joissa kahdessa on toteutettu Uuttakoulua -hankkeen vahvuuspedagogiikkaa 

(N=50 ja N=51). Kolmas mittaus on kerätty vertailuryhmänä, jolloin tässä koulu-

luokassa vahvuuksiin perustuvaa oppimista ei olla kehitetty (N=57). Kyselyt on 

toteutettu inklusiivisillä luokilla, mikä tarkoittaa luokissa olevan integroituna oppi-

laita, joilla on erityisen tuen päätös. 

 

Luotettavuuden parantamiseksi aineistosta on hylätty kaksi kyselylomaketta. 

Ensimmäinen erottui joukosta silmämääräisellä tarkistuksella, kun vastaukset 

olivat mittauksen osioissa aina samassa asteikon kohdassa. Toisen vastaajan 

hylkäsin aineistostani etsiessäni poikkeavia arvoja SPSS – ohjelman Explore -

komennolla. Komennolla nousi esille muitakin poikkeavia vastauksia muun mu-

assa luokkakaverit-osiosta, mutta vastaajien pitäminen tutkimuksessa mukana 

oli mielestäni tärkeää ja merkittävää. Poikkeavuus ilmeni vastaajien kokemuk-

sissa siitä, löytyykö luokalta kavereita, voiko olla oma itsensä ja kiusataanko 

luokassa.  

 
 
Taulukko 1. Osallistujia kuvailevat tiedot 

 Kaikki (N=156) Koeryhmä (N=99) Vertailuryhmä (N=57) 

Sukupuoli 

Tyttö 

Poika 

Muu 

 

91 

60 

5 

 

54 

41 

4 

 

37 

19 

1 

Ikä 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

 

14 

10 

79 

44 

4 

4 

1 

 

14 

10 

43 

24 

4 

4 

 

 

 

36 

20 

 

 

1 

Läheiset yst. 

0 

1 

2 

3–5 

6 → 

 

1 

7 

11 

46 

91 

 

1 

3 

7 

27 

61 

 

 

4 

4 

19 

30 
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Olen yhdistänyt aineiston kolme eri mittausta yhdeksi tiedostoksi (N=156), jossa 

aineisto on jaettu kahteen ryhmään: koeryhmä (N=99) ja vertailuryhmä (N=57). 

Taulukosta 1 on nähtävissä aineiston sukupuoli- ja ikäjakaumat. Kaiken kaikki-

aan kyselyyn vastanneista 91 oli tyttöjä, 60 poikia ja 5 muunsukupuolisia. Vas-

taajista suurin osa oli 12 – vuotiaita (N=79), toisiksi eniten oli 13 – vuotiaita 

(N=44) ja loput vastaajista sijoittuivat ikävuosien 10–17 välille. Tutkimukseen 

osallistuneista kerättiin taustatiedoksi myös läheisten ystävien lukumäärä, joita 

valtaosa vastaajista koki olevan jopa enemmän kuin viisi.  

 

 

4.2 Tutkimuksen aineisto 

 

Kaikessa aineiston käsittelyssä on otettu huomioon vastaajien turvallisuus ja 

luottamuksellisuus. Vastaaminen on toteutunut anonyymisti, eikä siten oppilai-

den vastauksia tai nimiä kukaan ulkopuolinen näe. Tunnistetiedot on korvattu 

numerotunnisteilla. Aineistonkeruun menetelmänä verkkokysely on järkevä va-

linta, sillä tutkimuksen osallistujia on suhteellisen paljon ja mittaukset on teetetty 

eri kouluissa. Kysely pitää sisällään kaikille samat kysymykset järjestystä ja ra-

kennetta myöten (Vilkka, 2007, 27–28). Opettajia on pyydetty järjestämään aika 

ja paikka vastaamiselle, sekä olemaan tilanteessa mahdollisimman neutraalisti 

ja auttamaan vain pyydettäessä.  

 

Kyselylomake on laadittu hyödyntämällä jo olemassa olevia mittareita. Se koos-

tuu pääosin monivalintakysymyksistä, joiden lisäksi lomakkeessa on taustaky-

symyksiä ja muutama avoin kysymys eri osioiden tueksi. Tutkimuskysymysteni 

kannalta epäolennaiset osiot olen jättänyt tutkimuksessani huomiotta, kuten 

luonteenvahvuuksiin ja onnellisuuteen perustuvan teemallisen osan. Tutkimuk-

sessani olen käyttänyt osiota koulutyöstä ja hyvinvoinnista. Kyselyn lopussa on 

kerätty taustatietoja (sukupuoli, ikä, läheisten ystävien lukumäärä) sekä vastaa-

jan tunnistetiedot pitkittäistutkimusta varten. Kyselyn väittämiin oli pakollista 

vastata, jotta pääsi siirtymään seuraavalle sivulle.  
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Tarkemmat tutkimuksessani käytetyt kyselymittareiden väittämät ovat nähtä-

vissä tutkielmani liitteessä 1. Hyvinvoinnin ulottuvuuksia (kouluinto, itsetunto, 

koulu-uupumus, masentuneisuus) mitattiin perustuen neljään tunnettuun ja käy-

tettyyn kyselymittariin: Schoolwork Engagement Inventory (EDA), Rosenberg 

Self-Esteem Scale (RSE), School Burnout Inventory (BBI-10), sekä Beck Dep-

ression Inventory (BDI). Kyselymittarien väittämiin vastattiin pääosin 7-portai-

sella asteikolla: täysin eri mieltä, eri mieltä, osittain eri mieltä, en ole eri 

mieltä/samaa mieltä, osittain samaa mieltä, samaa mieltä ja täysin samaa 

mieltä. Likertin asteikko mittaa vastaajan mielipidettä äärilaidasta toiseen 

(Vilkka, 2007, 46). 

 

Kouluintoa arvioitiin käyttäen yhdeksää väittämää sisältävää Schoolwork Enga-

gement Inventorya (EDA), joka mittaa oppilaiden energiaa, omistautumista ja 

imeytymistä koulutehtäviin (Salmela-Aro & Upadaya, 2012, 60). Itsetuntoa arvi-

oitiin Rosenbergin itsetuntomittarilla, mikä pitää sisällään kymmenen kohtaa, 

joilla oppilas voi tarkastella suhdetta itseensä (Rosenberg, 1965). Koulu-uupu-

muksen arvioimiseksi on kehitetty kymmenen väittämän School Burnout Inven-

tory – menetelmä (BBI-10), joka mittaa koulu-uupumuksen kolmea ulottuvuutta: 

väsymystä, kyynisyyttä ja riittämättömyyttä (Salmela-Aro & Näätänen, 2005, 

27–30). Masentuneisuutta arvioidessa käytettiin Beck Depression Inventoryyn 

(BDI-kysely) pohjautuvia yhtätoista väittämää.  

 

Oppilaiden suhdetta luokkakavereihin tarkasteltiin kuudella väitteellä ja oppilaan 

kokemaa kodin antamaa tukea arvioitiin hyvinvointikyselyssä kuudella väitteellä. 

Kavereilta ja opettajalta saatu positiivista palautetta tarkasteltiin väittein: ”Saan 

positiivista palautetta opettajalta” ja ”Saan positiivista palautetta kavereilta”. Näi-

hin väitteisiin vastattiin muista mittareista poiketen 5-portaisella asteikolla: hyvin 

harvoin, harvoin, en harvoin enkä usein, usein ja ei koske minua.  
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4.3 Aineiston käsittelymenetelmien kuvaus 

 

Analysoin tutkimukseni aineiston IBM SPSS Statistics 27 -ohjelman avulla. En-

nen tutkimuskysymyksiin vastaamista tarkastelin kyselymittareiden luotetta-

vuutta keskiarvomuuttujien luomista varten. Tämä edellytti myös väitteiden sa-

mansuuntaisuutta, joten aloitin kääntämällä itsetunnon kielteiset väitteet myön-

teisiksi. Mittareiden tarkoituksena on tiedon tuottaminen ja kuvaaminen mahdol-

lisimman täsmällisesti (Metsämuuronen, 2011, 67).  Mittareiden luotettavuustar-

kastelu keskittyy reliabiliteettiin ja validiteettiin. Reliabiliteetti viittaa tutkimuksen 

toistettavuuteen, kun taas validiteetti yleistettävyyteen ja paikkansa pitävyyteen 

(Metsämuuronen, 2011, 74). Taulukosta 2 on esitetty mittareiden Cronbachin 

alfat.  

 

Taulukko 2. Keskiarvomuuttujien Cronbachin alfat  
 

Uupumus .920 

Kouluinto  .932 

Masentuneisuus .943 

Itsetunto .893 

Luokkakaverit .806 

Kodin tuki .783  

 

Reliabiliteettianalyysi osoitti alhaisen alfan (.49) ainoastaan kyselymittarin Kodin 

tuki -osiolla. Alfan arvo (.78) nousi poistamalla väitteet ”Nyt koronan aikana ko-

tona on vaikeampaa kuin yleensä” ja ”Kotiväkeni ja opettajani ovat usein teke-

misissä keskenään”. Pohdin tutkielmani lopussa väitteessä mainittua koronaa ja 

sen vaikutusta hyvinvointiin ja tähän tutkimukseen. Kodin tuki -osion neljä jäl-

jelle jäänyttä väitettä riittävät vastaamaan siihen, miten kodin tuki ennustaa eri 

hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Kyselyn muiden osioiden kohdalla väittämien poista-

minen ei nostaisi lainkaan tai ainoastaan hyvin vähän reliabiliteettien arvoa. 

Kaikki mittarit saivat arvokseen > .7, jolloin mittareita voidaan pitää yleisesti hy-

väksyttävinä (Metsämuuronen, 2011, 78). Mittarit vaikuttavat näin ollen olevan 

johdonmukaisia ja kuvaavan yhtäläisesti tutkittavaa ilmiötä, joten muodostin 

keskiarvomuuttujat niiden perusteella. Hyvinvoinnin ulottuvuuksista luotiin neljä 
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riippuvaa keskiarvomuuttujaa (kouluinto, itsetunto, koulu-uupumus ja masentu-

neisuus). Riippumattomat keskiarvomuuttujat muodostettiin luokkakavereita ja 

kodin tukea koskevista väittämistä. Näiden lisäksi riippumattomia muuttujia ai-

neistossa oli opettajalta saatu positiivinen palaute ja kavereilta saatu positiivi-

nen palaute. 

 

Tämän jälkeen tarkastelin kaikkien muuttujieni keskiarvoja ja – hajontaa, sekä 

normaaliutta, vinoutta ja huipukkuutta (taulukko 3). Tarkastelin jatkoanalyyseja 

varten riippuvien muuttujieni normaalijakautuneisuutta, jota todentaa liitteenä 

olevat histogrammit (liite 2). Kaikkia riippuvia keskiarvomuuttujia tarkasteltiin vi-

suaalisesti kuvaajista, minkä lisäksi arvioin niitä kvantiilikuvioin (Q-Q plot). Kou-

luinto, uupumus ja itsetunto olivat normaalisti jakautuneita. Masentuneisuus oli 

likimain normaalisti jakautunut, ainoastaan huipukas. Kvantiilikuvion tulkitsemi-

nen tuki masentuneisuuden normaalijakaumaa. Aineiston muuttujat ovat riittä-

vän normaalisti jakautuneita parametrisia analyyseja varten.  

 

Taulukko 3. Muuttujien keskiarvot, keskihajonnat, minimi – ja maksimiluvut, vinous – ja 
huipukkuusluvut 
 

 KA KH Minimi Maksimi Vinous Huipukkuus 

Kouluinto 4,15 1,21 1,00  7,00 -.014 -.149 

Itsetunto 4,73 1,11 1,50 7,00 -.287 -.408 

Uupumus 3,39 1,23 1,00 6,40 .044 -.419 

Masentuneisuus 2,92 1,39 1,00 6,55 .284 -.883 

Luokkakaverit 5,46 0,98 2,33 7,00 -.711 .142 

Kodin tuki 5,87 0,93 3,25 7,00 -.828 -.032 

Pos.palaute ope 3,99 0,84 1,00 5,00 -.781 .947 

Pos.palaute kaverit 4,09 0,87 2,00 5,00 .195 -.183 
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4.4 Analyysimenetelmät  

 
 
Taulukko 4. Tutkimuskysymykset, hypoteesit ja käytetyt analyysimenetelmät 
 

Tutkimuskysymys Hypoteesi Analyysimenetelmä 
Miten kuudesluokkalaiset voi-

vat hyvinvoinnin neljällä eri 

ulottuvuudella mitattuna? 

 

Vertailu- ja koeryhmän välillä ei 
tilastollisesti merkitsevää eroa 
 
Uupumus ja masentuneisuus 
vähäisempää kuin kouluinto ja 
hyvä itsetunto 
 

Riippumattomien otos-
ten t-testi  
 
Keskiarvot ja keskiha-
jonnat 
 

Miten kuudesluokkalaisten hy-

vinvoinnin neljä eri ulottuvuutta 

ovat yhteydessä toisiinsa? 

 

Kouluinto ja itsetunto negatiivi-
sesti yhteydessä uupumukseen 
ja masentuneisuuteen.  
 
Kouluinto ja itsetunto, sekä uu-
pumus ja masentuneisuus posi-
tiivisesti yhteydessä toisiinsa. 
 

Pearsonin tulomomentti-
korrelaatiokerroin 

Miten sosiaaliset tekijät ennus-

tavat hyvinvoinnin neljää eri 

ulottuvuutta? 

 

Sosiaaliset tekijät ennustavat 
parempaa kouluintoa ja itsetun-
toa. Sosiaaliset tekijät ehkäise-
vät uupumusta ja masentunei-
suutta. 

Lineaarinen regressio-
analyysi 

 
 

Parametriset testit perustuvat jatkuvien todennäköisyysjakaumien käyttöön. Täl-

laisten testien mittaus tulisi olla suoritettu vähintään välimatka-asteikolla ja otok-

sen tulisi olla poimittu normaalisti jakautuneesta populaatiosta. (Nummenmaa, 

2008, 142–143) Parametriset testit ovat huomattavasti tarkempia kuin ja-

kaumaoletuksista vapaat epäparametriset testit (Nummenmaa, 2016, 178). 

Riippuvat eli tutkittavat muuttujani olivat tarpeeksi normaalisti jakautuneita, jotta 

voin tarkastella niitä parametrisin testein.  

 

T-testi olettaa otoksen olevan hankittu vähintään välimatka-asteikollisella mitta-

rilla ja ryhmien populaation olevan normaalisti jakautunut (Metsämuuronen, 

2011, 390). Riippumattomien otoksen t-testillä arvioin, poikkeavatko kaksi ryh-

mää toisistaan jonkin ominaisuuden suhteen. Vertailu- ja koeryhmät ovat erilli-

siä otoksia ja halusin tarkastella tarkemmin poikkeavatko vertailu- ja koeryhmän 

keskiarvomuuttujien keskiarvot toisistaan. Keskiarvojen lisäksi on hajontojen ja 

keskiarvon virheiden huomiointi on tärkeää. (Nummenmaa, 2008, 160–163)  
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Kuudesluokkalaisten hyvinvoinnin neljää eri ulottuvuutta olen tutkimuksessani 

tarkastellut kuvailevilla tunnusluvuilla: keskiarvot ja – hajonnat sekä moodi ja 

mediaani. Keskiluku pyrkii ilmaisemaan aineiston informaatiota yhden luvun 

avulla. Tästä käytetyin on aritmeettinen keskiarvo. Moodi puolestaan kertoo 

minkä muuttujan arvon frekvenssi on suurin, eli mitä arvoa löytyy eniten. Medi-

aani ilmaisee järjestetyn aineiston kaikkein keskimmäisimmän arvon, mikä tar-

koittaa sen molemmin puolin jäävän tasan puolet havainnoista. (Metsä-

muuronen, 2011, 349–350) 

 

Hyvinvoinnin neljän eri ulottuvuuden ja sosiaalisten tekijöiden yhteyttä toisiinsa 

olen tarkastellut korrelaatiokertoimen avulla. Korrelaatiokertoimen tehtävänä on 

löytää kahden muuttujan välinen yhteisvaihtelu eli kovarianssi sekä kyseisten 

muuttujien hajonnat. Sen avulla kuvataan kahden muuttujan välistä riippuvuus-

suhdetta, missä korrelaation arvo vaihtelee miinus yhden ja plus yhden välillä, ja 

mitä suurempi korrelaatio on kumpaan tahansa suuntaan, sitä suurempi yhteys 

muuttujien välillä on. Jos korrelaatio lähentelee nollaa, sitä pienempi yhteys 

muuttujien välillä on. Kaksi yleisintä käytössä olevaa korrelaatiokerrointa ovat 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin sekä Spearmanin järjestyskorrelaatio-

kerroin. (Metsämuuronen, 2011, 369–370) Valitsin tutkimukseeni käytettäväksi 

Pearsonin korrelaatiokertoimen, sillä jakaumat ovat enemmän kuin järjestysas-

teikollisia (Nummenmaa, 2016, 221). Korrelaatiokertoimen merkitsevyys riippuu 

korrelaatiosta ja otoskoosta. Pieni otoskoko voi vaikuttaa siihen, ettei suurikaan 

korrelaatio tule tilastollisesti merkitseväksi. (Metsämuuronen, 2011, 372) 

 

Korrelaatiokertoimella kykenen tarkastelemaan kahden muuttujan välisen riippu-

vuussuhteen voimakkuutta, mutta lineaarisen regressioanalyysin avulla kykenen 

tarkastelemaan tarkemmin muuttujien välisiä riippuvuussuhteita (Nummenmaa, 

2016, 236). Regressioanalyysi pyrkii selittämään ilmiötä matemaattisella mallilla, 

jossa selitettävää muuttujaa voidaan ennustaa yhdellä tai useammalla muuttu-

jalla. Selityskerroin kuvaa, kuinka paljon regressiomalli selittää kyseisen muuttu-

jan vaihtelusta. (Metsämuuronen, 2011, 712; Nummenmaa, 2016, 263) Lähtö-

kohtana analyysille on selittävien tekijöiden korreloiminen selitettävän tekijän 

kanssa. Analyysi soveltuu tutkimaan aiemmin tärkeiksi todettujen muuttujien 
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osuutta selittävinä tekijöinä tai esimerkiksi testaamaan sitä, ovatko tietyt muuttu-

jat parempia selittäjiä kuin toiset. (Metsämuuronen, 2011, 711–713) Tutkimuk-

sessani käytän regressioanalyysia tarkastelemaan, miten aiemmissa tutkimuk-

sissa tärkeiksi todetut sosiaaliset tekijät ennustavat kuudesluokkalaisten hyvin-

voinnin neljää ulottuvuutta. Sosiaaliset tekijät (luokkakaverit, positiivinen palaute 

kavereilta, positiivinen palaute opettajalta, kodin tuki) ovat mallin selittäviä muut-

tujia, kun puolestaan hyvinvoinnin eri ulottuvuudet (kouluinto, itsetunto, koulu-uu-

pumus, masentuneisuus) ovat selitettäviä muuttujia. Alkuun tarkastelen, kuinka 

paljon koulun sosiaaliset tekijät selittävät hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Tämän jäl-

keen otan malliin mukaan kodin tuen ja tutkin, minkälainen vaikutus sillä on hy-

vinvoinnin ulottuvuuksiin ja muihin riippuvuussuhteisiin. Tämä antaa minulle tie-

toa myös siitä, että onko kodin tuki parempi selittäjä kuin toiset, eli toisin sanoen 

eliminoiko se jonkin toisen muuttujan vaikutusta (Metsämuuronen, 2011, 713).  
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5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

 

Tämä työ tarkastelee kuudesluokkalaisten hyvinvoinnin tilannetta keväällä 2020. 

Ensimmäiseksi tutkimuksessa keskitytään siihen, kuinka oppilaat voivat hyvin-

voinnin eri ulottuvuuksilla (kouluinto, itsetunto, koulu-uupumus, masentunei-

suus). Toiseksi tarkastellaan hyvinvoinnin ulottuvuuksien ja sosiaalisten tekijöi-

den yhteyttä. Kolmanneksi selvitetään sosiaalisten tekijöiden merkitystä hyvin-

voinnin kannalta. Esitän tutkimuksen tulokset kolmessa osassa tutkimuskysy-

mysten mukaisessa järjestyksessä. Lopuksi esitän tutkimustuloksista tiivistetyn 

yhteenvedon.  

 

 

5.1 Kuudesluokkalaisten hyvinvointi 

 

Kahden riippumattoman otoksen t-testillä vertailin koe- ja vertailuryhmien kes-

kiarvoja toisiinsa. Koeryhmälle on toteutettu vahvuusperustaista opetusta, joten 

sen voisi olettaa vaikuttavan riippumattomien hyvinvointimuuttujien keskiarvoi-

hin eroja tuoden. Testin avulla arvioin siis poikkeaako vertailuryhmä koeryh-

mästä eli onko ryhmien keskiarvot tarpeeksi erilaisia, kun otetaan huomioon 

myös hajonnat ja keskiarvon keskivirheet (Nummenmaa, 2008, 160).   

Tutkimukseni toinen ja kolmas tutkimuskysymys keskittyy hyvinvointiulottuvuuk-

sien yhteyden sekä sosiaalisten tekijöiden ja hyvinvoinnin yhteyden tarkaste-

luun, joten koe- ja vertailuryhmien alkuarvoilla ei ole tässä juuri merkitystä. 

Vaikka vertailuryhmän arvot olisivat tutkimukseen osallistuneita ”huonompia”, 

niin sillä ei pitäisi olla merkitystä vertailtaessa taustatekijöiden yhteyttä kyseisiin 

muuttujiin. On kuitenkin tutkimukseni ja aiheen kannalta tärkeää ja kiinnostavaa 

selvittää, onko koe – ja vertailuryhmillä tilastollisesti merkitsevää eroavaisuutta.  
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Taulukko 5. Keskiarvomuuttujien tarkastelu T-testillä koe- ja vertailuryhmän välillä 
 

Ryhmä 1(N=99) tai 2(N=57) KA KH T DF P 

Kouluinto 1  3,41 0,78 -.404 3,438 .71 

2  3,74 1,2 

Uupumus 1  3.37 1,67 -.201 2,232 .86 

2  3,57 0,40 

Itsetunto 1 3,67 1,1 -.325 3,784 .73 

2 4,0 1,4 

Masentuneisuus 1 3,76 1,22 -.369 3,235 .74 

2 3,45 0,72 

Luokkakaverit 1 4,78 1,58 -.437 2,941 .69 

2 5,22 0,79 

Kodintuki 1 5,75 0,25 1,372 2,384 .29 

2 5,08 0,8 

 

 

Tarkastelemalla t-arvoja ja niiden p-arvoja (ks. taulukko 5) havaitaan, että ryh-

mät eivät poikkea toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (Nummenmaa, 2008, 

166). Keskiarvoissa ei ole havaittavissa suurta vaihtelua, ja myös keskihajonnat 

pysyvät suhteellisen pieninä. Keskihajonta on hieman korkeampi koeryhmän 

koulu-uupumus – ja luokkakaverit - muuttujien sekä vertailuryhmän itsetunto – 

muuttujan kohdalla. T-testin tuloksista voidaan päätellä, ettei vahvuusperus-

taista opetusta saaneiden koeryhmä eroa merkittävästi kontrolliryhmästä.  

Jatkoin analyysien tekoa tarkastelemalla vastaajia yhtenä ryhmänä välittämättä 

koe – tai vertailuryhmistä. Keskityin seuraavaksi tutkimuksessani siihen, minkä-

laisia arvoja kuudesluokkalaisten kouluinto, itsetunto, koulu-uupumus ja masen-

tuneisuus ovat saaneet (ks. taulukot 6 – 9). Hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia mitat-

tiin 7-portaisella asteikolla (1 – täysin eri mieltä, 4 – en ole eri/samaa mieltä, 7 – 

täysin samaa mieltä). Täten arvojen vaihteluväli oli 6.  
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Taulukko 6. Kuudesluokkalaisten kouluinto 
 

 N KA KH Mediaani Moodi 

Keskiarvomuuttuja 156 4,15 1,21   

Opiskellessani olen täynnä energiaa 156 4,26 ,113 4 4 

Opiskelu on minulle hyvin merkityksellistä 156 4,88 ,110 5 6 

Aika rientää, kun opiskelen 156 4,46 ,127 5 6 

Opiskellessani tunnen itseni tarmokkaaksi 156 4,15 ,108 4 4 

Olen innossani opiskelusta 156 3,99 ,123 4 4 

Kun olen opintojeni parissa, unohdan kaiken ympäriltäni 156 3,91 ,130 4 4 

Opiskelu inspiroi minua 156 4,04 ,119 4 4 

Kun herään aamulla, minusta tuntuu hyvältä lähteä opiskele-

maan 

156 3,90 ,126 4 4 

Olen uppoutunut opiskeluuni 156 3,70 ,124 4 4 

 

Moodi eli tyyppiarvo on jakaumassa useimmin esiintyvä havaintoarvo. Mediaani 

puolestaan tarkoittaa jakauman suurusjärjestyksen keskimmäistä havaintoa. 

(Nummenmaa, 2016, 55) Kouluinnon kohdalla moodi oli suurimassa osaa väit-

tämistä 4, mikä tarkoittaa sitä, etteivät vastaajat olleet eri mieltä eivätkä samaa 

mieltä. Väitteet ”Aika rientää, kun opiskelen” ja ”Opiskelu on minulle hyvin mer-

kityksellistä” saivat tyyppiarvoikseen luvun 6 ja väitteiden mediaani oli puoles-

taan 5. Väitteet saivat kouluinnon korkeimmat keskiarvot: 4,88 ja 4,46. Voitaisiin 

siis sanoa, että opiskelu koetaan jonkin verran merkitykselliseksi ja opiskelijat 

kokevat ajan kuluvan hyvin opiskellessaan. Kouluinnon väittämien keskiarvot si-

joittuivat luvun 4 molemmin puolin, ja kouluinnon keskiarvomuuttujan keskiarvo 

oli 4,15. Tämän perusteella voidaan todeta kuudesluokkalaisten oppilaiden kou-

luinnon olevan positiivisen puolella, vaikkakaan kouluinto ei ole kovin korkealla.  
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Taulukko 7. Kuudesluokkalaisten itsetunto 
 

 N KA KH Mediaani Moodi 

Keskiarvomuuttuja (samansuuntaisiksi käännetyt väitteet)  156 4,73 1,11   

Olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen itseeni 156 5,08 ,118 5 6 

Välillä tuntuu, etten kelpaa oikein mihinkään 156 3,65 .135 4 4 

Minulla on mielestäni monia hyviä ominaisuuksia 156 5,12 ,112 5 6 

Suoriudun asioista siinä missä useimmat muutkin ihmiset 156 5,29 ,105 6 6 

Minulla ei mielestäni ole paljoakaan ylpeydenaiheita 156 3,99 ,131 4 4 

Tunnen itseni ajoittain todella hyödyttömäksi 156 3,42 ,137 3,5 4 

Tunnen olevani vähintään yhtä arvokas kuin muutkin ihmiset 156 5,21 ,112 6 6 

Toivoisin voivani kunnioittaa itseäni enemmän 

 

156 4,40 ,134 4 4 

Pidän itseäni kaiken kaikkiaan epäonnistuneena ihmisenä  156 2,87 ,135 2 2 

Suhtaudun itseeni myönteisesti 156 4,88 ,117 5 4 

 

Itsetunnon väitteet pitivät sisällään myönteisiä ja kielteisiä väitteitä. Keskiarvo-

muuttujaan olen kääntänyt kaikki väitteet samansuuntaisiksi, mutta selkeyttääk-

seni tuloksien tarkastelua halusin säilyttää taulukossa 7 väitteiden kohdalla al-

kuperäiset kääntämättömät arvot. Myönteisistä väitteistä korostuivat ”Suoriudun 

asioita siinä missä useimmat muutkin ihmiset” ja ”Tunnen olevani vähintään 

yhtä arvokas kuin muutkin ihmiset”. Mediaani ja moodi sai molempien väittä-

mien kohdalla arvon 6, mikä tarkoitti asteikolla sitä, että oppilaat olivat väitteen 

kanssa samaa mieltä. Väitteiden keskiarvot 5,29 ja 5,21 osoittivat myös, että 

oppilaat kokivat osittain olevansa samaa mieltä. Tästä voitaisiin tulkita, että op-

pilaat tuntevat ainakin osittain olevansa vähintään yhtä arvokkaita ja suoriutu-

vansa asioista yhtä lailla kuin useimmat muutkin ihmiset. Puolestaan kielteisistä 

väitteistä esiin nousi ”Pidän itseäni kaiken kaikkiaan epäonnistuneena ihmi-

senä”, minkä mediaani ja moodi oli arvoltaan 2, mikä tarkoittaa vastaajan olleen 

väitteen kanssa eri mieltä. Tätä tukee myös väitteen matala keskiarvo 2,87. 

Kuudesluokkalaisten oppilaiden itsetunnon keskiarvomuuttujan keskiarvo on 

4,73, minkä perusteella itsetunnon voi tulkita olevan osittain hyvä. Itsetunnon 

ulottuvuus sai korkeammat arvot kuin kouluinto.  



35 
 

 
 

 

Taulukko 8. Kuudesluokkalaisten koulu-uupumus  
 

 N KA KH Mediaani Moodi 

Keskiarvomuuttuja 156 3,39 1,23   

Tunnen hukkuvani koulutyöhön 156 4,01 ,131 4 4 

Tunnen itseni usein haluttomaksi koulutöissäni 156 3,88 ,122 4 4 

Minulla on usein riittämättömyyden tunteita opinnoissani 156 3,55 ,118 4 4 

Nukun usein huonosti erilaisten opiskeluasioiden takia 156 3,11 ,133 3 2 

Minusta tuntuu, että olen menettämässä kiinnostukseni koulu-

työtä kohtaan 

156 3,56 ,135 4 4 

Pohdin jatkuvasti, onko koulutyölläni merkitystä 156 3,30 ,132 3 2 

Minusta tuntuu, että minulla on yhä vähemmän annettavaa 

opinnoissani 

156 3,16 ,117 3 4 

Murehdin kouluasioita paljon myös vapaa-ajallani 156 3,15 ,141 3 2 

Odotin ennen saavani opinnoissani paljon enemmän aikaan 

kuin nyt 

156 3,38 ,130 4 4 

Koulutyön paine aiheuttaa ongelmia läheisissä ihmissuhteis-

sani 

156 2,76 ,133 2 1 

 

Kuudesluokkalaisten koulu-uupumuksen keskiarvomuuttujan keskiarvo oli 3,39. 

Suurimmaksi osaksi väittämien mediaanit ja moodit olivat arvoltaan 4, mikä 

voisi tarkoittaa koulu-uupumuksen jäävän kuudesluokkalaisilla suhteellisen 

neutraalille tasolle. Väitteen ”Koulutyön paine aiheuttaa ongelmia läheisissä ih-

missuhteissani” moodi oli 1, mediaani 2 ja keskiarvo 2,76. Luvuista voitaisiin 

päätellä, ettei koulutyön paine juuri aiheuta ongelmia kuudesluokkalaisten lähei-

sissä ihmissuhteissa. Väittämien keskiarvoista suurin osa jää alle arvon 4, joten 

voitaisiin tulkita, ettei kuudesluokkalaiset juurikaan koe koulu-uupumusta. Kor-

kein keskiarvo 4,01 oli väitteellä ”Tunnen hukkuvani koulutyöhön”.  
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Taulukko 9. Kuudesluokkalaisten masentuneisuus  
 

 N KA KH Mediaani Moodi 

Keskiarvomuuttuja 156 2,92 1,39   

Olen kärsinyt unettomuudesta 156 2,98 ,157 2,5 1 

Olen tuntenut itseni surumieliseksi 156 3,26 ,155 3 1 

Minusta on tuntunut, että kaikki vaatii ponnistelua 156 3,50 ,140 4 4 

Olen tuntenut itseni tarmottomaksi 156 3,15 ,129 3,5 4 

Olen tuntenut itseni yksinäiseksi 156 3,01 ,140 3 1 

Tulevaisuus on tuntunut toivottomalta 156 3,01 ,138 3 1 

Elämästä nauttiminen on tuntunut mahdottomalta 156 2,77 ,137 2 1 

Olen tuntenut itseni arvottomaksi 156 2,69 ,136 2 1 

On tuntunut, että kaikki ilo on hävinnyt elämästä 156 2,44 ,132 2 1 

On tuntunut, että alakuloisuuteni ei ole hellittänyt edes per-

heeni tai ystävieni avulla 

156 2,49 ,132 2 1 

Olen voinut huonommin kuin yleensä nyt koronan aikana  156 2,89 ,141 2 1 

 

Masentuneisuuden keskiarvomuuttujan keskiarvo oli 2,92, mikä on koulu-uupu-

muksen arvoa alhaisempi. Mittarin väittämissä useimmin esiintyvä havaintoarvo 

oli 1, mikä tarkoittaa vastaajien olleen useimmiten täysin eri mieltä väitteen 

kanssa. Kaikkien väittämien keskiarvot liikkuivat 2,44–3,50 välillä, minkä perus-

teella voitaisiin tulkita, että oppilaiden kokema masentuneisuus on vähäistä. 

Masentuneisuuden kohdalla keskihajonnat olivat hiukan muita hyvinvoinninmit-

tareita korkeammat; esimerkiksi väitteen ”Olen kärsinyt unettomuudesta” keski-

hajonta oli 0,157. 

Edellä on tehty päätelmiä vain kuvailevien tunnuslukujen avulla, joten se ei 

kerro tuloksista kaikkea. Päätelmät on tehty ainoastaan raportoitujen keskiarvo-

jen – ja hajontojen sekä mediaanin ja moodin perustein. Näiden perusteella hy-

vinvoinnin eri ulottuvuudet pitäytyvät vaihteluvälin (1–7) keskivaiheilla. Koulu-

uupumus ja masentuneisuus on hypoteesin mukaisesti vähäisempää kuin kou-

luinto ja itsetunto. Arvosta 4 (ei eri eikä samaa mieltä) poikkesi eniten itsetunto 

ja masentuneisuus. Itsetunto oli tämän perusteella oppilailla suhteellisen hyvä, 

kun taas puolestaan masentuneisuus vähäistä.  
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5.2 Hyvinvoinnin ulottuvuudet yhteydessä toisiinsa 

 

Seuraavaksi tarkastelin, miten hyvinvoinnin ulottuvuudet ja sosiaaliset tekijät 

ovat yhteydessä toisiinsa. Muodostin Pearsonin korrelaatiomatriisin, jossa mu-

kana ovat kaikki hyvinvoinnin ulottuvuudet (kouluinto, itsetunto, masentunei-

suus, koulu-uupumus) sekä sosiaaliset tekijät (luokkakaverit, kodin tuki, positii-

vinen palaute kavereilta ja positiivinen palaute opettajalta). Korrelaatiomatriisi 

on yleinen tapa esittää useita korrelaatioita yhtä aikaa (Metsämuuronen, 2011, 

372).   

 
Taulukko 10. Pearsonin korrelaatiomatriisi hyvinvoinnin keskiarvomuuttujista ja riippu-
mattomista muuttujista 
 

 Kouluinto Uupumus Itsetunto Masentunei-
suus 

Pos.pa-
laute kave-
rit 

Pos.pa-
laute ope 

Kodintuki 

Luokkakaverit .322*** -.229** .444*** -.399*** .304*** .129 .588*** 

Kouluinto  -.344*** .334*** -.343*** .187* .279*** .422*** 

Uupumus   -.525*** .677*** -.122 -.320*** -.466*** 

Itsetunto     -.754*** .306*** .213** .548*** 

Masentunei-
suus 

    -.200* -.259** -.561*** 

Pos.palaute 
kaverit 

     .231** .180* 

Pos. palaute 
ope 

      .236** 

 

*** <.001, ** <.01, * <.05 

 

Taulukosta 10 on havaittavissa monia tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä, esi-

merkiksi tarkasteltavana olevat hyvinvoinnin keskiarvomuuttujat (kouluinto, itse-

tunto, koulu-uupumus, masentuneisuus) korreloivat toistensa kanssa tilastolli-

sesti erittäin merkitsevästi. Kouluinto korreloi positiivisesti itsetunnon (r=.334, p < 

.001). kanssa, mutta sillä voidaan havaita olevan negatiivinen korrelaatio uupu-

muksen (r=-.344, p < .001) ja masentuneisuuden (r=-343, p < .001) kanssa. Kou-

luinnon lisäksi myös itsetunto korreloi negatiivisesti uupumuksen (r=-.525, p < 
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.001) kanssa. Itsetunnon ja masentuneisuuden välillä on havaittavissa suhteelli-

sen suuri negatiivinen yhteys (r=-.754, p < .001). Huomattava korrelaatio voidaan 

havaita myös masentuneisuuden ja uupumuksen välillä, kun uupumus on en-

nakko-oletusten mukaisesti positiivisesti yhteydessä masentuneisuuden (r=.677, 

p < .001) kanssa.  

 
Tarkastelin korrelaation avulla lisäksi riippumattomien eli selittävien muuttujieni 

yhteyttä kouluhyvinvoinnin ulottuvuuksiin. Korrelaatiomatriisista voidaan havaita 

tilastollisesti merkitseviä tuloksia näidenkin osalta. Luokkakaverit olivat positiivi-

sesti yhteydessä kouluinnon (r=.322, p < .001) ja itsetunnon (r=.444, p < .001) 

kanssa. Luokkakaverit – muuttuja korreloi puolestaan negatiivisesti uupumuksen 

(r=-.229, p < .01) ja masentuneisuuden (r=-.399, p < .001) kanssa. Tuloksista 

voitaisiin tulkita, että luokkakaverit ovat merkitsevä muuttuja kouluhyvinvointia 

tarkastellessa. Taulukosta näemme, että myös kodin tuki on positiivisesti yhtey-

dessä kouluintoon (r=.422, p < .001) ja itsetuntoon (r=.548, p < .001). Kodin tuen 

yhteys masentuneisuuteen (r= -.561, p < .001) ja uupumukseen (r= -.466, p < 

.001) on negatiivinen.  Tuloksien perusteella kodin tuki on merkitsevästi yhtey-

dessä hyvinvoinnin keskiarvomuuttujiin.  

 

Myös opettajalta saatu positiivinen palaute korreloi kouluinnon (r=.279, p < .001) 

ja itsetunnon (r=.213, p < .01) kanssa. Oletusten mukaisesti opettajalta saatu po-

sitiivinen palaute on yhteydessä itsetuntoon ja kouluintoon. Tulokset tukivat myös 

toista ennakko-oletusta liittyen siihen, että opettajalta saatu palaute korreloi ne-

gatiivisesti uupumuksen (r=-.320, p < .001) ja masentuneisuuden (r=-.259, p < 

.01) kanssa. Kavereilta saadun palautteen ja uupumuksen välillä ei ollut lainkaan 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Yhteys kouluintoon (r=.187, p < .05) ja masen-

tuneisuuteenkin (r=-.200, p < .05) jäi tilastollisesti vain melkein merkitseväksi. Ai-

noastaan itsetunnon ja kavereilta saadun palautteen välillä oli tilastollisesti erit-

täin merkitsevä yhteys (r=.306, p < .001)  

 

Lopuksi tarkastelin vielä riippumattomien eli selittävien muuttujieni yhteyttä toi-

siinsa. Luokkakaverit olivat positiivisesti yhteydessä kavereilta saadun positiivi-

sen palautteen (r=.304, p < .001) ja kodin tuen kanssa (r=.588, p < .001).  Kodin 

tuki korreloi positiivisesti kavereilta (r= .180, p < .05) ja opettajalta (r= .236, p < 
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.01) saadun palautteen kanssa. Opettajilta saatu positiivinen palaute korreloi ka-

vereilta saadun palautteen (r=.231, p < .01) kanssa. Opettajilta saadun positiivi-

sen palautteen ja luokkakaverien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. 

Luokkakaverin ja kodin tuen välinen positiivinen yhteys on melko huomattava.  

 

Vastaukset osoittivat hypoteesit oikeaksi, sillä kouluinto ja itsetunto olivat nega-

tiivisesti yhteydessä uupumuksen ja masentuneisuuden kanssa. Lisäksi tulokset 

osoittivat myös kouluinnon ja itsetunnon välisen positiivisen yhteyden. Oletuksien 

mukaisesti myös uupumuksen ja masentuneisuuden välillä oli positiivinen yhteys. 

Itsetunnon ja masentuneisuuden välillä oli huomattavan suuri negatiivinen yh-

teys. Luokkakavereiden ja itsetunnon sekä luokkakavereiden ja masentuneisuu-

den väliset yhteydet olivat myös suhteellisen merkittäviä. Tulosten perusteella 

sosiaalisista tekijöistä erityisesti kodin tuella näyttäisi olevan yhteyttä hyvinvoin-

nin ulottuvuuksiin. Selittävistä muuttujista luokkakavereilla ja kodin tuella oli huo-

mioon otettava positiivinen yhteys.  

 

 

5.3 Sosiaaliset tekijät hyvinvoinnin ennustajina 

 

Regressioanalyysin avulla tarkastelin hyvinvoinnin ulottuvuuksia selittäjinäni so-

siaaliset tekijät. Regressioanalyysissa riippuvan muuttujan (kouluinto, koulu-uu-

pumus, itsetunto, masentuneisuus) vaihtelua pyritään selittämään riippumatto-

milla muuttujilla (luokkakaverit, positiivinen palaute opettajalta, positiivinen pa-

laute kavereilta, kodin tuki). Tarkoituksenani oli siis tarkastella sitä, miten koulun 

sisäiset sosiaaliset tekijät sekä kodin tuki ennustavat oppilaan hyvinvointia. Olen 

arvioinut ennustettavuutta kahden eri mallin avulla (ks. taulukko 11). Mallien kes-

kiarvomuuttujien jäännöstermit eli residuaalin jakaumat ovat nähtävissä liitteissä 

3 ja 4.  

 

Aloitin tarkastelun lineaarisella regressioanalyysilla siten, että malli piti sisällään 

riippumattomina eli selittävinä muuttujina koulun sosiaaliset tekijät (luokkakaverit, 

positiivinen palaute opettajalta, positiivinen palaute kavereilta). Tarkastelin en-

simmäiseksi kouluintoa, joka täytti vaatimukset normaaliuden ja lineaarisuuden 

osalta. Tulokset osoittivat, että luokkakaverit selittävät kouluintoa tilastollisesti 
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erittäin merkitsevästi (ß=.289, p<.001). Lisäksi opettajalta saatu palaute selittää 

kouluintoa tilastollisesti merkitsevästi (ß=.231, p<.01). Puolestaan kavereilta 

saatu palaute ei selitä merkitsevästi kouluintoa (ß=.046, p>.0.05). Malli sopi ai-

neistoon (F=10,194; df=3; p < .001). Aineistossa mallin selitysaste oli R=.153, 

mikä tarkoittaa sitä, että selittävillä muuttujilla voidaan ennustaa noin 15,3 % kou-

luinnon vaihtelusta. Tämän perusteella pystyin päätellä, että opettajalta saatu 

postiviinen palaute ja luokkakaverit ennustavat jonkin verran parempaa kouluin-

toa. 

 

Toiseksi tarkastelin itsetunto – muuttujaa, joka täytti vaatimukset normaaliuden 

ja lineaarisuuden osalta. Tulosten perusteella luokkakaverit selittävät itsetuntoa 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi (ß=.386, p<.001). Kavereilta saatu palaute se-

littää itsetuntoa tilastollisesti melkein merkitsevästi (ß=.159, p<.05). Opettajilta 

saatu palaute ei selitä merkitsevästi itsetuntoa (ß=.126, p>.0.05). Luokkakaverei-

den voidaan nähdä siis ennustavan parempaa itsetuntoa. Kavereilta saatu pa-

laute saattaa mahdollisesti ennustaa myös jonkin verran, mutta opettajalta saa-

dulla positiivisella palautteella ei ole merkitystä itsetunnon suhteen. Malli sopi ai-

neistoon (F=16,637; df=3; p < .001). Aineistossa mallin selitysaste oli R=.235, 

mikä tarkoittaa sitä, että selittävillä muuttujilla voidaan ennustaa noin 23,5 % it-

setunnon vaihtelusta.  

 

Seuraavaksi tarkastelin koulu-uupumuksen muuttujaa, joka täytti myöskin vaati-

mukset normaaliuden ja lineaarisuuden osalta. Tulokset osoittivat luokkakaverien 

selittävän koulu-uupumusta tilastollisesti merkitsevästi (ß=-.216, p<.01). Opetta-

jalta saatu palaute selittää koulu-uupumusta tilastollisesti erittäin merkitsevästi 

(ß=-.295, p<.001), kun taas kavereilta saatu palaute ei selitä merkitsevästi tätä-

kään muuttujaa (ß=.011, p>.0.05). Tästä päättelin, että positiivinen opettajalta 

saatu palaute ja luokkakaverit ennustavat negatiivisesti koulu-uupumusta, eli toi-

sin sanoen vähentävät uupumusta. Malli sopii aineistoon (F=8,611; df=3; p < 

.001). Aineistossa mallin selitysaste oli R=.130, mikä tarkoittaa sitä, että selittä-

villä muuttujilla voidaan ennustaa noin 13 % koulu-uupumuksen vaihtelusta.  
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Viimeiseksi tarkastelin hyvinvointimuuttujista masentuneisuutta. Tuloksista voitiin 

nähdä, että luokkakaverit selittävät masentuneisuutta tilastollisesti erittäin merkit-

sevästi (ß=-.380, p<.001). Opettajalta saatu palaute selittää masentuneisuutta ti-

lastollisesti merkitsevästi (ß=-.202, p<.01). Puolestaan kavereilta saatu palaute 

ei selitä merkitsevästi masentuneisuutta (ß=-.038, p>.0.05). Näin ollen voitiin to-

deta, että luokkakaverit ja opettajalta saatu positiivinen palaute selittävät tätä 

ulottuvuutta negatiivisesti, eli toisin sanoen luokkakaverit ja opettajalta saatu po-

sitiivinen palaute vähentävät oppilaiden masentuneisuutta. Malli sopi aineistoon 

(F=13,974; df=3; p < .001). Aineistossa mallin selitysaste oli R=.203, mikä tar-

koittaa sitä, että selittävillä muuttujilla voidaan ennustaa noin 20,3 % masentu-

neisuuden vaihtelusta.  

 

Taulukko 11. Regressiotaulukko hyvinvoinnin ennustettavuus sosiaalisin tekijöin 
 

 Malli 1 Malli 2 

Luokkakave-

rit 

Positiivinen 

palaute 

opettaja 

Positiivinen 

palaute ka-

vereilta 

Luokkakave-

rit 

Positiivinen 

palaute 

opettaja 

Positiivinen 

palaute ka-

verit 

Kodin 

tuki 

Kouluinto .289*** .231** .046 .110 .181* .058 .299** 

Itsetunto .386*** .126 .159* .133 .055 .176* .423*** 

Koulu-uupu-

mus 

-.216** -.295** .011 .046 -.221** -.007 -

.437*** 

Masentunei-

suus 

-.380*** -.202** -.038 -.109 -.125 -.057 -

.451*** 

Malli 1 selittävät muuttujat ovat luokkakaverit, kavereilta saatu positiivinen palaute ja opettajilta saatu positiivinen pa-

laute. Malli 2 pitää sisällään samat sosiaaliset tekijät ja uutena muuttujana malliin on lisätty kodin tuki – muuttuja. 

 

Tämän jälkeen otin tarkasteluun mukaan riippumattomaksi eli selittäväksi muut-

tujaksi kodin tuen. Halusin nähdä, miten kodin tuki – muuttujan malliin mukaan 

tuominen vaikuttaa tuloksiin. Tulokset osoittivat, ettei luokkakaverit ollut enää ti-

lastollisesti selittävä muuttuja kouluinnon suhteen (ß=.110, p>.05). Opettajalta 

saatu positiivinen palaute oli melkein tilastollisesti merkitsevä selittäjä oppilaiden 

kouluinnon suhteen (ß=.181, p<.05). Kavereilta saatu palaute ei selittänyt tässä-

kään mallissa merkitsevästi kouluintoa (ß=.058, p>.0.05). Malliin lisätty kodin tuki 

– muuttuja oli puolestaan tilastollisesti merkitsevä (ß=.299, p<.01). Malli sopi ai-

neistoon (F=10,704; df=4; p < .001). Aineistossa mallin selitysaste oli R=.202, 

mikä tarkoittaa sitä, että selittävillä muuttujilla voidaan selittää noin 20,2 % kou-

luinnon vaihtelusta.  
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Toisen mallin tulosten perusteella luokkakaverit (ß=.133, p>.05), eikä positiivinen 

palaute opettajalta (ß=.055, p>.05) selittänyt tilastollisesti merkitsevästi itsetun-

toa. Kavereilta saatu palaute selitti tässäkin mallissa itsetuntoa tilastollisesti mel-

kein merkitsevästi (ß=.176, p<.05). Kodin tuki oli puolestaan tilastollisesti merkit-

sevä selittäjä (ß=.423, p<.001).  Malli sopi aineistoon (F=20,709; df=4; p < .001). 

Aineistossa mallin selitysaste oli R=.340, mikä tarkoittaa sitä, että selittävillä 

muuttujilla voidaan ennustaa noin 34 % itsetunnon vaihtelusta.  

 

Kodin tuki kumosi luokkakaverein tilastollisen merkitsevyyden myös koulu-uupu-

muksen kohdalla (ß=.046 p>.05). Opettajalta saatu palaute selitti koulu-uupu-

musta edelleen tilastollisesti merkitsevästi (ß=-.221, p<.01), kun taas kavereilta 

saatu palaute ei selittänyt tässäkään mallissa merkitsevästi (ß=-.007, p>.0.05). 

Kodin tuki oli tilastollisesti erittäin merkitsevä tekijä uupumuksen kannalta (ß=-

.437, p<.001). Malli sopii aineistoon (F=13,226; df=4; p < .001). Aineistossa mal-

lin selitysaste oli R=.242, mikä tarkoittaa sitä, että selittävillä muuttujilla voidaan 

ennustaa noin 24,2 % koulu-uupumuksen vaihtelusta.  

 

Kodin tuki oli masentuneisuudenkin kohdalla tilastollisesti erittäin merkitsevä se-

littäjä (ß=-.451, p<.001). Opettajalta saatu palaute (ß=-.125, p>.05), kavereilta 

saatu palaute (ß=-.057, p>.05), eikä luokkakaverit (ß=-.109, p>.05) selittänyt mal-

lissa masentuneisuutta. Malli sopi aineistoon (F=13,226; df=4; p < .001). Aineis-

tossa mallin selitysaste oli R=.323, mikä tarkoittaa sitä, että selittävillä muuttujilla 

voidaan ennustaa noin 32,3 % masentuneisuuden vaihtelusta.  

 

Selitysasteet jäivät molemmissa malleissa suhteellisen alhaisiksi (13%–34 %). 

Korkeimmat selitysasteet olivat itsetunnon ja masentuneisuuden kohdalla. Tulok-

sien perusteella voidaan sanoa, että sosiaalisista tekijöistä hyvinvoinnin ulottu-

vuuksia eniten selittää kodin tuki. Kodin tuki oli tilastollisesti merkitsevä tekijä 

kaikkien hyvinvoinnin ulottuvuuksien kohdalla. Tuloksiin on saattanut kuitenkin 

vaikuttaa selittävien muuttujien kolineaarisuus, kun esimerkiksi kodin tuen ja 

luokkakavereiden välillä oli suhteellisen suuri yhteys (.588***), vaikkakaan VIF- 

kertoimen arvoja tarkastaessa ongelmaa mallien kannalta ei näyttänyt olevan. 
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Tämä on saattanut vaikuttaa siihen, etteivät luokkakaverit olleet enää tilastolli-

sesti erittäin selittävä muuttuja toisessa mallissa. Tulokset osoittivat, että erityi-

sesti luokkakavereilla sekä osittain myös opettajalta saadulla positiivisella palaut-

teella oli merkitystä hyvinvoinnin kannalta ennen kuin kodin tuki – muuttuja otet-

tiin malliin mukaan. Tästä voitaisiin päätellä, että koulun sosiaalisten tekijöiden 

merkitys kasvaa, mikäli kodin tuki on vähäistä tai olematonta.  

 

 
5.4 Yhteenveto 

 

Tutkimukseni tulokset osoittivat, ettei koeryhmä ja vertailuryhmä eronneet toisis-

taan tilastollisesti merkitsevästi. Hypoteesin mukaisesti hyvinvoinnissa ei ollut 

havaittavissa merkittäviä eroja vahvuusperustaista opetusta saaneiden ryh-

mässä. Aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että positiivisen psyko-

logian ohjelmat ja kasvun ajattelutapa voivat lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja 

kouluintoa (Demirci, 2020; Zeng, Hou & Peng, 2016; Lombardi, Traficante, bet-

toni, Offredi, Giorgetti & Vernice, 2019). Vahvuusperustaisella opetuksella on 

saatu aikaan hyviä tuloksia, kuten omien vahvuuksien tunnistamista ja muiden 

vahvuuksien arvostamista (Fernström ym., 2021, 115). 

Kyselyyn vastanneiden kuudesluokkalaisten hyvinvointi oli keskimäärin hyvä, 

kun hyvinvoinnin ulottuvuuksien keskiarvot sijoittuivat asteikon keskipaikkeille. 

Mikään hyvinvoinnin ulottuvuus ei erottunut selvästi hyvään eikä huonoon suun-

taan. Koulu-uupumusta ja masentuneisuutta koettiin ennakko-oletuksien mukai-

sesti vähemmän kuin kouluintoa ja hyvää itsetuntoa. Oppilaiden itsetunto oli 

vastausten perusteella kohtalaisen hyvä ja puolestaan masentuneisuus suhteel-

lisen vähäistä. Aiemman tutkimuksen mukaan kouluinnolla on myönteinen vai-

kutus hyvinvointiin ja vastavuoroisesti hyvinvoivalla nuorella on alhainen ma-

sennuksen taso ja korkea kouluinto (Demirci, 2020). Salmela-Aro & Read 

(2017) ovat osoittaneet, että sekä koulu-uupumus että kouluinto ovat melko ylei-

siä korkea-asteen koulutuksessa. Heidän tutkimuksensa tuloksissa huolestutta-

vaa on se, että opiskeluvuodet lisäsivät uupumusta ja vähensivät kouluintoa. 

Tämän tutkimuksen tulosten ja aiemman tutkimustiedon pohjalta voitaisiin sa-

noa, että kuudesluokkalaisten kouluintoon tulisi panostaa entistä paremmin. 
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Tulokset osoittivat hypoteesit oikeaksi myös toisen tutkimuskysymyksen koh-

dalla, sillä kouluinto ja itsetunto olivat negatiivisesti yhteydessä uupumuksen ja 

masentuneisuuden kanssa. Lisäksi tulokset osoittivat myös kouluinnon ja itsetun-

non välisen positiivisen yhteyden, sekä uupumuksen ja masentuneisuuden väli-

sen positiivisen yhteyden. Itsetunnon ja masentuneisuuden välillä oli huomatta-

van suuri negatiivinen yhteys. Vaikka tulokset eivät osoita syy-seuraussuhteita, 

niin kouluinnon ja itsetunnon tukemisen voitaisiin nähdä olevan hyvinvoinnin kan-

nalta tärkeää ja pahoinvointia ehkäisevää. Tulokset olivat samassa linjassa aiem-

piin siinä suhteessa, että korkean kouluinnon tason on todettu liittyvän negatiivi-

sesti masennusoireisiin, uupumukseen sekä sosiaaliseen syrjäytymiseen (An-

derman, 2002; Demirci, 2020).  

 

Demircin tutkimus (2020) osoittaa hyvinvoinnin, kouluinnon, toivon ja sosiaalisen 

kompetenssin välisen positiivisen yhteyden. Tutkimuksen mukaan kouluinto lisää 

sosiaalista kompetenssia ja sosiaalinen kompetenssi lisää hyvinvointia. Tulok-

sien perusteella sosiaalisilla tekijöillä, erityisesti luokkakavereilla ja kodin tuella 

näyttäisi olevan yhteyttä hyvinvoinnin ulottuvuuksiin. Myös Uusitalo-Malmivaaran 

(2011) tuottaman tutkimuksen mukaan turvallisten sosiaalisten suhteiden ja on-

nellisuuden välillä on yhteys. Täten sosiaalisten tekijöiden tuoma tuki, positiivinen 

palaute ja kannustava oppimisilmapiiri ovat huomioon otettavia asioita tarkastel-

lessa oppilaiden hyvinvointia. Myös viimeiseen tutkimuskysymykseen vastaten 

tulokset osoittavat, että sosiaalisista tekijöistä hyvinvoinnin ulottuvuuksia eniten 

selittää kodin tuki. Kodin tuki oli tilastollisesti merkitsevä tekijä kaikkien hyvinvoin-

nin ulottuvuuksien kohdalla. Tulokset osoittivat, että myös luokkakavereilla oli 

merkitystä hyvinvoinnin kannalta ennen kuin kodin tuki – muuttuja otettiin malliin 

mukaan. Tästä voitaisiin päätellä, että koulun sosiaalisten tekijöiden merkitys 

kasvaa, mikäli kodin tuki on vähäistä tai olematonta.  

 

Tulokset poikkesivat ennakko-oletuksista siten, etteivät muut sosiaaliset tekijät 

enää ennustaneet hyvinvointia, kun kodin tuki oli huomioituna. Positiivinen pa-

laute opettajalta ja kavereilta eivät ennustaneet hyvinvointia ensimmäisessäkään 

mallissa kovin merkitsevästi. Tutkimukset ovat aiemmin kuitenkin osoittaneet, 

että opettaja-oppilassuhde on yhteydessä oppilaan itsetuntoon, hyvinvointiin ja 

kouluintoon (Lavy & Naama-Ghanayim, 2020). Myös Minkkinen (2015, 34) on 
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väitöskirjassaan tuonut esille, että opettajan tuki ja koulukiusatuksi joutuminen 

ovat yhteydessä lapsen masennusoireisiin sekä kouluviihtyvyyteen. Muissakin 

tutkimuksissa on havaittu, että sosiaaliset suhteet, kouluilmapiiri ja elämäntyyty-

väisyys ennustavat kouluun sitoutumista, jota voidaan pitää osana kouluintoa. 

Kouluilmapiiri on tärkeä tekijä kouluinnon kannalta, mikäli se kykenee vaikutta-

maan oppilaiden hyvinvointikokemukseen. (Lombardi ym., 2019)  
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6 Luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa on syytä ottaa huomioon kysymykset 

reliabiliteetista ja validiteetista. Reliabiliteetilla viitataan tutkimuksen toistetta-

vuuteen, kun taas validiteetilla viitataan tutkimuksen yleistettävyyteen sekä tut-

kimuksen omaan luotettavuuteen ja paikkansa pitävyyteen (Metsämuuronen, 

2011, 74). Luotettavuutta tarkastellessa on hyvä huomioida, että tämä on yhden 

tutkijan tuotos ja tässä tilanteessa henkilökohtainen pro gradu – tutkielmani. 

Olen pyrkinyt tutkimuksessani huomioimaan omat lähtökohtani aloittelevana tut-

kijana ja täten valitsemaan mahdollisimman luotettavat ja toimivat tutkimusstra-

tegiat (Patton, 2015, 700–703). Osaamiseni tilastollisten menetelmien suhteen 

rajoittuu yliopiston Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmät – kurssien kautta opit-

tuihin taitoihin, joista toinen järjestettiin ensimmäistä kertaa koronan vuoksi täy-

sin etäyhteyksin. Suuren kiinnostukseni ja innostukseni vuoksi halusin silti haas-

taa itseäni ja toteuttaa tutkielmani kvantitatiivisena tutkimuksena. Työskentelyn 

aikana tunnistin omat rajani ja luotan siihen, että olen osannut valita itselleni so-

pivat analyysimenetelmät. 

 

Tutkimuksen aineisto koostuu 156 vastaajasta, joten kyse on kuitenkin koko 

Suomen mittakaavassa suhteellisen pienestä otoksesta, jotta sitä voitaisiin 

yleistää koskemaan kaikkia kuudesluokkalaisia. Tutkimuksen haasteiksi koin 

hyvinvoinnin – käsitteen laajuuden, sillä pelkästään kouluhyvinvointi pitää sisäl-

lään jo ison tutkimusalueen. Täten kysymysten rajaus on ollut oleellista, jotta 

tutkielma on saatu pysymään selkeänä ja johdonmukaisena. Sosiaalisten teki-

jöiden rajaus oli toinen asia, sillä minua kiinnosti lähtökohtaisesti koulun sosiaa-

listen tekijöiden, erityisesti opettajan vaikutus hyvinvointiin. Kyselytutkimuksen 

opettajasuhdetta tarkasteleva osa on vähäinen, joten tutkimuksen luotettavuutta 

lisäisi laajempi kyselymittaristo koskien opettajien tukea.  

 

Tutkimuksen tuloksia tarkastellessa on syytä ottaa huomioon se, että vuorovai-

kutussuhteiden ja eri sosiaalisen tuen vaikutus koulu-uupumukseen ja intoon 

voi vaihdella ikävaiheesta tai elämäntilanteesta toiseen (Harju-Luukkainen, Au-

nola & Vettenranta, 2018, 122). Tämän tutkimuksen kohdalla nuoret ovat koh-
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danneet COVID-19-pandemian. Pandemia-ajalla on väistämättä ollut jonkinas-

teinen vaikutus nuorten hyvinvointiin. Kyselyt on toteutettu huhtikuussa 2020, 

jolloin suuri osa Suomen peruskoulujen oppilaista on joutunut siirtymään etä-

opetukseen koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Koulunkäynti kotoa etänä 

on haastanut yhden, jos toisenkin oppilaan minäpystyvyyttä ja itsesäätelyä. Ko-

rona ei vaikuttanut ainoastaan kouluihin, vaan myös harrastustoimintoihin, täten 

sosiaaliset suhteet ovat väistämättä jääneet nuorillakin normaaliarkea vähäi-

semmäksi. Kodin tuki on siis mahdollisesti noussut normaalia merkittävämpään 

rooliin, kun suhde luokkakavereihin ja opettajaan on pääosin tapahtunut etäyh-

teyksin.  

 

Toistettavuutta ja luotettavuutta pohtiessa on tärkeää tiedostaa myös tutkimusti-

lanne ja sen mahdolliset vaikutukset tutkimustuloksiin. Tutkimus on toteutettu 

etäopetuksen aikana, minkä vuoksi suuri osa vastaajista on todennäköisesti 

vastannut sähköiseen kyselylomakkeeseen kotoa. Koulu – ja kotiympäristö 

saattavat molemmat vaikuttaa tutkittavien vastaamiseen tavalla tai toisella, esi-

merkiksi jos kotona ei ole ollut tukea saatavilla, eikä olla ymmärretty tutkimusky-

symystä. Koulussa ympärillä on puolestaan enemmän häiriötekijöitä, kuten 

luokkakaverit. Lisäksi koulussa vastaaminen saatetaan myös kokea koemai-

sena tilanteena.  

 

Linkittyminen erityispedagogiikan kenttään jää kevyeksi, eikä tutkimusta koskien 

erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden kouluhyvinvointia juuri ole. Olisi mielen-

kiintoista jatkaa tutkimusta keräämällä tietoa nimenomaisesti erityisen tuen op-

pilaiden kokemuksista. Tutkimukseen osallistuneet koululuokat ovat kuitenkin 

olleet inklusiivia luokkia ja pitäneet sisällään myös erityisen ja tehostetun tuen 

oppilaita. Toteutettu vahvuusperustainen opetus ja positiivisen psykologian on-

nellisuuden tutkimus kuuluu myös erityispedagogiikan tutkimuksen kenttään. 

Erityispedagogiikka on tieteenalana laaja ja koen sen linkittyvän nykypäivänä 

vahvasti tärkeänä osana kaikkialla kasvatuksessa ja opetuksessa. Sen tavoit-

teena on tukea oppijoita yksilöllisesti eri kehityshaasteissa, joina voidaan nähdä 

myös tutkimuksessa käsitellyt hyvinvoinnin tekijät: koulu-uupumus ja masentu-

neisuus.  



48 
 

 
 

7 Pohdintaa 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuudesluokkalaisten kokemuksia 

subjektiivisesta hyvinvoinnista. Hyvinvointia tarkasteltiin kouluinnon, itsetunnon, 

koulu-uupumuksen ja masentuneisuuden kautta. Tutkimuksessa syvennyttiin tar-

kastelemaan kyseisien hyvinvoinnin ulottuvuuksien yhteyttä toisiinsa sekä sosi-

aalisiin tekijöihin. Tutkimuksessa otettiin selvää myös siitä, miten sosiaaliset te-

kijät selittävät hyvinvoinnista. Tulokset osoittivat aiempien tutkimusten mukaan 

nuorten voivan yleisesti hyvin (Helakorpi & Kivimäki, 2021). Kuudesluokkalaisten 

koulu-uupumus ja masentuneisuus olivat kouluintoa ja itsetuntoa vähäisempiä. 

Mikään hyvinvoinnin ulottuvuus ei kuitenkaan erottunut joukosta hyvällä eikä huo-

nolla, mikä osoittaa tarpeen vahvistaa oppilaiden kouluintoa ja itsetuntoa. 

 

Aiemmissa suomalaisissa tutkimuksissa on havaittu, että koulussa koettu onnel-

lisuus ja yleinen onnellisuus korreloivat vahvasti (Uusitalo-Malmivaara, 2012; 

2014). Tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että lapsuudessa koetulla hyvinvoin-

nilla on vaikutusta koettuun hyvinvointiin myös tulevaisuudessa (Fléche ym., 

2021; Kelifa, Yang, Bo & Wang, 2021; Ruggeri, 2020). Salmela-Aron pitkittäistut-

kimuksessa on noussut esille kouluinnon myönteinen vaikutus jopa myöhemmin 

työelämässä. Hän on myös nostanut esille, että jos oppilas stressaantuu yläas-

teella, niin stressi lisääntyy entisestään lukiossa (Salmela-Aro, 2015, 287). Edellä 

esitetyt tulokset vahvistavat ajatusta siitä, että varhainen huomion kiinnittäminen 

lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviin tekijöihin on korvaamattoman tärkeää. Mi-

käli asia on niin, että innostus lisää innostusta ja puolestaan uupumus lisää uu-

pumusta, niin motivaatio – ja vaatimustekijät tulisi saada vastaamaan nuoren tar-

peita jo aivan koulupolun alusta alkaen. Tämä koulu-uran käynnistyminen ja myö-

hemmät koulusiirtymät ovat tärkeitä etappeja viitoittaen myöhempää kehitystä ja 

hyvinvointia (Ahtola, 2017, 17).  

 

Koulu-uupumus on vakava ilmiö, mikä on yhteydessä stressiin, psyykkisiin oirei-

siin ja koulunkäynnin vaikeuksiin. Se tuo vakavan riskin syrjäytymiskehitykselle 

ja koulujärjestelmästä putoamiselle. Koulu-uupumus voi pitkään jatkuessa johtaa 

jopa masennukseen ja kielteiseen asenteeseen yhteiskuntaa kohtaan. Tällä on 
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vaikutusta koko yhteiskunnalle, esimerkiksi nuorien jäädessä työkyvyttömyys-

eläkkeelle mielenterveysongelmien vuoksi. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää 

tunnistaa koulu-uupumus varhaisessa vaiheessa. Koulu-uupumus voidaan muut-

taa kouluinnoksi, mutta tärkeässä roolissa toimivat nuoren lähipiiri, opettajat ja 

kaverit. Erityisen tärkeää on nuoren itsetunnon tukeminen ja kouluinnon sytyttä-

minen, mitä opettaja voi tukea myönteisellä suhtautumisella ja motivoinnilla. 

(THL, 2021) 

 

Kuudesluokkalaiset ovat jännittävässä elämänvaiheessa, kun edessä on koulu-

taipaleella tapahtuva muutos, eli nivelvaihe ala-asteen kuudennelta luokalta ylä-

asteelle. Koulusta toiseen ja kouluasteelta toiseen siirtymät voivat olla kriittisiä 

hyvinvointiin ja uusille elämän poluille ohjaavia vaiheita nuorella. Hyvinvoinnin ja 

kouluinnon kannalta tärkeä tekijä on nuorten muuttuvien tarpeiden ja muuttuvan 

koulukontekstin yhteensopivuus. Aiemmin tehdyt tutkimukset antavat kuitenkin 

viitteitä siitä, ettei nuorten muuttuvat tarpeet ja koulukonteksti kohtaa parhaalla 

mahdollisella tavalla, mikä puolestaan voi vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja mo-

tivaatioon. (Salmela-Aro, 2015, 287) 

Jo tutkielmani työstön alkupuolella heräsi kysymys opettajien kuormittuneisuu-

desta. OAJ:n (2021a) opetusalan työolobarometri osoitti, että opettajien työnilo 

on ollut laskussa jo vuosia ja puolestaan kuormitus kasvussa. Reilusti yli puolet 

opettajista on pohtinut korona-aikana alanvaihtoa työn kuormittavuuden, lisään-

tyneen työmäärän ja palkkatason vuoksi (OAJ, 2021b). Tästä nousee huoli siitä, 

että kuinka opettajat voivat tukea oppilaidensa hyvinvointia, mikäli he kokevat 

itsensä näin kuormittuneeksi? Tulisiko meidän ensiksi saada opettajien työhy-

vinvointi kuntoon? Opettajilla tulisi olla aikaa ja mahdollisuuksia tukea ja kuun-

nella oppilaita, luoda myönteistä luokkailmapiiriä ja kiinnittää huomiota kiusaa-

misen ehkäisyyn.  

 

Erityisopetuksen strategian kolmiportainen tuki kehottaa huomioimaan yksilölli-

sesti oppilaiden erilaiset kasvatukselliset tarpeet ja kiinnittämään huomiota oppi-

laiden vahvuuksiin. Se tuo esiin myös oppilashuollon osuuden oppilaan yleisen 
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hyvinvoinnin edistäjänä ja painottaa lisäksi inklusiivisen opetuksen järjestämi-

seen. Koulun toimintakulttuurin edistämisessä olennaista hyvinvoinnin kannalta 

on erilaisuuden hyväksyminen ja kaikkien hyvinvoinnin tukeminen. (Opetusminis-

teriö, 2007) Oppilaiden on todettu hyväksyvän paremmin ulkopuolisia tavoitteita, 

kun he kokevat enemmän ryhmään kuuluvutta sekä tuntevat voivansa ohjata 

omaa oppimistaan (Fernström ym., 2021, 120). Tämän tutkimuksen aiheita olisi 

kiinnostavaa lähteä syventämään tarkemmin esimerkiksi tutkimalla juuri erityistä 

tukea tarvitsevien kokemuksia. 

 

Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, kuinka sosiaaliset tekijät yksittäin 

vaikuttavat oppilaiden hyvinvointiin. Kuitenkin tehokkaimmin näiden tekijöiden 

voisi ajatella edistävän oppilaiden hyvinvointia siten, että useat sosiaaliset tekijät 

toimivat yhdessä toinen toistaan tukien. Moniammatillinen yhteistyö kodin ja kou-

lun välillä edistää tutkitusti nuoren hyvinvointia, muun muassa Palmu (2020) pai-

nottaa vanhempien ja koulun yhteistyön tärkeyttä. Kuitenkin jo aiemmin esiin tuo-

mallani pohdinnalla liittyen opettajien kuormittuneisuuteen on luultavasti vaiku-

tusta myös koulun puolelta tulevaan yhteistyöhön ja yhteydenpitoon.   

 

Tutkimuksen tulokset antavat vain pintaraapaisun kuudesluokkalaisten hyvin-

voinnista ja sosiaalisten tekijöiden vaikutuksesta. Tulokset ovat kuitenkin mielen-

kiintoisia ja antavat viitteitä oppilaiden hyvinvoinnista sekä sosiaalisten tekijöiden 

vaikutuksesta siihen. Vastaajien subjektiiviset näkemykset antavat viitteitä siitä, 

miten hyvinvointia voitaisiin edistää paremmin. Hyvinvointi ja kouluhyvinvointi on 

aiheena aina ajankohtainen ja tärkeä, joten tämä antaa myös pohjaa mahdollisille 

jatkotutkimuksille. Nuorten hyvinvointi kantaa pitkälle elämässä ja sillä on siten 

vaikutuksia laajemmin yhteiskunnassa. Kouluissa olisi tärkeää löytää keinoja 

koulu-uupumuksen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen, sekä löytää toimenpiteitä 

moniammatilliseen auttamiseen (THL, 2021). Tutkimus olisi myös mielenkiin-

toista toistaa nyt pandemian laannuttua, jotta näkisi erityisesti onko sosiaalisten 

tekijöiden vaikutuksessa ollut muutoksia.  
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Liitteet  
 

LIITE 1 Kyselylomakkeen mittarit  

Kouluinto: 

1. Opiskellessani olen täynnä energiaa 

2. Opiskelu on minulle hyvin merkityksellistä 

3. Aika rientää, kun opiskelen 

4. Opiskellessani tunnen itseni tarmokkaaksi 

5. Olen innossani opiskelusta 

6. Kun olen opintojeni parissa, unohdan kaiken ympäriltäni 

7. Opiskelu inspiroi minua 

8. Kun herään aamulla, minusta tuntuu hyvältä lähteä opiskelemaan 

9. Olen uppoutunut opiskeluuni 

 

Itsetunto:  

 

1. Olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen itseeni 

2. Minulla on mielestäni monia hyviä ominaisuuksia 

3. Suoriudun asioista siinä missä useimmat muutkin ihmiset 

4. Tunnen olevani vähintään yhtä arvokas kuin muutkin ihmiset  

5. Suhtaudun itseeni myönteisesti 

6. Välillä tuntuu, etten kelpaa oikein mihinkään 

7. Minulla ei mielestäni ole paljoakaan ylpeydenaiheita 

8. Tunnen itseni ajoittain todella hyödyttömäksi 

9. Toivoisin voivani kunnioittaa itseäni enemmän 

10. Pidän itseäni kaiken kaikkiaan epäonnistuneena ihmisenä 

 

 

Koulu-uupumus: 

 

1. Tunnen hukkuvani koulutyöhön  

2. Tunnen itseni usein haluttomaksi koulutöissäni 

3. Minulla on usein riittämättömyyden tunteita opinnoissani  

4. Nukun usein huonosti erilaisten opiskeluasioiden takia 

5. Minusta tuntuu, että olen menettämässä kiinnostukseni koulutyötä kohtaan 

6. Pohdin jatkuvasti, että minulla on yhä vähemmän annettavaa opinnoissani 

7. Minusta tuntuu, että minulla on yhä vähemmän annettavaa opinnoissani 

8. Murehdin kouluasioistani paljon myös vapaa-ajallani 
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9. Odotin ennen saavani opinnoissani paljon enemmän aikaan kuin nyt 

10. Koulutyön paine aiheuttaa ongelmia läheisissä ihmissuhteissani 

 

Masentuneisuus: 

 

1. Olen kärsinyt unettomuudesta 

2. Olen tuntenut itseni surumieliseksi 

3. Minusta on tuntunut, että kaikki vaatii ponnistelua 

4. Olen tuntenut itseni tarmottomaksi 

5. Olen tuntenut itseni yksinäiseksi 

6. Tulevaisuus on tuntunut toivottomalta 

7. Elämästä nauttiminen on tuntunut mahdottomalta 

8. Olen tuntenut itseni arvottomaksi 

9. On tuntunut, että kaikki ilo on hävinnyt elämästä 

10. On tuntunut, että alakuloisuuteni ei ole hellittänyt edes perheeni tai ystävieni avulla 

11. Olen voinut huonommin kuin yleensä nyt koronan aikana  

 

Luokkakaverit:  

 

1. Tunnen hyvin luokkatoverini 

2. Minulla on ystäviä luokallani 

3. Pidän luokkatovereistani, vaikka he ovat erilaisia kuin minä  

4. Luokallani ei kiusata ketään 

5. Luokallani jokainen saa olla oma itsensä 

6. Tunnen luokkatoverieni vahvuudet 

 

 

Kodin tuki: 

 

1. Kotini ja opettajani ovat samaa mieltä koulunkäyntiäni koskevista asioista 

2. Kotini tukee minua koulunkäynnissäni 

3. Kotiväkeni ja opettajani ovat usein tekemisissä keskenään 

4. Kotiväkeni osaa auttaa minua läksyissäni 

5. Kotona saan olla oma itseni 

6. Nyt koronan aikana kotona on vaikeampaa kuin yleensä 
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LIITE 2 Riippuvien keskiarvomuuttujien histogrammit 
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LIITE 3 Keskiarvomuuttujien jäännöstermit eli residuaalijakamat  
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LIITE 4 Residuaalijakamaut (kodin tuki) 

 

 

 

 

 
 

 

 


