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Introduction: The goal of this study was to identify profiles regarding the socio-emotional skills 

among 8th grade Finnish students during COVID-19. Further, this study examined how students’ 

profiles differed in terms of school engagement. The research is part of the Bridging the Gaps 

research project, which aims to find ways to develop the school through collaboration between 

researchers and practitioners. Identifying the factors that can support school engagement is important 

as school engagement is related to wider well-being and can prevent school dropout.  

 

The study used OECD framework to identify socio-emotional skills. It examined four key socio-

emotional skills: grit, curiosity, academic buoyancy and belonginess. According to the demand-

resource model, it was assumed that school engagement can be promoted with school-related 
resources. Based on previous research, it was hypothesized that socio-emotional skills are personal 

resources that reinforce school engagement. 

 

Methods. The data were collected in fall 2020 from 1364 8th grade students (of which 40.0% females, 

37.9% males and 1.9% non-binary) from Helsinki metropolitan area. First, the latent profiles were 

identified using Two step -cluster analysis. Then, the differences between profiles in terms of gender 

and school engagement were examined by one-way analysis of variance. 

 

Results. Four socio-emotional profiles were identified: Low skills (26.8 %), High academic buoyancy 

and high belonginess (30.1%), High girt, high curiosity and high belonginess (22.7 %), and High 

skills (20.4 %) profiles. The profiles varied by gender, with a higher proportion of boys in the High 

skills profile and a higher proportion of girls in the Low skills profile. 

The profiles explained 22% of the variation in school engagement among 8th graders during COVID-

19. The students in the High socio-emotional skills profile had the highest amount of school 

engagement and the students in the Low socio-emotional skills profile had the lowest amount of 

school engagement. These findings imply that supporting socio-emotional skills can promote school 

engagement among adolescents. 

Avainsanat - Nyckelord 
sosioemotionaaliset taidot, kouluinto, yläkoululaiset, koronapandemia, profiilianalyysi 

Keywords 
socio-emotional skills, school engagement, Finnish middle school students, covid-19, latent profiles 

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

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
Bridging the Gaps -tutkimushanke 



 1   

1 Johdanto 

1.1 Tutkielman tavoite ja tarkoitus 

Perusopetuksen keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden oppimismotivaatiota ja hyvinvointia 

(Opetushallitus, 2022). Vaatimus-voimavaramallin mukaan kouluinto vahvistaa oppilaiden 

koulunkäyntiin sitoutumista ja koulumenestystä (Upadyaya & Salmela-Aro, 2013; Virtanen ym., 

2021). Kouluinto tukee myös oppilaiden hyvinvointia (Fredricks ym., 2004; Salmela-Aro & 

Upadyaya, 2012; 2014). Luokassa oppilaiden kouluinnon vahvistuminen voi näkyä siten, että 

oppilaat ovat aktiivisia ja osoittavat oma-aloitteisuutta koulutehtäviensä suhteen (Salmela-Aro & 

Upadyaya, 2012). Oppilaat nauttivat koulunkäynnistä ja luottavat omaan osaamiseensa (Salmela-

Aro & Upadyaya, 2012; Upadyaya & Salmela-Aro, 2013). Nuorten hyvinvoinnilla ja motivaatiolla 

on merkitystä myös yhteiskunnan näkökulmasta. Kouluinto on uupumukselta ja koulunkäynnin 

keskeyttämiseltä suojaava tekijä (Bask & Salmela-Aro, 2012; Upadyaya & Salmela-Aro, 2013; 

Virtanen ym., 2021). Kouluterveyskyselyn mukaan vain joka viides yläkoululainen kokee 

innostusta koulutyössä (THL, 2022). Siten on tärkeää lisätä ymmärrystä siitä, miten nuorten 

kouluintoa voidaan tukea. Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia sosioemotionaalisten taitojen 

merkitystä yläkoululaisten hyvinvoinnille ja motivaatiolle. 

 

Sosioemotionaaliset taidot ovat joukko erilaisia kehittyviä taitoja (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 

2019). Niiden avulla oppilaat säätelevät omaa toimintaansa ja osaavat toimia yhdessä toisten kanssa 

(Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019). Sosioemotionaalisia taitoja voidaan vahvistaa koulussa 

akateemisten taitojen rinnalla (Durlak ym., 2011; Sklad ym., 2012; Taylor ym., 2017).  Oppilaiden 

sosioemotionaalisten taitojen tukeminen on perusopetuksen laaja-alainen tavoite (Opetushallitus, 

2022). OECD:n kansainvälisessä tutkimuksessa selvitettiin 10 ja 15-vuotiaiden lasten ja nuorten 

sosioemotionaalisia taitoja (OECD, 2021). Lisäksi tarkasteltiin sosioemotionaalisten taitojen 

yhteyksiä lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulumenestykseen ennen koronapandemiaa (OECD, 

2021). Tutkimus toteutettiin yhteensä kymmenessä kaupungissa Aasiassa, Etelä- ja Pohjois-

Amerikassa ja Euroopassa vuosina 2018–2019 (John & de Fruyt, 2015; OECD, 2021). Helsinki oli 

yksi mukana olleista kaupungeista (OECD, 2021). Tutkimuksen tulokset olivat yhdenmukaisia 

aikaisempien tutkimusten kanssa korostaen sosioemotionaalisten taitojen tärkeyttä koululaisten 

hyvinvoinnin ja koulumenestyksen kannalta (Durlak ym., 2011; OECD, 2021;2022; Taylor ym., 

2017).  
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Koronapandemia toi nopeasti muutoksia oppilaiden koulunkäyntiin vuonna 2020. Kouluissa 

siirryttiin ensin etäopetukseen. Kun oppilaat palasivat kouluihin, oppilaiden välisiä sosiaalisia 

kontakteja jouduttiin rajoittamaan. Oppimisympäristön muutokset voivat kuormittaa oppilaiden 

jaksamista, motivaatiota ja hyvinvointia (Fredricks ym., 2004; Salmela-Aro ym., 2022; Tuominen-

Soini ym., 2012). Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan erityisesti yläkoulu- ja lukioikäiset tytöt 

kokivat koronapandemian aikana enemmän uupumusta kuin aikaisempina vuosina (THL, 2022). 

Kaikki nuoret eivät ole kuitenkaan reagoineet samalla tavalla koronapandemian tuomiin muutoksiin 

opetusjärjestelyissä (Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 2021). Tutkimuksissa on 

tunnistettu, että sosioemotionaalisten taidot ovat keskeisesti tukeneet nuorten hyvinvointia ja 

motivaatiota pandemian aikana (Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 2021; Salmela-Aro & 

Upadyaya, 2020). Tutkimukset antavat viitteitä siitä, että sosioemotionaalisten taitojen merkitys 

nuorten hyvinvoinnille ja motivaatiolle saattaisi olla korostunut koronapandemian aikana.  

 

Tässä tutkielmassa selvitetään henkilöorientoituneella menetelmällä yläkoululaisten 

sosioemotionaalisia taitoja koronapandemian aikana. Tutkielman tavoitteena on tunnistaa 

sosioemotionaalisten taitojen profiileja 8-luokkalaisten oppilaiden kesken. Tutkielmassa 

tarkastellaan neljää keskeistä sosioemotionaalista taitoa OECD:n mallin mukaisesti: akateemista 

kimmoisuutta, sinnikkyyttä, uteliaisuutta ja yhteenkuuluvuudentunnetta (Kankaraš & Suarez-

Alvarez, 2019). Profiilien tavoitteena on lisätä ymmärrystä yläkoululaisten välisistä eroista 

sosioemotionaalisissa taidoissa. Siten oppilaiden erilaiset vahvuudet sosioemotionaalisissa taidoissa 

voidaan huomioida perusopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tutkielman toisena tavoitteena 

on selvittää, miten profiilit erosivat toisistaan kouluinnon suhteen koronapandemian aikana syksyllä 

2020. On tärkeää lisätä ymmärrystä nuorten kouluintoa vahvistavista tekijöistä. Siten voidaan löytää 

lisää tehokkaita keinoja tukea nuorten hyvinvointia ja oppimista. Tutkielma on osa Bridging the 

Gaps -tutkimushanketta, jonka tavoitteena on kehittää koulun toimintatapoja ja nuorten 

hyvinvointia tutkijoiden ja koulujen välisellä yhteistyöllä. 

1.2 Sosioemotionaaliset taidot 
1.2.1 OECD:n malli sosioemotionaalisista taidoista 

Sosioemotionaalisia taitoja tarvitaan sekä nykyisessä että tulevaisuuden yhteiskunnassa (John & de 

Fruyt, 2015). Sosioemotionaalisilla taidoilla on merkitystä yksilön terveyden, elämänlaadun ja 

koulutuksen näkökulmista (Durlak ym., 2011; Sklad ym., 2012; Taylor ym., 2017). 

Sosioemotionaaliset taidot ovat joukko erilaisia kehittyviä taitoja (John & de Fruyt, 2015; Kankaraš 

& Suarez-Alvarez, 2019). Niitä on määritelty tutkimuksissa ja kirjallisuudessa eri tavoin (Schoon, 
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2021). Sosioemotionaalisia taidot on jaettu esimerkiksi intrapersonaalisiin ja interpersonaalisiin 

taitoihin (Schoon, 2021). Intrapersonaaliset taidot auttavat yksilöä ymmärtämään omia motiiveja ja 

säätelemään omia tunnetiloja motiivien suuntaisesti (Gardner, 1991; Moran, 2009). 

Interpersonaaliset taidot ovat vuorovaikutuksellisia taitoja (Gardner, 1983; 1991; Kankaraš & 

Suarez-Alvarez, 2019). Niitä tarvitaan ihmissuhteiden muodostamiseen ja ylläpitämiseen (Gardner, 

1983, 1991; Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019).  

 

OECD:n mallissa sosioemotionaaliset taidot on luokiteltu viiteen taitoalueeseen, joista jokaiseen 

kuuluu kolme tarkempaa taitoa (John & de Fruyt, 2015; Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019). 

Taitoalueet perustuvat BIG FIVE -persoonallisuuspiirteisiin, jotka ovat tunnollisuus, neuroottisuus 

(emotionaalinen tasapainoisuus), sovinnollisuus, avoimuus (kokemuksille) ja ekstroversio (Digman, 

1990; Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019). Tämän tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on 

OECD:n malli 15 sosioemotionaalisesta taidosta (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019).  Lisäksi tässä 

tutkielmassa taidot on luokiteltu intrapersonaalisiin ja interpersonaalisiin taitoihin (kuvio 1).  

 

 

Kuvio 1. Sosioemotionaaliset taidot (Kankaras & Suarez-Alvarez, 2019). 

1.2.2 Sinnikkyys, uteliaisuus, akateeminen kimmoisuus ja yhteenkuuluvuus 

Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan neljää keskeistä ja eri taitoalueisiin kuuluvaa 

sosioemotionaalista taitoa: sinnikkyyttä, uteliaisuutta, akateemista kimmoisuutta ja 
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yhteenkuuluvuudentunnetta. Sinnikkyydellä tarkoitetaan kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn 

(Duckworth ym., 2007). Sinnikkäät oppilaat tekevät tehtävät loppuun haasteista ja häiriötekijöistä 

huolimatta (Duckworth ym., 2007; Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019). Sinnikkäitä oppilaita 

voidaan kuvata ahkeriksi (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019). Suomalaisissa tutkimuksissa on 

käytetty myös sisun käsitettä (Tang ym., 2019). Sinnikkyydestä on tunnistettu sisun lisäksi myös 

toinen ulottuvuus, joka on nimetty kestäväksi kiinnostukseksi (Duckworth ym., 2007). Aikuisten 

kohdalla kestävää kiinnostusta voidaan luonnehtia intohimoksi (Duckworth ym., 2007). Kestävä 

kiinnostus kehittyy vasta myöhemmin nuoruudessa ja aikuisiällä (Duckworth ym., 2007; Tang ym., 

2019). Lisäksi se on yhteydessä koulutustasoon (Muenks ym., 2018). Lapsilla ja nuorilla sisun 

yhteys motivaatioon ja koulumenestykseen on paremmin tunnettu (Muenks ym., 2018; Tang ym., 

2019). Siten tässä tutkielmassa tarkastellaan yläkoululaisten sinnikkyyttä sisun näkökulmasta.  

 

Akateeminen kimmoisuus tarkoittaa kykyä toipua koulunkäyntiin liittyvistä pettymyksistä 

(Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019; Martin & Marsh, 2009). Akateeminen kimmoisuus on 

mukautumiskykyä (Martin & Marsh, 2009). Sitä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun oppilaiden tulee 

sopeutua muutoksiin oppimisympäristössä (OECD, 2021). Akateemisesti kimmoisat oppilaat 

osaavat säädellä stressiä koetilanteissa tai vaikeissa koulutehtävissä (OECD, 2021). He pystyvät 

käsittelemään pettymyksen aiheuttamia hankalia tunteita (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019; 

Martin & Marsh, 2009). Akateemisesta kimmoisuudesta käytetään OECD:n alkuperäisessä mallissa 

käsitettä stressiresilienssi (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019). Resilienssin käsite on kuitenkin 

aikaisemmissa tutkimuksissa yhdistetty oppimisen haasteisiin tai vaikeaan perhetaustaan (Martin & 

Marsh, 2009). Akateemisen kimmoisuuden yhteydessä korostuu, että kaikki oppilaat tarvitsevat 

taitoa lähes päivittäisessä koulutyössä (Martin & Marsh, 2009). Akateemiseen kimmoisuuteen 

kuuluu positiivisen pedagogiikan ajatus ratkaisukeskeisestä ja myönteistä suhtautumista eteen 

tuleviin haasteisiin (Martin & Marsh, 2009).  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

lähtökohtana, on että oppilaiden motivaatiota ja hyvinvointia voidaan tukea positiivisen 

pedagogiikan keinoin, kuten vahvistamalla oppimisen iloa ja opettamalla itsestä 

huolehtimisentaitoja (Opetushallitus, 2022; Lerner ym., 2009). Siten tutkielmassa on mielekästä 

käyttää akateemisen kimmoisuuden käsitettä. 

 

Uteliaisuudella tarkoitetaan tässä tutkielmassa älyllistä uteliaisuutta. Uteliaita oppilaita motivoi 

tarve hankkia uutta tietoa tai lisätä omaa ymmärrystään (Grossnickle, 2016; Tang, Lavonen ym., 

2020). Koulussa uteliaisuus voi ilmetä esimerkiksi siten, että oppilas lukee mielellään tai hyödyntää 

erilaisia digitaalisia välineitä uuden tiedon hankkimiseen (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019).  
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Uteliaisuus voi ilmetä myös siten, että oppilas osallistuu aktiivisesti yhteisiin oppimisprojekteihin 

tai uusien ideoiden kehittämiseen ryhmässä (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019). Uteliaisuudesta on 

tunnistettu yleisempi kokemuksellinen ulottuvuus ja tehtäväkohtaisempi omistautumisen ulottuvuus 

(Kashdan ym., 2010). Kokemuksellinen ulottuvuus kuvaa yleistä pyrkimystä kohti uusia tilanteita 

tai haasteita (Kashdan ym., 2010). Omistautumista voidaan luonnehtia täydelliseksi uppoutumiseksi 

johonkin aiheeseen tai tehtävään (Kashdan ym., 2010). Uteliaisuus on lähellä kiinnostuksen 

käsitettä. Kiinnostukseen ei kuitenkaan välttämättä liity uteliaisuutta (Tang, Lavonen ym., 2020). 

Kiinnostus voi olla myös tilannesidonnaista iloa, jota yksilö tuntee kiinnostavan asian parissa 

toimiessaan (Gronssnickle, 2016; Tang, Lavonen ym., 2020). Uteliaisuus jotakin asiaa kohtaan 

vahvistaa myös kiinnostusta (Tang, Lavonen ym., 2020). Siten uteliaisuus liittyy olennaisesti 

motivaation tutkimiseen. 

 

Yhteenkuuluvuudentunnetta sosioemotionaalisena taitona voidaan luonnehtia haluksi luoda ja 

kyvyksi ylläpitää myönteisiä sosiaalisia suhteita muihin ihmisiin (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 

2019). Luokkayhteisössä vahva yhteenkuuluvuudentunne voi ilmetä siten, että oppilaat pyrkivät 

tekemään päätökset yhteisymmärryksessä (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019). Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa tätä kuvataan yhteisöllisyyden käsitteellä (Opetushallitus, 2022). 

Oppilaan kokemukseen luokkayhteisöön kuulumisesta vaikuttavat useat oppilaan sisäiset ja 

ulkopuoliset tekijät (Allen ym., 2018; Ma, 2003; Wang & Eccles, 2012). Yksilön sisäisistä 

tekijöistä yhteenkuuluvuudentunteen kokemusta tukevat esimerkiksi oppilaan vahva itsetunto, 

positiivisuus ja terveys (Allen, ym., 2018; Ma, 2003). Yhteisöllisistä tekijöitä 

yhteenkuuluvuudentunteeseen ovat yhteydessä esimerkiksi oppimisympäristön ilmapiiriin ja 

oppilaiden suhteet opettajaan (Furrer & Skinner, 2003; Wang & Eccles, 2012). 

Yhteenkuuluvuudentunnetta ja sen merkitystä oppilaiden hyvinvoinnille ja oppimiselle on 

aikaisemmissa tutkimuksissa tarkasteltu useista eri näkökulmista. On tutkittu, miten oppilaan 

suhteet opettajaan, vanhempiin ja luokkakavereihin ovat yhteydessä oppilaan hyvinvointiin, 

motivaation ja koulumenestykseen (Furrer & Skinner, 2003; Wang & Eccles, 2012). Sopeutumista 

kouluyhteisöön on tarkasteltu myös yksilön kehitysvaiheen eli oppilaan henkilökohtaisten tarpeiden 

ja ympäristön tarjoaminen mahdollisuuksien yhteensopivuuden kautta (stage-environment fit) 

(Zimmer-Gembeck ym., 2006). Tässä tutkielmassa yhteenkuuluvuudentunne sosioemotionaalisena 

taitona viittaa oppilaan kokemukseen tämän sosiaalisten vertaussuhteiden laadusta ja omasta 

asemasta ryhmässä. 
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1.2.3 Oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen profiilit 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on tunnistettu, että yläkoululaiset eroavat toisistaan 

sosioemotionaalisten taitojen suhteen (OECD, 2021; Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 

2021). Muuttujaorientoituneissa tutkimuksissa on havaittu, että kaikki yläkoululaiset eivät ole 

esimerkiksi yhtä sinnikkäitä (Tang, Wang ym., 2020). Samoin oppilaiden välillä on tunnistettu eroja 

akateemisen kimmoisuuden määrän suhteen (Hirvonen ym., 2019). Sosioemotionaaliset taidot 

voivat myös painottua oppilailla eritavoin. OECD:n tutkimuksessa uteliaat oppilaat olivat usein 

myös sinnikkäitä, mutta eivät välttämättä akateemisesti kimmoisia (OECD, 2021; 2022). 

Tutkimuksessa voitiin tunnistaa myös eroja sukupuolten välillä: 15-vuotiailla pojilla oli enemmän 

akateemista kimmoisuutta ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä taitoja (OECD, 2021; 2022). 

Tytöillä korostuivat yhdessä toimimiseen liittyvät kyvyt (OECD, 2021; 2022). Korkeampi 

sosioekonominen perhetausta oli pääsääntöisesti positiivisesti yhteydessä korkeampiin 

sosioemotionaalisiin taitoihin (OECD, 2021; 2022). Perhetaustan yhteys oppilaan 

sosioemotionaalisiin taitoihin oli kuitenkin heikompi 15-vuotiailla nuorilla kuin 10-vuotiailla 

lapsilla (OECD, 2021). Lisäksi yhteys ei ollut samansuuntainen tai yhtä merkityksellinen kaikkien 

sosioemotionaalisten taitojen kohdalla (OECD, 2021).  

 

Sosioemotionaaliset taidot ovat muokkautuvia ja kehittyviä taitoja (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 

2019). Nuoruusiässä tapahtuvat muutokset sosiaalisissa suhteissa ja oppimisympäristössä haastavat 

sosioemotionaalisia taitoja (Shin & Ryan, 2012). OECD:n tutkimuksessa 15-vuotiailla oli 

alhaisemmat sosioemotionaaliset taidot kuin 10-vuotiailla (OECD, 2021).  Suomalaistutkimuksessa 

sinnikkäiden oppilaiden määrä laski yläkoulun aikana (Tang, Wang ym., 2020). Sinnikkäitä 

oppilaita oli 9-luokalla yli kolmasosan vähemmän kuin 8-luokalla (Tang, Wang ym., 2020). 

Nuoruusiässä sosioemotionaalisia voidaan tehokkaasti tukea koulun arjessa (Durlak ym., 2011; 

Sklad ym., 2012; Taylor ym., 2017). Siten olisi tärkeää saada lisää tietoa oppilaiden 

sosioemotionaalisista taidoista ja nuorten välisistä eroista niissä.  

 

Oppilaiden välisiä eroja sosioemotionaalisten taitojen suhteen voidaan tutkia 

henkilöorientoituneesta lähestymistavasta esimerkiksi klusterianalyysin avulla. Yksittäisen taidon 

tutkimisen sijaan henkilöorientoitunut lähestymistapa on kiinnostunut siitä, millaisina 

kokonaisuuksina sosioemotionaaliset taidot oppilailla ilmenevät (Bergman & Andersson, 2010).  

Klusterianalyysin kautta voidaan tarkastella monipuolisesti oppilaiden välisiä eroja samanaikaisesti 

usean sosioemotionaalisen taidon suhteen (Bergman & Andersson, 2010). Tämän tutkielman 
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lähtökohtana on, että kaikilla oppilailla on useita erilaisia sosioemotionaalisia taitoja. Siten 

tutkielmaan soveltuu henkilöorientoitunut tutkimusmenetelmä, joka mahdollistaa usean 

sosioemotionaalisen taidon samanaikaisen tarkastelun. Henkilöorientoitunut lähestymistapa on 

ryhmäkeskeinen menetelmä (Bergman & Andersson, 2010). Siten lähtökohtana on, että 

yksilöllisestä vaihtelusta huolimatta voidaan tunnistaa yleisiä tyyppejä, joiden mukaan oppilaat 

voidaan ryhmitellä (Bergman & Andersson, 2010). Tällä on merkitystä, kun tutkimustietoa halutaan 

hyödyntää opetuksen suunnittelussa tai koulutuspoliittisessa päätöksenteossa. Klusterianalyysin 

tavoitteena on tunnistaa esimerkiksi oppilaista ryhmiä eli profiileja. Samaan profiiliin kuuluvilla 

oppilailla on keskenään samankaltaiset sosioemotionaaliset taidot, mutta erilaiset taidot kuin muihin 

profiileihin kuuluvilla oppilailla (Bergman ym., 2003). Tämän tutkielman tavoitteena on tunnistaa 

klusterianalyysin avulla sosioemotionaalisten taitojen profiileja yläkoululaisten kesken. Profiilit 

muodostetaan OECD:n mallinmukaisesti neljän keskeisen sosioemotionaalisen taidon suhteen 

(Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019). Profiilit voivat lisätä ymmärrystä oppilaiden erilaisista 

vahvuuksista sosioemotionaalisissa taidoissa. Tällä on merkitystä, koska perusopetuksen tavoitteena 

on tukea sosioemotionaalisia taitoja ja kunnioittaa kaikkien oppilaiden ainutlaatuisia vahvuuksia 

(Opetushallitus, 2022). Tiettävästi aikaisempia tutkimuksia suomalaisten peruskoululaisten 

sosioemotionaalisista taidoista OECD:n mallinmukaisesti ei ole vielä tehty.  

1.3 Kouluhyvinvointi  
1.3.1 Vaatimus-voimavaramalli 

Vaatimus-voimavaramallin mukaan kouluhyvinvointi rakentuu kahden motivaatioprosessin kautta 

(Salmela-Aro & Upadyaya, 2012). Negatiivinen motivaatioprosessi johtaa liiallisten vaatimusten 

kautta koulu-uupumukseen (Fredricks ym. 2004; Salmela-Aro & Upadyaya 2012; 2014). Koulu-

uupumus on asteittain kehittynyt pitkäaikainen stressitila (Salmela-Aro, Kiuru ym., 2009). Koulu-

uupumus voi ilmetä uupumusasteisena väsymyksenä, kyynisenä suhtautumisena koulunkäyntiä 

kohtaan tai riittämättömyyden tunteina (Salmela-Aro, Kiuru ym., 2009). Kyynisyys tarkoittaa, että 

oppilas ei näe koulunkäyntiä itselleen tärkeänä eikä merkityksellisenä (Salmela-Aro, Kiuru ym., 

2009). Riittämättömyys puolestaan kuvaa, että oppilas ei usko omiin 

menestymismahdollisuuksiinsa (Salmela-Aro, Kiuru ym., 2009). Kouluinto on motivaatioprosessin 

positiivinen ulottuvuus (Salmela-Aro & Upadyaya, 2012). Kouluinto kuvaa oppilaan päivittäistä 

koulutyöskentelyä ja laajempaa suhtautumista koulunkäyntiin (Salmela-Aro & Upadyaya, 2012; 

Wang & Degol, 2014). Kouluintoa voidaan tarkastella kolmen ulottuvuuden kautta (Fredricks ym., 

2004; Wang & Degol, 2014). Tarmokkuus on kouluinnon toiminnan ja käyttäytymisen taso, 

omistautuminen kognitiivinen taso ja uppoutuminen emotionaalinen taso (Salmela-Aro & 
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Upadyaya, 2012). Tarmokkuus näkyy oppilaan käyttäytymisessä energisyytenä, osallisuutena ja 

oma-aloitteisuutena koulunkäynnissä (Salmela-Aro & Upadyaya, 2012). Uppoutumisen hetket ovat 

miellyttäviä kokemuksia, joissa oppilas keskittyneesti syventyy koulutehtävään (Fredricks ym., 

2004). Omistautuminen tarkoittaa, että oppilas pitää koulunkäyntiä itselleen tärkeänä ja sitoutuu 

siihen (Salmela-Aro & Upadyaya, 2012; Wang ym., 2015). Oppilaat, joilla on paljon kouluintoa, 

luottavat omaan osaamiseensa ja heillä on korkeampi itsetunto (Salmela-Aro & Upadyaya, 2012; 

Upadyaya & Salmela-Aro, 2013). Kouluintoa kokevat oppilaat myös menestyvät yleensä hyvin 

koulussa (Chase ym., 2014; Salmela-Aro ym., 2008; Upadyaya & Salmela-Aro, 2013; Wang ym., 

2015).  

 

Vaatimus-voimavaramallin mukaan voimavarojen ja vaatimusten välinen suhde ratkaisee, miten 

oppilas kokee kouluintoa tai koulu-uupumusta (Salmela-Aro & Upadyaya, 2014). Vaatimuksilla 

tarkoitetaan kuormitustekijöitä tai haasteita, joita oppilas kohtaa koulunkäynnissään (Salmela-Aro 

& Upadyaya, 2014). Ne voivat liittyä esimerkiksi muutoksiin oppimisympäristössä (Kiuru ym., 

2020; Upadyaya & Salmela-Aro, 2013; Zimmer-Gembeck ym., 2006). Liialliset vaatimukset 

yhdistettynä riittämättömiin voimavaroihin johtavat koulu-uupumukseen (kuvio 2) (Salmela-Aro & 

Upadyaya, 2014). Koulunkäyntiin liittyvillä voimavaroilla tarkoitetaan oppilaiden kouluintoa 

vahvistavia ja koulu-uupumukselta suojaavia tekijöitä (Salmela-Aro & Upadyaya 2012; 2014). 

Voimavarat voivat olla koulun sosiaaliseen kontekstiin liittyviä yhteisöllisiä voimavaroja tai 

oppilaan henkilökohtaisia voimavaroja (Salmela-Aro & Upadyaya, 2012; 2014; Wang & Degol, 

2014).  Yhteisöllisiä voimavaroja ovat esimerkiksi koululaisen perheeltä saama tuki ja luokan 

ilmapiiri (Kiuru ym., 2020; Salmela-Aro, ym., 2008; Upadyaya & Salmela-Aro, 2013). Oppilaiden 

henkilökohtaisiksi voimavaroiksi voidaan määritellä esimerkiksi oppilaan akateemiset ja 

sosioemotionaaliset taidot (Salmela-Aro & Upadyaya, 2014; Upadyaya & Salmela-Aro, 2013). 

 

Tämän tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on vaatimus-voimavaramalli. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa korostuu positiivinen näkökulma oppilaiden motivaation ja 

hyvinvoinnin tukemiseen (Opetushallitus, 2022). Siten tämä tutkielma keskittyy oppilaiden 

kouluinnon tutkimiseen. Aikaisemmissa tutkimuksissa kouluinnon eri ulottuvuuksia ja niiden 

yhteyksiä oppilaiden hyvinvointiin ja koulumenestykseen on tarkasteltu myös erikseen (esim. Wang 

& Degol, 2014; Wang & Eccles, 2011; Wang & Peck, 2013; Wang ym., 2015). Kouluinnon eri 

ulottuvuudet näyttävät kuitenkin korreloivan vahvasti keskenään (Chase ym., 2014; Salmela-Aro & 

Upadyaya, 2012). Siten tässä tutkielmassa kouluintoa tarkastellaan yhtenä käsitteenä. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaiden motivaatiota ja hyvinvointia 
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tuetaan vahvistamalla oppilaiden oppimiseniloa (Opetushallitus, 2022). Lisäksi tavoitteena on 

kehittää oppilaiden yhdessä toimisen ja itsestä huolehtimisen taitoja (Opetushallitus, 2022). Siten 

tämä tutkielma keskittyy oppilaiden voimavaroihin, tarkemmin oppilaiden sosioemotionaalisiin 

taitoihin. Sosioemotionaalisia taitoja tarkastellaan oppilaan henkilökohtaisina voimavaroina. On 

kuitenkin hyvä huomata, että esimerkiksi yhteenkuuluvuudentunteeseen liittyy sekä 

henkilökohtainen että yhteisöllinen ulottuvuus (Allen ym., 2018; Ma, 2003).  

 

 

Kuvio 2. Vaatimus-voimavaramalli (Salmela-Aro & Upadyaya, 2012). 

1.3.2 Nuorten kouluhyvinvointi ja koronapandemia 

Nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä kouluhyvinvoinnin suhteen. Yläkoululaisten välisiä eroja 

kouluhyvinvoinnin suhteen on tunnistettu henkilöorientoituneesta lähestymistavasta 

kouluhyvinvointiprofiilien kautta (esim. Tuominen-Soini & Salmela-Aro, 2014; Widlund ym., 

2021). Profiilien välillä on tunnistettu eroja oppilaiden kokeman kouluinnon ja -uupumuksen sekä 

koulumenestyksen suhteen (Tuominen-Soini & Salmela-Aro, 2014; Widlund ym., 2021). 

Peruskoululaisten motivaatiota ja hyvinvointia on tutkittu myös tavoiteorientaatioiden kautta 

(Tuominen ym., 2020). Tavoiteorientaatioprofiilit kuvaavat oppilaiden erilaisia tapoja motivoitua 

opetustilanteissa. Myös tavoiteorientaatioprofiilien välillä on voitu tunnistaa eroja 

koulumenestyksen, oppilaiden kokeman kouluinnon ja -uupumuksen suhteen (Tuominen-Soini ym., 

2012; Tuominen ym., 2020). Oppilaan taustatekijöiden suhteen on havaittu, että kouluinto on ollut 

pääsääntöisesti korkeampaa tytöillä kuin pojilla (Upadyaya & Salmela-Aro, 2013). Myös oppilaan 

perheen korkeampi sosioekonominen status on ollut positiivisesti yhteydessä oppilaan korkeampaan 

kouluintoon (Salmela-Aro ym., 2008).  

 

Nuorten kouluhyvinvoinnissa voi tapahtua muutoksia. Pitkittäistutkimusten mukaan nuoruusiässä 

oppilaiden kouluinto todennäköisemmin laskee kuin kasvaa (Tuominen ym., 2020). Koulu-
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uupumusriski taas kasvaa nuoruusiässä (Wang ym., 2015). Kouluterveyskyselyn mukaan vain 

puolet yläkouluikäisistä kertoo viihtyvänsä koulussa (THL, 2022). Ainoastaan joka viides 

yläkoululainen kokee kouluintoa (THL, 2022). OECD:n tutkimuksen tulosten mukaan yleinen 

elämäntyytyväisyys oli matalampaa 15-vuotiailla nuorilla kuin 10-vuotailla lapsilla (OECD, 2021). 

15-vuotiaat nuoret kokivat myös 10-vuotiaita lapsia enemmän koeahdistusta ja väsymysoireita 

(OECD, 2021). Tytöillä nämä erot oppilaiden hyvinvointiin liittyvien tekijöiden osalta näyttivät 

korostuvan poikia enemmän ikäryhmien välillä (OECD, 2021). Yksilön kehitykseen liittyvien 

tekijöiden lisäksi myös oppimisympäristössä tapahtuvat muutokset voivat kuormittaa nuorten 

motivaatiota ja hyvinvointia. Esimerkiksi koulutukselliset siirtymät haastavat kouluhyvinvointia 

(Kiuru ym., 2020; Tuominen-Soini ym., 2012; Tuominen ym., 2020; Virtanen ym., 2021).  

 

Vuonna 2020 koronapandemia toi paljon nopeita muutoksia nuorten koulunkäyntiin. Keväällä 2020 

Suomen peruskouluissa siirryttiin etäopetukseen: Oppilaat opiskelivat kotona itsenäisesti tai 

opettajan johdolla etäyhteydellä digitaalisten laitteiden avulla. Syksyllä 2020 oppilaat olivat 

palanneet kouluihin, mutta joutuivat pitämään edelleen fyysistä etäisyyttä muihin oppilaisiin. Tämä 

rajoitti samalla oppilaiden välistä sosiaalista vuorovaikutusta. Koronapandemian poikkeusoloista on 

vasta hyvin vähän aikaa. Siten koronapandemian ja siihen liittyvien koulunkäyntiin liittyvien 

muutosten merkitys nuorten hyvinvoinnille ei voi olla vielä kaikilta osin tiedossa (Thorn & 

Vincent-Lancrin, 2021). OECD:n raportin perusteella suurimmalla osalla oppilaista psyykkinen 

hyvinvointi pysyi ennallaan ensimmäisen koronapandemiavuoden aikana (Thorn & Vincent-

Lancrin, 2021). Suomessa kouluterveyskyselyn mukaan yläkoululaiset kokivat koronapandemian 

aikana enemmän yksinäisyyttä kuin kaksi vuotta aikaisemmin (THL, 2022). Suomalaistutkimuksen 

perusteella muutokset yläkoululaisten kouluhyvinvoinnissa eivät olleet samansuuntaisia kaikilla 

oppilailla ensimmäisen koronapandemiavuoden aikana (Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-Laakso 

ym., 2021). Kouluhyvinvointi laski noin 15 %:lla yläkoulun oppilaista vuosien 2019 ja 2020 

tehtyjen mittausten välillä (Salmela-Aro ym., 2021). Suunnilleen yhtä paljon oli oppilaita (17 %), 

joilla kouluinto oli korkeampaa vuonna 2020 kuin vuoden 2019 mittauksessa (Salmela-Aro, 

Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 2021). Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella erityisesti nuorten 

tyttöjen koulu-uupumus näyttäisi kasvaneen koronapandemian aikana (THL, 2022). Myös 

kansainvälisessä tutkimuksessa on havaittu, että nuoret tytöt kokivat poikia korkeampaa stressiä 

koronapandemian aikana (Styck ym., 2020). Lisäksi negatiiviset muutokset kouluhyvinvoinnissa 

saattavat kohdistua enemmän erityistä tukea tarvitseviin tai alhaisemman sosioekonomisen 

perhetaustan lapsiin (Thorn & Vincent-Lancrin, 2021). 
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Kaikkien nuorten kouluhyvinvoinnin vahvistaminen on sekä yhteiskunnan että yksilöiden kannalta 

merkityksellistä. Kouluinto on positiivisesti yhteydessä nuorten laaja-alaiseen hyvinvointiin ja 

terveyteen (Upadyaya & Salmela-Aro, 2013). Kouluintoa kokevat oppilaat menestyvät yleensä 

hyvin koulussa (Tuominen-Soini & Salmela-Aro, 2014; Upadyaya & Salmela-Aro, 2013). 

Pitkittäistutkimusten mukaan oppilaiden kouluhyvinvoinnilla peruskoulun aikana on merkitystä 

aikuisiälläkin. Kun oppilaiden kouluinto kasvaa, oppilaat asettavat korkeampia akateemisia 

tavoitteita (Kiuru ym., 2020; Widlund ym., 2021). Koulu-uupumus taas on merkittävä riskitekijä 

koulunkäynnin keskeyttämiselle peruskoulun jälkeen (Bask & Salmela-Aro, 2012). Lisäksi koulu-

uupumus ennustaa ahdistusta ja masennusoireita (Salmela-Aro & Upadyaya, 2014). On siis tärkeä 

tunnistaa yläkoululaisten kouluintoa vahvistavia voimavaroja. Siten nuorten hyvinvointia ja 

motivaatiota voidaan koulussa tehokkaasti tukea pedagogisin keinoin (Sklad ym., 2012). Tämän 

tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten sosioemotionaaliset taidot ovat olleet 

yhteydessä oppilaiden kouluintoon koronapandemian aikana. 

1.4 Sosioemotionaalisten taitojen yhteys kouluintoon 

OECD:n (2021; 2022) tutkimustulos oli yhdenmukainen aikaisempien tutkimusten kanssa, joiden 

perusteella sosioemotionaaliset taidot tukevat nuorten hyvinvointia ja oppimista. 

Interventiotutkimusten mukaan sosioemotionaalisten taitojen oppiminen lisää oppilaiden myönteisiä 

asenteita koulunkäyntiä kohtaan (Durlak ym., 2011). Luokan yhteenkuuluvuudentunne on 

positiivisesti yhteydessä nuorten koulunkäyntiin sitoutumiseen (Crouch ym. 2014; Wang & Eccles., 

2012; Zimmer-Gembeck ym., 2006). Oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen tukeminen koulussa 

auttaa oppilaita saavuttamaan myös akateemisia oppimistavoitteita (Durlak ym., 2011). 

Sosioemotionaalisten taitojen vahvistuminen voi olla keino tukea nuorten psyykkistä hyvinvointia 

kestävästi. Pitkittäistutkimuksissa sosioemotionaalisten taitojen vahvistuminen on ennustanut 

korkeampaa hyvinvointia myös useiden usean vuoden seurannassa (Taylor ym., 2017). Tutkimukset 

antavat viitteitä siitä, että erilaiset sosioemotionaalisten taidot voisivat olla myös eritavoin 

merkityksellisiä oppilaiden kouluhyvinvoinnille (Hoferichter ym., 2021). OECD:n tutkimuksessa 

sinnikkyyden ja uteliaisuuden merkitys korostui erityisesti oppilaiden koulumenestyksen 

näkökulmasta (OECD, 2021; 2022). Akateeminen kimmoisuus taas tuki oppilaiden jaksamista ja 

yleistä elämäntyytyväisyyttä (OECD; 2021; 2022). Muuttujaorientoituneet tutkimukset ovat 

lisänneet ymmärrystä siitä, miten erilaiset sosioemotionaaliset taidot ovat yhteydessä oppilaiden 

hyvinvointiin, motivaatioon ja koulumenestykseen.  
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1.4.1 Uteliaisuus ja sinnikkyys ja kouluinto 

OECD:n (2021; 2022) tutkimuksen perusteella uteliaisuus ja sinnikkyys olivat tärkeimpiä 

sosioemotionaalisia taitoja nuorten koulumenestyksen näkökulmasta. Uteliaisuuden ja sinnikkyyden 

merkitys oppilaiden koulumenestykselle on tunnistettu myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Tang 

ym., 2019; Von Stumm ym., 2011).  Lisäksi OECD:n tutkimuksen mukaan sinnikkäät oppilaat 

kokivat vähemmän koeahdistusta kuin nuoret, joilla sinnikkyys oli matalampaa (OECD, 2021). 

Sinnikkyys oli myös positiivisesti yhteydessä oppilaiden elämäntyytyväisyyteen (OECD, 2021). 

Suomalaistutkimuksessa on havaittu, että sinnikkyys suojaa erityisesti yläkoululaisia poikia koulu-

uupumukseen liittyvältä yksinäisyydeltä ja masennusoireilta (Tang ym., 2021).  

 

Sinnikkyys ja uteliaisuus voivat ilmetä oppilailla eritavoin (Litman, 2005; Tang ym., 2019; Tang, 

Wang ym., 2020). Siten nämä sosioemotionaaliset taidot eivät aina välttämättä tue oppilaiden 

kouluintoa. Sinnikkäät oppilaat menestyvät koulussa hyvin silloin, kun he sitoutuvat koulunkäyntiin 

(Green ym., 2019; Tang ym., 2019; Tang, Wang ym., 2020). Käytännön opetustyön näkökulmasta 

tämä voisi tarkoittaa, että sinnikkyyden lisäksi olisi tärkeää kannustaa oppilaita asettamaan 

henkilökohtaisia tavoitteita koulutyölle. Uteliaat yksilöt taas eroavat toisistaan siinä, mikä heitä 

motivoi uuden tiedon etsimiseen ja millaisia tunteita oppimisprosessiin liittyy (Litman 2005; 

Litman, 2008). Uteliaisuus on kiinnostustyyppistä, kun oppilaita motivoi uuden oppiminen ja 

oppimisprosessi tuottaa mielihyvää (Litman, 2008; Tuominen-Soini ym., 2012; Tuominen-Soini & 

Salmela-Aro, 2014; Tuominen ym., 2020). Kiinnostustyyppinen uteliaisuus tukee oppilaiden 

kouluhyvinvointia ja koulumenestystä (Litman, 2008; Tang ym., 2021). Osalla nuorista uteliaisuus 

voi ilmetä suorituskeskeisenä opiskeluna (Litman, 2008; Tuominen-Soini ym., 2012; Tuominen 

ym., 2020). Suorituskeskeiset oppilaat saattavat pelätä virheitä ja epäonnistumista (Litman, 2008; 

Tuominen-Soini ym., 2012; Tuominen ym., 2020). Tavoite menestyä voi aluksi ilmetä korkeana 

kouluintona (Tuominen-Soini, ym., 2012). Suorituskeskeinen opiskelu ilman oppimisen iloa 

kuormittaa kuitenkin oppilaiden jaksamista, ja voi siten lisätä uupumisriskiä (Tuominen-Soini ym., 

2012). Käytännön opetustyössä tämän voisi huomioida esimerkiksi siten, että luokassa 

korostettaisiin yhdessä tekemistä ja oppilaiden yksilöllisiä vahvuuksia. Näin olisi mahdollista tukea 

samanaikaisesti oppilaiden uteliaisuutta oppimiseen ja jaksamista. 

1.4.2 Akateeminen kimmoisuus ja kouluinto 

OECD:n (2021; 2022) tutkimustulos oli yhdenmukainen aikaisempien tutkimusten kanssa 

korostaen akateemisen kimmoisuuden tärkeyttä nuorten psyykkiselle hyvinvoinnille. Kun 
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oppilaiden akateemisen kimmoisuuden taidot vahvistuvat, oppilaat viihtyvät paremmin koulussa 

(Hoferichter ym., 2021; Martin & Marsh, 2006). Akateeminen kimmoisuus voi tukea oppilaiden 

myönteistä akateemista minäkäsitystä (Colmar ym., 2019). Kouluinnon kautta tarkasteltuna se 

tarkoittaa, että oppilaiden luottamus omaan osaamiseen ja menestymismahdollisuuksiin vahvistuvat 

(Salmela-Aro & Upadyaya, 2014). Myönteisen akateemisen minäkäsityksen vahvistuminen 

näyttäisi tukevan oppilaiden koulumenestystä, mutta yhteys voi olla oppiainekohtaista (Colmar ym., 

2019). Akateeminen kimmoisuus voi vahvistaa nuorten itsetuntoa myös laajemmin (Martin & 

Marsh, 2006). 

 

Akateeminen kimmoisuus auttaa oppilaita säätelemään koulunkäyntiin liittyvää stressiä (Hirvonen 

ym., 2019). Akateemisesti kimmoiset oppilaat kokevat esimerkiksi vähemmän koeahdistusta kuin 

oppilaat, joilla akateeminen kimmoisuus on matalampaa (Putwain & Daly, 2013; OECD, 2021).  

Akateeminen kimmoisuus auttaa myös toipumaan koulunkäyntiin liittyvistä pettymyksistä (Martin 

& Marsh, 2009). Kyky säädellä koulunkäyntiin liittyviä kuormitustekijöitä, ja niiden aiheuttamia 

tunnereaktioita tukee myös akateemisten tavoitteiden saavuttamista (Kaplan ym., 2005; Putwain & 

Daly, 2013).  Kuormittavat tilanteet koulussa voivat liittyä muutoksiin oppimisympäristössä. 

Akateeminen kimmoisuus helpottaa uusiin tilanteisiin sopeutumista ja niihin liittyvien hankalia 

tunteiden käsittelemistä (Martin ym., 2009). Siten akateemisen kimmoisuuden merkitys voi olla 

korostunut koronapandemian kaltaisissa muutostilanteissa. Oppilaiden välillä on myös yksilöllisiä 

eroja siinä, miten he kokevat muutostilanteet ja millaisia tunteita niihin liittyy (Hirvonen ym., 

2019). Akateeminen kimmoisuus on havaittu erityisen tärkeäksi oppilaille, jotka aistivat herkästi 

negatiivisia tunteita (Hirvonen ym., 2019). Akateemisen kimmoisuuden merkitys voi korostua myös 

oppilailla, joilla on vaikeuksia suunnata tarkkaavaisuutta (Martin, 2012).  Lisäksi esimerkiksi 

kulttuuriin liittyvät taustatekijät saattavat olla yhteydessä siihen, mikä merkitys akateemisen 

kimmoisuuden taitojen oppimisella on oppilaan stressinsäätelylle (Martin, ym. 2016). 

1.4.3 Yhteenkuuluvuudentunne ja kouluinto 

OECD:n (2021; 2022) tutkimustulokset olivat yhdenmukaisia aikaisempien tutkimusten kanssa 

korostaen yhteenkuuluvuudentunteen merkitystä oppilaiden psyykkiselle hyvinvoinnille. OECD:n 

tulosten perusteella kyky rakentaa luottamusta muihin ihmisiin auttoi oppilaita jaksamaan koulussa 

(OECD, 2021). Myös muut yhteistyötaidot tukivat oppilaiden jaksamista (OECD, 2021). Lisäksi 

OECD:n (2021) tutkimuksen mukaan yhteenkuuluvuudentunne tuki laajemmin oppilaiden yleistä 

elämäntyytyväisyyttä. Sosiaalisen tuen merkitys oppilaiden elämäntyytyväisyydelle on tunnistettu 

aikaisemmissakin tutkimuksissa (Danielsen ym., 2009). Yhteenkuuluvuudentunne on tunnistettu 
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myös koulu-uupumukselta suojaavaksi tekijäksi (Salmela-Aro ym., 2008; Salmela-Aro, Savolainen 

ym., 2009; Salmela-Aro & Upadyaya, 2020). On kuitenkin hyvä huomata, että 

yhteenkuuluvuudentunteen ja hyvinvoinnin välinen yhteys on kaksisuuntainen. Hyvinvoivien 

oppilaiden on helpompi toimia myönteisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa, mikä 

tukee myönteisten sosiaalisten suhteiden muodostamista ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia 

(Linnenbrink-Garcia ym., 2011; Ma, 2003). Vertaisryhmästä syrjäytyminen on riskitekijä nuoren 

hyvinvoinnille ja kehitykselle (Hawker & Boulton, 2000). Vertaissuhteiden merkitys korostuu 

nuoruusiässä (Zimmer-Gembeck ym., 2006).  

 

Luokan ilmapiiri ja oppilaiden välinen yhteenkuuluvuudentunne ovat yhteydessä siihen, miten 

oppilaat suhtautuvat koulunkäyntiin ja millaisia koulukokemuksia heille muodostuu (Upadyaya & 

Salmela-Aro, 2013). Oppilaat viihtyvät paremmin koulussa, kun he kokevat 

yhteenkuuluvuudentunnetta muiden oppilaiden kanssa (O’Neel & Fuligni, 2013). 

Yhteenkuuluvuudentunne luokassa voi suojata nuoria koulunkäyntiin liittyviltä negatiivisilta 

asenteilta, jotka usein voimistuvat yläkoulussa (Hoferichter ym., 2021). Myönteiset asenteet 

koulunkäyntiä kohtaan vahvistavat myös oppilaiden koulumenestystä ja koulunkäyntiin 

sitoutumista (Furrer & Skinner, 2003; Green ym., 2012; Kiuru ym., 2020; Upadyaya & Salmela-

Aro, 2013). Luokkayhteisö ei ole kuitenkaan koulun ainoa sosiaalinen ryhmä, johon oppilaat 

kuuluvat. Oppilaiden kouluhyvinvointi kehittyy sosiaalisesti eritasoissa ja -kokoisissa ryhmissä 

(Wang & Eccles, 2012). Näitä ovat esimerkiksi nuoren läheisimmät ystävät. Joskus 

yhteenkuuluvuudentunteen tavoittelu muiden nuorten kanssa voi näkyä myös kielteisesti oppilaiden 

koulumotivaatiossa. Jos nuoren tärkeimmässä vertaisryhmässä suhtaudutaan kielteisesti 

koulunkäyntiä kohtaan tai koetaan uupumusta, on myös kielteisillä asenteilla taipumusta vahvistua 

tai yhdenmukaistua ryhmässä (Wang & Eccles, 2012; Shin & Ryan, 2012).  

 

Opettajat ja vanhemmat ovat nuoren elämän keskeisimpiä aikuisia. Siten he voivat tukea nuoren 

koulumenestystä ja laajemmin nuoren hyvinvointia (Wang & Eccles, 2012; Danielsen ym., 2009). 

Myönteinen oppilas-opettajasuhde vahvistaa oppilaiden kouluintoa (Allen ym., 2018; Crouch, ym., 

2014; Zimmer-Gembeck ym., 2006). Vaikka usein oppilaiden suhteet opettajaan alakoulusta 

yläkouluun siirryttäessä heikkenevät, voi opettajan tuen merkitys motivaatiolle nuoruusiässä 

korostua (Furrer & Skinner, 2003). Nuorten koulutyöhön sitoutumisen näkökulmasta on 

merkityksellistä, miten nuoret kokevat omien toimintatapojensa ja arvojensa kohtaavan koulun 

tarjoamat mahdollisuudet (Green ym., 2012; Zimmer-Gembeck ym., 2006). Siten opettaja voi tukea 
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oppilaiden motivaatiota esimerkiksi kuulemalla nuoria ja tarjoamalla heille 

vaikutusmahdollisuuksia koulun arjessa (Muenks ym., 2018). 

1.4.4 Sosioemotionaalisten taitojen merkitys koronapandemian aikana 

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys oppilaiden kouluhyvinvoinnille voi korostua eri tavoin 

erilaisissa tilanteissa. Kun oppilaiden oppimisympäristössä tapahtuu muutoksia, oppilaat tarvitsevat 

voimavaroja, joilla he pystyvät sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja käsittelemään siihen liittyviä 

tunteita. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi koulutuksellisiin siirtymiin. Koulutukselliset siirtymät 

ovat kriittisiä kohtia oppilaiden kouluhyvinvoinnin kehittymiselle (Kiuru ym., 2021; Tuominen-

Soini ym., 2012; Virtanen ym., 2021). Tutkimuksissa on tunnistettu, että vertaissuhteiden ja 

aikuisten tuen merkitys nuorten koulumotivaatiolle voi korostua koulutuksellisten siirtymien 

yhteydessä (Kiuru ym., 2021). Lisäksi akateeminen kimmoisuus on keskeinen sosioemotionaalinen 

taito, jota tarvitaan uusiin tilanteisiin sopeutumiseen (Martin ym., 2016).  

 

Koronapandemia toi monia muutoksia nuorten koulunkäyntiin. Tutkimukset antavat viitteitä siitä, 

että sosioemotionaalisten taitojen merkitys voisi olla korostunut koronapandemian aikana. Salmela-

Aron, Upadyaya, Vinni-Laakson ym. (2021) kaksiosaisessa tutkimuksessa sosioemotionaalisten 

taitojen vahvistuminen oli positiivisesti yhteydessä yläkoululaisten korkeampaan kouluintoon. 

Sosioemotionaaliset taidot saattoivat suojata yläkoululaisia myös yksinäisyydeltä koronapandemian 

aikana (Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 2021). Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös 

lukiolaisille tehdystä tutkimuksesta (Salmela-Aro & Upadyaya, 2020). Lisäksi tutkimukset antavat 

viitteitä siitä, että koronapandemian alussa intrapersonaalisten taitojen merkitys nuorten 

hyvinvoinnille ja motivaatiolle korostui vuorovaikutuksellisia taitoja enemmän (Salmela-Aro, 

Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 2021). Toisaalta koronapandemian vaikutukset nuorten 

koulunkäyntiin liittyivät erityisesti sosiaalisten kontaktien rajoittamiseen. Siten on mahdollista, että 

myös yhteenkuuluvuudentunteen merkitys on korostunut pandemian aikana (Salmela-Aro ym., 

2022). Aikaisemmat tutkimustulokset antavat perusteita jatkaa tutkimusta siitä, miten oppilaiden 

akateeminen kimmoisuus, sinnikkyys, uteliaisuus ja yhteenkuuluvuudentunne ovat olleet 

yhteydessä nuorten kouluhyvinvointiin koronapandemian aikana.  
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2 Tutkimusongelmat ja hypoteesit 
 

Tutkielman tavoitteena on tunnistaa profiileja 8-luokkalaisten sosioemotionaalisten taitojen suhteen. 

Tutkielman lähestymistapa on henkilöorientoitunut. Tutkielmassa halutaan huomioida oppilaiden 

sosioemotionaalisten taitojen kokonaisuus tarkastelemalla useita sosioemotionaalisia taitoja 

samanaikaisesti. Siten tutkielmassa tutkitaan neljää keskeistä sosioemotionaalista taitoa OECD:n 

mallin eri taitoalueista (Kankaraš & Suarez-Alvarez 2019). Tutkielmassa tarkastellaan 

yläkoululaisten sinnikkyyttä, uteliaisuutta, akateemista kimmoisuutta ja 

yhteenkuuluvuudentunnetta. Nämä taidot ovat aikaisempien tutkimusten perusteella olleet 

merkityksellisiä oppilaiden kouluhyvinvoinnin näkökulmasta erityisesti koronapandemian aikana 

(Salmela-Aro & Upadyaya, 2020; Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 2021). Lisäksi 

tutkielman rajauksessa sosioemotionaalisten taitojen suhteen huomioidaan Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet. Sinnikkyyden, uteliaisuuden ja akateemisen kimmoisuuden taidot 

näkyvät Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa opetuksen tavoitteissa ja työtavoissa 

(Opetushallitus, 2022). Yhteisöllisyys on yksi Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden 

keskeisimpiä arvoja (Opetushallitus, 2022). Koulun toimintatapojen kehittämistä ohjaavavaksi 

keskeiseksi periaatteeksi on asetettu yhdessä oppimisen lisääminen (Opetushallitus, 2022).  

 

Tutkielman toisena tavoitteena on tutkia, miten profiilit erosivat toisistaan kouluinnon suhteen 

koronapandemian aikana syksyllä 2020. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on vaatimus-

voimavaramalli, jonka on osoitettu soveltuvan yläkoululaisten motivaation ja hyvinvoinnin 

tutkimiseen (Salmela-Aro & Upadyaya, 2014). Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan 

motivaation positiivista ulottuvuutta eli oppilaiden kouluintoa ja sosioemotionaalisia taitoja 

oppilaiden kouluintoa vahvistavina voimavaroina. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

lähtökohtana on positiivinen näkökulma oppilaiden motivaation ja hyvinvoinnin vahvistamiseen 

(Opetushallitus, 2022). Siten positiivinen näkökulma ja oppilaiden kouluinnon ja sitä vahvistavien 

voimavarojen tutkiminen sopii tähän tutkielmaan.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millaisia sosiaalisemotionaalisten taitojen profiileja voidaan tunnistaa 8-luokkalaisilta 

syksyllä 2020 koronapandemian aikana kerätystä aineistosta?  

Tutkimus on luonteeltaan eksploratiivinen. Siten varsinaisia tutkimushypoteeseja 

ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta ei ole asetettu (Nummenmaa, 2009). 
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Aikaisempien tutkimusten pohjalta alustavana tutkimushypoteesina on, että aineistosta 

pystytään tunnistamaan ainakin korkeiden ja alhaisten sosioemotionaalisten taitojen ryhmät 

(Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 2021). Profiilien tunnistamisen ehtona on, että 

oppilaista voidaan tunnistaa ryhmiä, joilla on keskenään riittävän samankaltaiset ja toisista 

ryhmistä eroavat sosioemotionaaliset taidot (Bergman ym., 2003). Jos profiileja ei pystytä 

muodostamaan, jatketaan analyysejä taitotasoilla.  

 

2. Miten profiilit erosivat toisistaan kouluinnon suhteen koronapandemian aikana syksyllä 

2020?  

Muodostetut profiilit eivät ole vielä tiedossa. Siten tarkkoja tutkimushypoteeseja ei kyetä 

asettamaan (Nummenmaa 2009). Aikaisempien tutkimusten pohjalta voidaan kuitenkin 

olettaa, että profiilit eroavat toisistaan kouluinnon suhteen. Alustavana hypoteesina on, että 

kouluinto on korkeaa ryhmässä, jossa on korkeat sosioemotionaaliset taidot (esim. OECD, 

2021; Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 2021; Salmela-Aro & Upadyaya, 2020; 

Taylor ym., 2017).  
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3 Tutkimusmenetelmät 

3.1 Aineisto ja tutkittavat 

Tutkimuksen aineisto on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Bridging the Gaps -tutkimushaketta 

varten kerättyä aineistoa. Hankkeen tarkoituksena on auttaa käytännöntoimijoita koulun 

kehittämisessä. Tutkimushankkeen tavoitteena on, että koulun toimintatavat ja nuorten nykyiset ja 

tulevaisuuden tarpeet kohtaisivat mahdollisimman hyvin. Tavoitteen saavuttamiseksi tuetaan 

keskustelua eri alojen tutkijoiden, nuorten ja opettajien välillä sekä hyödynnetään myös 

metodologisesti uusia välineitä tiedon keräämiseksi. Nuorten kehitystarpeista kerätään tietoa 

pitkittäistutkimuksilla kolmesta eri ikäryhmästä. Tarkempi tieto tutkimushankkeesta on saatavilla 

https://growingmind.fi/bridging-the-gaps/ 

 

Tutkielman aineisto koottiin sähköisillä kyselylomakkeilla pääkaupunkiseudun 8-luokkalaisilta 

oppilailta syksyllä 2020. Aineistokoko oli 1364 (40.0 % tyttöjä, 37.9 % poikia, 1.9 % muun 

sukupuolisia ja puuttuva tieto 20.2 %). Tutkittavat olivat 8-luokkalaisia, syntyneet vuonna 2006. 

Osallistujien vapaaehtoisuus varmistettiin kirjallisella suostumuksella tutkimukseen osallistuneilta 

oppilailta ja heidän huoltajiltaan. 

3.2 Mittarit 

Sinnikkyys 

Sinnikkyyttä mitattiin kolmella väittämällä, jotka koskivat ponnistelun kestävyyttä (PE) 

(esimerkiksi ”Olen kova tekemään hommia”) (Duckworth ym. 2007). Väittämien paikkaansa 

pitävyyttä pyydettiin arvioimaan 5-portaisella Likert-asteikolla (1 = ei kuvaa minua lainkaan, 5 = 

kuvaa minua hyvin). Vastauksista luotiin summamuuttuja kuvastamaan sinnikkyyden määrää. 

Asteikon reliabiliteetti (Cronbahin alfa) oli tässä tutkimuksessa (.70). 

 

Uteliaisuus 

Uteliaisuutta mitattiin kuudella väittämällä (esimerkiksi ” Kun opin jotain uutta, haluaisin tietää 

siitä enemmän”) (Litman, 2008). Vastausvaihtoehtona oli 4-portainen Likert-asteikko (1 = tuskin 

koskaan 4 = melkein aina). Vastauksista luotiin summamuuttuja kuvastamaan uteliaisuuden määrää. 

Asteikon reliabiliteetti (Cronbahin alfa) oli tässä tutkimuksessa (.87). 

 

Akateeminen kimmoisuus 

https://growingmind.fi/bridging-the-gaps/
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Akateemista kimmoisuutta kysyttiin kolmella väittämällä Martin ja Marsh (2008) 

sinnikkyysmittarista (esimerkiksi ”Olen hyvä käsittelemään vastoinkäymisiä koulussa”). 

Vastausvaihtoehtoina oli 7-portainen Likert-asteikko (1 = vahvasti eri mieltä, 7= vahvasti samaa 

mieltä). Vastauksista luotiin summamuuttuja kuvastamaan akateemisen kimmoisuuden määrää. 

Asteikon reliabiliteetti (Cronbahin alfa) oli tässä tutkimuksessa (.88). 

 

Yhteenkuuluvuus 

Yhteenkuuluvuudentunnetta mitattiin kolmella väittämällä (esimerkiksi: ”Minulla on paljon hyviä 

ystäviä”). Vastausvaihtoehtona oli 5-portainen Likert-asteikko (1 = ei lainkaan, 5 = täysin). 

Vastauksista luotiin summamuuttuja kuvastamaan yhteenkuuluvuuden tunteen määrää, josta 

käytetään termiä yhteenkuuluvuus. Asteikon reliabiliteetti (Cronbahin alfa) oli tässä tutkimuksessa 

(.86). 

 

Kouluinto 

Kouluintoa kysyttiin kolmen ulottuvuuden kautta, joilla selvitettiin oppilaiden koulutyöhön 

sitoutumista, uppoutumista ja tarmokkuutta (esimerkiksi ”Opiskellessani olen täynnä energiaa”) 

(Salmela-Aro & Upadyaya, 2012). Vastausvaihtoehtoina oli 7-portainen Likert-asteikko (1 = ei 

koskaan, 7 = joka päivä). Vastauksista luotiin summamuuttuja kuvastamaan kouluinnon määrää. 

Asteikon reliabiliteetti (Cronbahin alfa) oli tässä tutkimuksessa (.85). 

 

Taustamuuttujat 

Tutkittavia pyydettiin arvioimaan perheen taloudellista tilannetta asteikolla 1-5, jossa 1 = huono ja 

5 = hyvä. Sukupuoli valittiin vastausvaihtoehdoista 1 = tyttö, 2= poika, 3 =muu.  

3.3 Alustavat analyysit ja luotettavuustarkastelu 

Kaikki analyysit suoritettiin SPSS-ohjelmalla versiolla 27. Arvot puuttuivat riittävän satunnaisesti 

ristiintaulukoinnin avulla tarkasteltuna (Reunamo, 2015). Aineiston kokoon nähden puuttuvien 

arvojen määrä arvioitiin kohtuullisen pieneksi (Nummenmaa, 2009). Siten puuttuvat arvot 

pudotettiin pois analyyseistä (Nummenmaa, 2009). Otoskoko (N =981) säilyi riittävänä analyysien 

suorittamiseen (Metsämuuronen, 2011). Ennen varsinaisten analyysien suorittamista aineisto 

järjestettiin satunnaisjärjestykseen (Kent ym., 2014).  

 

Muuttujat analyysiin saatiin muodostamalla summamuuttujat kouluintoa, yhteenkuuluvuuden 

tunnetta, akateemista kimmoisuutta, sinnikkyyttä ja uteliaisuutta mittaavien väittämien 



 20   

keskiarvoista (Nummenmaa, 2009).  Summamuuttujien sisäinen yhdenmukaisuus arvioitiin kaikilla 

summamuuttujilla riittäväksi Cronbahin alfan avulla (α >.70) (Nummenmaa, 2009). Sinnikkyyttä 

koskevan summamuuttujan osalta havaittiin, että yhden väittämän poisjättäminen olisi parantanut 

sinnikkyyttä koskevan summamuuttujan Cronbahin alfaa hieman. Sinnikkyyttä mittaavia väittämiä 

oli kuitenkin vain kolme ja niiden summamuuttujan Cronbahin alfa säilyi riittävällä tasolla 

(Nummenmaa, 2009). Siten kaikki väittämät päätettiin ottaa mukaan sinnikkyyden määrää 

kuvaavaan summamuuttujaan. 

 

Summamuuttujien normaalijakautuneisuutta arvioitiin Kolmogorovin ja Shapiro-Wilkinin testeillä 

ja graafisen tarkastelun avulla. Summamuuttujat noudattivat yksittäisiä väittämiä paremmin 

normaalijakaumaa. Tämä tuki ratkaisua summamuuttujien hyödyntämisestä analyyseissä 

(Metsämuuronen, 2011). Yksikään summamuuttujista ei täyttänyt parametristen menetelmien 

normaaliusvaatimusta (sig =.00) (Nummenmaa, 2009). Myös graafisen tarkastelun perusteella 

summamuuttujat kouluinto ja yhteenkuuluvuudentunne olivat voimakkaasti oikealle vinoja. Tämä 

oli odotettua muuttujien luonne ja suuri otoskoko huomioiden (Nummenmaa, 2009).  Nämä tekijät 

huomioon ottaen summamuuttujat katsottiin riittävän normaalisti jakautuneiksi analyysien 

suorittamiseen. Tulosten luotettavuuden parantamiseksi muuttujien välisiä korrelaatioita vertailtiin 

non-parametrisella Spearmanin kertoimella saatuihin tuloksiin. Jatkoanalyyseissä 

varianssianalyysin tuloksia verrattiin non-parametrisen Kruskal-Wallisin testin tuloksiin 

(Nummenmaa, 2009).  

 

Alustavana analyysinä tarkasteltiin summamuuttujien välisiä lineaarisia yhteyksiä 

korrelaatiokertoimien avulla. Kuten taulukosta 1 on nähtävissä, kaikki summamuuttujat korreloivat 

voimakkaasti positiivisesti keskenääni 1 % riskitasolla, p < .01 (Nummenmaa, 2009). 

Korrelaatiokertoimien perusteella voimakkain yhteys sosioemotionaalisista taidoista havaittiin 

uteliaisuuden ja sinnikkyyden välillä. Havainnot sosioemotionaalisten taitojen keskinäisistä 

yhteyksistä olivat aikaisempien tutkimusten perusteella uskottavia (OECD, 2021; Salmela-Aro ym., 

2021; Tuominen-Soini ym., 2014). Korrelaatiokertoimien perusteella kouluinto korreloi 

tilastollisesti merkitsevästi kaikkien tarkasteltavien sosioemotionaalisten taitojen kanssa. 

Voimakkaimmin kouluinto korreloi uteliaisuuden ja sinnikkyyden kanssa. Havainnot tukivat 

alustavaa hypoteesia, että kouluinto on pääsääntöisesti korkeaa oppilailla, joilla on korkeat 

sosioemotionaaliset taidot (Hoferichter ym., 2021; OECD, 2021; Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-

Laakso ym., 2021; Salmela-Aro & Upadyaya, 2020; Taylor ym., 2017). Muuttujien väliset yhteydet 

olivat hyvin samansuuntaisiksi Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiokertoimella tarkasteltuna. 
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Parametrit myös korreloivat itsensä kanssa r=1, mikä tuki käsitystä mittarin sisäisestä 

luotettavuudesta (Metsämuuronen, 2011).  

 

TAULUKKO 1. Summamuuttujien väliset korrelaatiot.  

Muuttuja 1 2 3 4 5 

1 Kouluinto 1.00 .51** .51** .31** .25** 

2 Uteliaisuus .51** 1.00 .57** .18** .19** 

3 Sinnikkyys .51** .57** 1.00 .36** .32** 

4 Kimmoisuus .31** .18** .36** 1.00 .38** 

5 Yhteenkuuluvuus .25** .19** .32** .37** 1.00 

Keskiarvo 4.68 2.71 3.40 4.21 3.72 

Keskihajonta 1.52 .65 .82 1.64 .96 

** = p < .01      
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4 Tutkimustulokset 

4.1 Oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen profiilit 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää, millaisia sosioemotionaalisten taitojen profiileja 

voitaisiin tunnistaa 8-luokkalaisten oppilaiden kesken. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

vastaamiseksi suoritettiin kaksivaiheinen klusterianalyysi.  Muuttujat analyysiin oli saatu 

summamuuttujien yhteenkuuluvuus, akateeminen kimmoisuus, sinnikkyys ja uteliaisuus 

standardoiduista keskiarvoista (Kent ym., 2014). Klustereiden mahdollisen lukumäärän arvioinnissa 

käytettiin Log-likelihood-etäisyysmittaa. Informaatiokriteerinä oli BIC-arvo (Benassi ym., 2020).  

Informaatiokriteerinä ryhmien sisäisen homogeenisuuden ja klustereiden välisen heterogeenisuuden 

arvioinnissa käytettiin BIC-arvoa. Ryhmien mahdollisten lukumäärän arvioitiin sijoittuvan välille 

2–5 (Kent ym., 2014). BIC-arvot laskivat huomattavasti toisen ja kolmannen, sekä neljännen ja 

viidennen klusteriratkaisun välillä.  

 

Sisällöllisesti mielekkäimmän ratkaisun löytämiseksi vertailtiin useita klusterivaihtoehtoja (Benassi 

ym., 2020; Kent ym., 2014). Neljän klusterin vaihtoehto katsottiin pienimmäksi mahdolliseksi 

profiilien määräksi, jonka jälkeen uudet profiilit eivät olisi enää lisänneet tietoa (Benassi ym., 

2020). Lisäksi neljän klusterin vaihtoehdossa muodostuneet profiilit olivat kooltaan mielekkäitä ja 

oppilaat jakautuivat profiileihin melko tasaisesti, kuhunkin ryhmään kuului noin 20–30 % 

oppilaista. Tilastollisesti arvioituna BIC-arvon muutos tuki neljän klusterin vaihtoehtoa (Benassi 

ym., 2020). Neljän klusterin vaihtoehdossa ryhmien sisäiset varianssit erosivat toisistaan Levenen 

testillä tarkasteltuna (Nummenmaa, 2009). Lisäksi ryhmien välillä oli myös paljon yhteisvaihtelua. 

Ryhmien sisäinen homogeenisuus tai ryhmien välinen heterogeenisuus ei olisi kuitenkaan 

merkittävästi parantunut muissa ratkaisuissa. Lisäksi kolmen ja viiden klusterin vaihtoehdossa 

muodostuneet ryhmät olisivat olleet epätasaisempia. Viiden klusterin vaihtoehdossa ryhmien väliset 

keskiarvoerot taidoissa olisivat jääneet pieniksi. Siten analyysissa päädyttiin neljän klusterin 

vaihtoehtoon. 

 

Analyysin seuraavassa vaiheessa ryhmien välisiä eroja sosioemotionaalisten taitojen suhteen 

tutkittiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Tavoitteena oli selvittää, onko profiilien väliset erot 

tilastollisesti merkitseviä uteliaisuuden, sinnikkyyden, akateemisen kimmoisuuden ja 

yhteenkuuluvuuden osalta (Nummenmaa, 2009). Tarkasteltavilta taidoiltaan riittävän 

samankaltaisten ja toisistaan eroavien ryhmien tunnistaminen on ehtona profiilien muodostamiselle 

(Bergman ym., 2003). Varianssianalyysin tulos vahvisti, että profiilit erosivat tilastollisesti 
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merkitsevästi tosistaan tarkasteltavien sosioemotionaalisten taitojen suhteen. Ryhmien sisäinen 

vaihtelu ei ollut tilastollisesti merkitsevää. Ryhmien välisten keskiarvoerojen tarkastelua jatkettiin 

Post hoc -vertailuilla (Nummenmaa, 2009). Post hoc -vertailussa käytettiin Games Howellin 

korjausta sinnikkyyden, uteliaisuuden ja akateemisen kimmoisuuden taidoissa, sillä ryhmien 

sisäinen yhdenmukaisuusvaatimus ei täyttynyt Levenen testillä tarkasteltuna (Tabachnick & Fidell, 

2014). Yhteenkuuluvuuden tunteen osalta ryhmien välisiä keskiarvojen eroja tarkasteltiin 

hyödyntäen Turkey -korjausta, sillä siinä ryhmien sisäisen yhdenmukaisuuden katsottiin täyttyvän, 

p =.10 (Tabachnick & Fidell, 2014).   

 

Post hoc vertailut osoittivat, että ryhmien väliset erot akateemisen kimmoisuuden ja sinnikkyyden 

keskiarvoissa olivat 95 % luottamusvälillä tarkasteltuna tilastollisesti merkitseviä kaikkien 

taitoprofiileja kuvaavien ryhmien välillä (taulukko 2). Lisäksi kaikki ryhmät erosivat toisistaan 

uteliaisuuden suhteen, lukuun ottamatta alhaisten taitojen ryhmää ja yhteenkuuluvien ja kimmoisten 

ryhmää. Yhteenkuuluvuuden osalta ryhmien väliset erot olivat tilastollisesti merkitsevä kaikkien 

ryhmien välillä, lukuun ottamatta yhteenkuuluvien ja kimmoisten ryhmää ja sinnikkäiden, uteliaiden 

ja yhteenkuuluvien ryhmää. Ryhmien välinen järjestys taitojen keskiarvoissa oli odotettu. 

Sosioemotionaalisten taitojen keskiarvot olivat korkeimpia korkeiden taitojen ryhmässä. 

Sosioemotionaaliset taidot olivat pääosin matalimpia alhaisten taitojen ryhmässä. Uteliaisuuden ja 

sinnikkäiden taidot olivat korkeampia sinnikkäiden, uteliaiden ja yhteenkuuluvien kuin 

akateemisesti kimmoisten ja yhteenkuuluvien tai alhaisten taitojen ryhmässä. Akateeminen 

kimmoisuus taas oli oletetusti korkeiden taitojen ryhmän jälkeen korkeinta yhteenkuuluvien ja 

kimmoisten ryhmässä. Eta-arvon kautta tarkasteltuna kaikki mitatut taidot selittivät merkittävästi 

eroja taitoprofiilien välillä. Tarkasteltavista sosioemotionaalisista taidoista akateeminen 

kimmoisuus selitti parhaiten eroja ryhmien välillä. Taulukossa 2 on eritelty tarkemmin ryhmien 

väliset tilastolliset erot ja testisuureet. 

  



 24   

TAULUKKO 2. Ryhmien väliset erot kouluinnossa ja sosioemotionaalisissa taidoissa. 

  Alhaiset 

taidot 

Yhteenkuuluvat 

ja kimmoisat 

Sinnikkäät, 

uteliaat ja 

yhteenkuuluvat 

Korkeat 

taidot 

      

  N=263   N=295   N=223   N=200   F p n2 

Muuttuja KA KH KA KH KA KH KA KH 
   

Uteliaisuus 2.35a .56 2.29a .42 3.14 .45 3.30 .47 F(3.977) 

=284.09 

.00 .47 

Sinnikkyys 2.74 .71 3.13 .57 3.71 .51 4.3 .47 F(3.977) 

=322.38 

.00 .50 

Kimmoisuus 2.75 1.1 5.00 1.08 3.28 1.05 6.00 .81 F(3.977) 

=491.63 

.00 .60 

Yhteenkuuluvuus* 2.69 .74 3.59a .70 3.99a .77 4.43 .62 F(3.977) 

=268.27 

.00 .45 

Kouluinto 3.79 .1.48 4.46 1.39 5.16 .1.28 5.70 1.04 F(3.973) 

=91.72 

.00 .22 

Huom! Samalla rivillä olevat keskiarvot, joilla on sama kirjain eivät eroa 

toisistaan riskitasolla p .05 

    

(Games Howellin korjaus, 

Turkeyn korjaus*) 

        

 

Klusterianalyysin kautta tunnistetut neljä ryhmää nimettiin tarkasteltavien sosioemotionaalisten 

taitojen keskiarvojen erojen ja keskihajonnan perusteella oppilaiden sosioemotionaalisia taitoja 

kuvaaviksi profiileiksi. Aineistosta voitiin tunnistaa neljä profiilia: yhteenkuuluvien ja kimmoisten 

profiili (30.1 %), alhaisten taitojen profiili (26.8 %), sinnikkäiden, uteliaiden ja yhteenkuuluvien 

profiili (22.7 %) ja korkeiden taitojen profiili (20.4 %). Kooltaan suurin ryhmä oli siis 

yhteenkuuluvien ja kimmoisten profiili. Ryhmää luonnehti korkea akateemisen kimmoisuuden ja 

yhteenkuuluvuuden määrä. Uteliaisuus oli alhaisempaa kuin muissa ryhmissä. Myös sinnikkyys oli 

ryhmässä matalaa kaikkiin tutkittaviin verrattuna. Toisiksi suurin ryhmä nimettiin alhaisten taitojen 

profiiliksi. Ryhmää luonnehti muita ryhmiä matalammat sosioemotionaaliset taidot.  Kolmanneksi 

suurin ryhmä nimettiin sinnikkäiden, uteliaiden ja yhteenkuuluvien profiiliksi. Sinnikkyys ja 

uteliaisuus oli ryhmässä korkeaa, eikä alhaisia arvoja näiden taitojen osalta tässä ryhmässä 

tunnistettu. Myös yhteenkuuluvuudentunne oli ryhmässä korkeaa.  Akateeminen kimmoisuus oli 

ryhmässä matalaa kaikkiin tutkittaviin verrattuna. Neljäs ryhmä nimettiin korkeiden taitojen 

profiiliksi. Ryhmään kuuluvia oppilaita luonnehti korkeat sosioemotionaaliset taidot. 

Sosioemotionaalisten taitojen jakautuminen profiilien sisällä ja profiilien väliset erot sinnikkyyden, 

uteliaisuuden, akateemisen kimmoisuuden ja yhteenkuuluvuuden määrän suhteen näkyvät kuviossa 

3 ja tarkemmat tunnusluvut taulukossa 2. 
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Kuvio 3. Profiilien väliset erot sosioemotionaalisissa taidoissa. 

4.2 Profiilien väliset erot sukupuolen ja sosioekonomisen taustan suhteen  

Sukupuolen osalta havaittiin, että oppilaat jakautuivat ryhmiin epätasaisesti. Kuten kuviosta 4 on 

nähtävissä, poikien osuus oli suurempi kuin tyttöjen osuus korkeiden taitojen profiilissa ja 

yhteenkuuluvien ja kimmoisten profiilissa. Tytöt taas sijoittuivat poikia todennäköisemmin alhaisten 

taitojen ryhmään tai sinnikkäiden, uteliaiden ja yhteenkuuluvien ryhmään. Alhaisten taitojen 

profiilissa (N=263) tyttöjen osuus oli 69.5 % (N=183) ja poikien osuus 26.2 % (N=69).  

Sinnikkäiden, uteliaiden ja yhteenkuuluvien profiilissa (N=223) tyttöjen osuus oli 64.1 % (N=143) 

ja poikien osuus 33.6 % (N=75). Korkeiden taitojen profiilissa (N=200) poikien osuus oli 62.5 % 

(N=125) ja tyttöjen 36.0 % (N=72). Suurimmassa yhteenkuuluvien ja kimmoisten profiilissa 

(N=295) tyttöjä ja poikia oli melko tasaisesti, mutta poikia oli kuitenkin hieman enemmän: poikien 

osuus oli (N=160) 54.2 % ja tyttöjen osuus oli (N=130), 44.0 %. Muunsukupuolisten lukumäärä 

aineistosta oli pieni (N= 21), mutta muunsukupuoliset kuuluivat todennäköisimmin alhaisempien 
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taitojen ryhmään, ja muihin ryhmiin he jakautuivat melko tasaisesti. 

 

Kuvio 4. Sukupuolijakaumat profiileissa. 

Yksisuuntaisella ryhmien varianssianalyysillä pyrittiin selvittämään, onko taitoprofiilien väliset erot 

tilastollisesti merkitseviä sukupuolen osalta. Analyysiä varten tytöt koodattiin jatkuva-asteisella 

asteikolla muuttujalla 1 ja pojat muuttujalla 2 (Karma & Komulainen, 2002; Nummenmaa, 2009). 

Muunsukupuoliset jätettiin pois analyysistä, koska heidän lukumääränsä oli aineistossa niin pieni. 

Varianssianalyysi vahvisti, että erot profiilien välillä olivat sukupuolen osalta tilastollisesti 

merkitseviä F(3.97) =19.53, p=.00 (Nummenmaa, 2009). Ryhmien välisten keskiarvoerojen 

tarkastelua jatkettiin Post hoc -vertailuilla (Nummenmaa, 2009). Analyysissä hyödynnettiin Turkey 

-korjausta, sillä Levenen testin perusteella ryhmien sisäisen yhdenmukaisuusvaatimuksen katsottiin 

täyttyvän, p =.20 (Tabachnick & Fidell, 2014). Post hoc vertailut vahvistivat, tyttöjen osuus oli 

suurempi alhaisten taitojen ryhmässä sekä sinnikkäiden, uteliaiden ja yhteenkuuluvien ryhmässä. 

Poikien osuus suurempi korkeiden taitojen ryhmässä sekä yhteenkuuluvien ja kimmoisten ryhmässä. 

Erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p=.00) 95 % luottamusvälillä tarkasteltuna. Osittaisen eta-

arvon kautta tarkasteltuna sukupuoli selitti 54 % oppilaiden sijoittumisesta profiileihin. 

 

Sosioekonomiselta taustaltaan oppilaat jakautuivat ryhmiin melko tasaisesti. Pääsääntöisesti 

oppilaat arvioivat perheensä taloudellisen tilanteen hyväksi (M=4.39, SD=.84). Akateemisesti 

kimmoisten ja yhteenkuuluvuutta kokevien profiilissa keskiarvo oli alhaisempi, mutta hajonta 

ryhmän sisällä suurta (M=4.04, SD=1.01). Muiden ryhmien keskiarvot (M=4.46–4.66) ja 
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keskihajonnat (SD= .61–.78) olivat hyvin lähellä toisiaan. Siten sosioekonomisen taustan 

tarkastelua ei nähty mielekkäänä jatkaa.  

4.3 Profiilien yhteys kouluintoon 

Toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, miten oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen 

profiilit erosivat toisistaan kouluinnon suhteen koronapandemian aikana. Toiseen 

tutkimuskysymykseen vastaamiseksi tutkittiin ryhmien välisiä mahdollisia eroja kouluinnon 

suhteen yksisuuntaisella varianssianalyysillä (Nummenmaa, 2009). Varianssianalyysin tulosten 

perusteella profiilit erosivat toisistaan oppilaiden kokeman kouluinnon suhteen (Nummenmaa, 

2009). Ryhmien välisiä eroja kouluinnon suhteen jatkettiin Post hoc-vertailulla. Post hoc-testissä 

Games Howellin korjausta, sillä Levenen -testillä tarkasteltuna ryhmien sisäinen 

yhdenmukaisuusvaatimus ei täyttynyt, p=.00 (Tabachinck & Fidell, 2014). Post hoc vertailut 

osoittivat, että ryhmien väliset erot kouluinnon keskiarvoissa olivat 95 % luottamusvälillä 

tarkasteltuna tilastollisesti merkitseviä kaikkien taitoprofiileja kuvaavien ryhmien välillä, p.=.00.  

 

Varianssianalyysin tulosten mukaan kouluinto oli korkeinta korkeiden taitojen profiilissa ja matalinta 

alhaisten taitojen profiilissa. Kouluinto oli korkeampaa sinnikkäiden, uteliaiden ja yhteenkuuluvien 

oppilaiden profiilissa kuin yhteenkuuluvien ja kimmoisten profiilissa. Osittaisen eta-arvon kautta 

tarkasteltuna taitoprofiilit selittivät 22 % kouluinnon vaihtelusta 8-luokkalaisilla koronapandemian 

aikana. Non-parametrisen Kruskal-Wallisin testin tulokset vastasivat tulkinnantasolla 

varianssianalyysin tuloksia X²(3,977) =225.47, p=.00. (Nummenmaa, 2009). Ryhmien välinen 

järjestys kouluinnon keskiarvossa oli myös sama kuin varianssianalyysillä tarkasteltuna. Profiilien 

väliset erot kouluinnon suhteen on kuvattu kuviossa 5, ja tarkemmat tunnusluvut taulukossa 2. 

 

Kuvio 5. Profiilien väliset erot kouluinnossa. 
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5 Pohdinta 
 

Tutkielmassa tarkasteltiin henkilöorientoituneesta lähestymistavasta nuorten sosioemotionaalisia 

taitoja koronapandemian aikana. Tavoitteena oli tunnistaa kaksivaiheisella klusterianalyysillä 8-

luokkalaisten oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen profiileja syksyllä 2020 kerätystä aineistosta. 

Tutkielmassa tarkasteltiin neljää keskeistä sosioemotionaalista taitoa OECD:n mallin mukaisesti: 

sinnikkyyttä, uteliaisuutta, akateemista kimmoisuutta ja yhteenkuuluvuudentunnetta (Kankaraš & 

Suarez-Alvarez, 2019). Kahdeksasluokkalaisten kesken voitiin tunnistaa neljä sosioemotionaalisten 

taitojen profiilia, joihin oppilaat jakautuivat melko tasaisesti. Tunnistetut profiilit olivat: alhaisten 

taitojen (26.8 %) profiili, yhteenkuuluvien ja kimmoisten (30.1 %) profiili, sinnikkäiden, uteliaiden 

ja yhteenkuuluvien (22.7 %) profiili sekä korkeiden taitojen (20.4 %) profiili. Tutkielman toisena 

tavoitteena oli selvittää, miten profiilit olivat yhteydessä oppilaiden kouluintoon koronapandemian 

aikana. Yksisuuntaisella varianssianalyysilla tarkasteltuna oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen 

profiilit erosivat toisistaan kouluinnon suhteen. Kouluinto oli korkeinta ryhmässä, jossa oli korkeat 

sosioemotionaaliset taidot, ja kouluinto oli matalinta ryhmässä, jossa oli alhaiset 

sosioemotionaaliset taidot. Ryhmien väliset erot kouluinnon suhteen olivat tilastollisesti 

merkitseviä. Tulos on yhdenmukainen aikaisempien tutkimusten kanssa, joiden perusteella 

sosioemotionaaliset taidot ovat tukeneet nuorten kouluintoa koronapandemian aikana (Salmela-Aro, 

Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 2021; Salmela-Aro & Upadyaya, 2020).  

5.1 Oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen profiilit ja sukupuolen yhteys 

niihin 

Tutkielman ensimmäisenä tavoitteena oli tunnistaa yläkoululaisten sosioemotionaalisten taitojen 

profiileja koronapandemian aikana kerätystä aineistosta. Henkilöorientoitunut tutkimusmenetelmä 

mahdollisti, että tutkielmassa pystyttiin tarkastelemaan oppilaiden välisiä eroja samanaikaisesti 

usean sosioemotionaalisen taidon suhteen (Bergman & Andersson, 2010). Odotuksenmukaisesti 8-

luokkalaisista oppilaiden kesken voitiin tunnistaa alhaisten taitojen ja korkeiden taitojen ryhmät. 

Lisäksi tunnistettiin kaksi muuta ryhmää. Erot ryhmien välillä sosioemotionaalisissa taidoissa olivat 

tilastollisesti merkitseviä. Tulos on yhdenmukainen aikaisempien tutkimusten kanssa, joiden 

mukaan nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä sosioemotionaalisten taitojen suhteen (OECD 2022; 

Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-Laakso ym. 2021). Tutkielman oli tiettävästi ensimmäinen 

tutkimus, jonka tavoitteena oli tunnistaa oppilaiden sosioemotionaalisia taitoja kuvaavat profiilit 

OECD:n mallin mukaisesti (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019). Profiilien avulla tutkielma lisää 

ymmärrystä oppilaiden välisistä eroista sosioemotionaalisissa taidoissa (Bergman & Andersson, 
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2010). Tällä on merkitystä, koska perusopetuksen tavoitteena on sosioemotionaalisten taitojen 

tukeminen (Opetushallitus, 2022).  

 

Tulosten mukaan kooltaan suurin ryhmä oli yhteenkuuluvien ja kimmoisten profiili. 

Yhteenkuuluvuudentunne tarkoittaa, että oppilaat pystyvät luomaan ja ylläpitämään myönteisiä 

vertaissuhteita (Furrer & Skinner, 2003; Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019). Akateeminen 

kimmoisuus taas auttaa oppilaita toipumaan koulunkäyntiin liittyvistä pettymyksistä ja 

sopeutumaan muutoksiin (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019; Martin & Marsh, 2009). 

Stressinsäätely tapahtuu osittain myös yhteisöllisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa (Martin 

& Marsh, 2006; Shin & Ryan 2012). Tämä voi selittää sitä, miksi ryhmän oppilaita luonnehti 

samanaikaisesti korkea akateemisen kimmoisuuden ja yhteenkuuluvuudentunne. Sinnikkäiden, 

uteliaiden ja yhteenkuuluvien ryhmään kuuluvia nuoria taas luonnehti sinnikkyys pitkäjänteiseen 

työskentelyyn sekä uteliaisuus oppia uusia asioita (Duckworth ym., 2007; Grossnickle, 2016; 

Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019; Tang, Lavonen ym., 2020). Tulos on uskottava aikaisempien 

tutkimusten perusteella, joissa on tunnistettu, että sinnikkäät oppilaat ovat usein myös uteliaita 

(OECD 2021; 2022; Tuominen-Soini & Salmela-Aro ym. 2014). Tulosten mukaan akateeminen 

kimmoisuus selitti sosioemotionaalisista taidoista parhaiten oppilaiden sijoittumista neljään 

ryhmään. Akateemisen kimmoisuuden merkitys voi olla korostunut koronapandemian aikana, sillä 

akateemista kimmoisuutta tarvitaan muutoksiin sopeutumisessa (Martin & Marsh, 2009). 

 

Profiilit kuvaavat, että nuorilla on erilaisia vahvuuksia sosioemotionaalisissa taidoissa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan jokainen oppilas tulisi kohdata koulussa 

arvokkaasti ja ainutlaatuisena yksilönä (Opetushallitus, 2022). Siten oppilaiden erilaiset vahvuudet 

sosioemotionaalisissa taidoissa tulisi huomioida opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Yläkoululaisten kohdalla on keskeistä huomioida oppilaiden ainutlaatuisuus, koska nuoret tekevät 

tulevaisuuttaan koskevia tärkeitä valintoja. Tulevaisuuden yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitaan 

entistä monipuolisemmin ainutlaatuisten yksilöiden monenlaista osaamista. Parhaimmillaan 

itsetuntemus voi auttaa nuoria esimerkiksi löytämään itselleen sopivan ammatin tai 

jatkokoulutuspaikan. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppilaiden yksilöllisyyden 

huomioiminen näkyy esimerkiksi siten, että yläkoululaiset asettavat myös itse tavoitteita 

oppimiselleen ja arvioivat niiden saavuttamista (Opetushallitus, 2022). Lisäksi Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet mahdollistavat monipuoliset työtavat ja opetuksen eriyttämisen 

(Opetushallitus, 2022). Siten nuorten voidaan antaa vaikuttaa esimerkiksi siihen, mitä välineitä he 

käyttävät oppimiseen, ja miten he osoittavat oppimistaan.   



 30   

Voimassa olevat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on kuitenkin laadittu vuonna 2014 

eli ennen koronapandemiaa, joka toi nopeasti muutoksia oppilaiden koulunkäyntiin (Opetushallitus, 

2022). Tutkimusten perusteella nuorilla on erilaisia kokemuksia koronapandemian aikaisista 

opetusjärjestelyistä (Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 2021; Salmela-Aro & Upadyaya, 

2020; Styck ym., 2020). On mahdollista, että kaikkien oppilaiden yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia 

ei pystytty huomioimaan riittävästi koulun koronapandemian ajan opetuksessa. Siten 

tulevaisuudessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten oppilaiden ainutlaatuisuus 

huomioidaan poikkeusoloissa esimerkiksi etäopetuksessa ja uusissa digitaalisissa opetusmuodoissa. 

Tutkimuksen kautta voidaan lisätä ymmärrystä siitä, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia uusiin 

opetusmuotoihin liittyy esimerkiksi nuorten erilaisten vahvuuksien huomioimisen suhteen. Tutkijat, 

asiantuntijat, opettajat ja nuoret voivat löytää yhdessä lisää hyviä toimintatapoja kouluihin ja 

kehittää digitaalisten laitteiden kautta tapahtuvaa opetusta. Tämä tutkielma on osa Bridging the 

Gaps -tutkimushanketta, jonka tavoitteena on tukea käytännöntoimijoita koulun kehittämisessä.  

 

Tämän tutkielman tulosten perusteella pojat kuuluivat tyttöjä todennäköisemmin ryhmään, jossa oli 

korkeat sosioemotionaaliset taidot. Tytöt kuuluivat poikia todennäköisemmin ryhmään, jossa oli 

alhaiset sosioemotionaaliset taidot tai sinnikkäiden, uteliaiden ja yhteenkuuluvien ryhmään. 

Tulokset voidaan tulkita siten, että 8-luokkalaiset pojilla oli korkeammat sosioemotionaaliset taidot 

kuin tytöillä koronapandemian aikana. Tutkimustulokset sukupuolten välisistä eroista 

sosioemotionaalisten taitojen suhteen eivät kuitenkaan olleet ainakaan tässä määrin odotettuja. 

Tutkielman rajaus voi selittää sitä, miksi poikien osuus oli suurempi korkeiden taitojen profiilissa ja 

tyttöjen alhaisten taitojen profiilissa. OECD:n tutkimuksessa havaittiin, että tytöillä ja pojilla voivat 

painottua erilaiset sosioemotionaaliset taidot (OECD, 2021; 2022). Pojilla oli korkeammat tunteiden 

säätelytaidot, johon kuuluu esimerkiksi akateeminen kimmoisuus (OECD, 2021; 2022). Tytöillä 

taas korostuivat poikia todennäköisemmin empatiataidot, joita tässä tutkielmassa ei tarkasteltu 

(OECD, 2021; 2022). On myös huomioitava, että tämän tutkielman tulos perustui oppilaiden omaan 

arvioon heidän sosioemotionaalisista taidoistaan. On mahdollista, että pojat arvioivat tyttöjä 

herkemmin itselleen korkeita arvoja. Lisäksi tutkielman poikkileikkausaineisto oli kerätty 

poikkeuksellisena ajankohtana koronapandemian aikana. Olisi tärkeää tutkia lisää, onko 

sukupuolten ja eri oppilasryhmien välillä eroja sosioemotionaalisissa taidoissa tai siinä, mikä 

merkitys sosioemotionaalisilla taidoilla on nuorten kouluhyvinvoinnille (ks. myös Hirvonen ym., 

2019; Martin, 2012; Wang & Degol, 2014). Kun ymmärretään oppilaiden välisiä eroja paremmin, 

osataan tehokkaammin tukea kaikkien oppilaiden sosioemotionaalisten taitoja ja hyvinvointia.   
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5.2 Sosioemotionaalisten taitojen yhteys kouluintoon koronapandemian aikana 

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kaikki nuoret eivät ole reagoineet koronapandemian 

tuomiin muutoksiin samalla tavalla (Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 2021; Styck ym., 

2020; Thorn & Vincent-Lancrin, 2021). Tämän tutkielman toisena tavoitteena oli selvittää 

oppilaiden sosioemotionaalisten profiilien yhteyksiä oppilaiden kouluintoon koronapandemian 

aikana syksyllä 2020. Tulosten mukaan kouluinto oli korkeinta ryhmässä, jossa oli korkeat 

sosioemotionaaliset taidot. Kouluinto oli matalinta ryhmässä, jossa oli alhaiset sosioemotionaaliset 

taidot. Tulos oli odotettu ja yhdenmukainen aikaisempien tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan 

sosioemotionaaliset taidot ovat tukeneet nuorten kouluintoa koronapandemian aikana (Salmela-Aro, 

Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 2021; Salmela-Aro & Upadyaya, 2020; Salmela-Aro ym., 2022). 

Tutkielma lisää ymmärrystä sosioemotionaalisten taitojen merkityksestä nuorten hyvinvoinnille 

ensimmäisen koronapandemiavuoden aikana. Kouluhyvinvointia tukevien tekijöiden tunnistaminen 

on tärkeää, jotta ne osataan huomioida yläkoululaisten opetuksen suunnittelussa ja koulun arjessa.  

 

Tulosten mukaan sosioemotionaalisten taitojen vahvistaminen voisi olla yksi keino tukea nuorten 

hyvinvointia ja motivaatiota (Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 2021; Taylor ym., 2017). 

Interventiotutkimukset ovat osoittaneet, että peruskoulussa voidaan tehokkaasti vahvistaa 

oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä (Durlak ym., 2011; Sklad ym., 2012). Yksi 

mahdollinen tapa saattaisi olla oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen koulun arjessa 

(Green ym., 2012; Mahoney ym., 2021). Kun tavoitteet ovat oppilaille henkilökohtaisesti 

merkityksellisiä, oppilaat ponnistelevat sinnikkäämmin tavoitteiden saavuttamiseksi (Tang, Wang 

ym., 2020). Akateemisen kimmoisuuden taidot voivat kehittyä, kun oppilaat kokevat tavoitteet 

saavutettavina ja työmäärän kohtuullisena (Martin & Marsh, 2006).  Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet mahdollistavat oppisisältöjen eheyttämisen (Opetushallitus, 2022). 

Siten opetus voidaan rakentaa nuoria kiinnostavan ongelman tai aiheen ympärille. Teemaa voidaan 

tarkastella oppilaiden valitsemalla tavalla esimerkiksi digitaalisia välineitä hyödyntämällä 

(Hietajärvi ym., 2020). Nuorten kiinnostusta voidaan tukea tarjoamalla mahdollisuuksia luovaan 

ongelmanratkaisuun esimerkiksi oppilaiden omien keksintöjen kautta (Litman, 2008). 

Työskentelyyn on mielekästä liittää myös koulunulkopuolisia retkiä. Luokkayhteisössä nuorten 

välistä yhteenkuuluvuudentunnetta tukee luokan myönteinen oppimisilmapiiri, jossa kaikki oppilaat 

saavat onnistua (Allen, 2018; Ma, 2003). Luokan myönteinen ilmapiiri ja onnistumisenkokemukset 

vahvistavat myös oppilaiden muita sosioemotionaalisia taitoja. Esimerkiksi akateemisen 

kimmoisuuden taitoja on helpompi oppia, kun keskitytään kilpailemisen sijaan yhdessä tekemiseen 
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kaikkien oppilaiden yksilöllisiä vahvuuksia kunnioittaen (Martin & Marsh, 2006). Kun opiskelu 

koulussa tuntuu nuorista hyvältä, myös hyvinvointia tukeva uteliaisuus uudenoppimista kohtaan voi 

kehittyä (Litman, 2008). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet korostavat yhdessä 

oppimista ja onnistumisenkokemuksia (Opetushallitus, 2022).  

 

Perusopetuksen keskeisinä tavoitteina on edistää yhdenvertaisuutta ja antaa valmiudet toisen asteen 

opintoihin osana koulutuksen jatkumoa (Opetushallitus, 2022). Kouluinnon vahvistuminen tukee 

nuorten terveyttä ja psyykkistä hyvinvointia ja koulumenestystä (Upadyaya & Salmela-Aro, 2013). 

Koulu-uupumus taas on merkittävä riskitekijä koulutuspolulta ja työelämästä syrjäytymisen 

näkökulmasta (Bask & Salmela-Aro, 2013). Siten myös koulutuspoliittisessa päätöksenteossa 

tarvitaan ymmärrystä nuorten kouluhyvinvointia tukevista ja sitä kuormittavista tekijöistä 

(Mahoney ym., 2021). Oppilaiden kouluhyvinvointi liittyy esimerkiksi oppilaiden testaamiseen 

kansallisesti, oppilasvalintapolitiikkaan ja nuorten jatkokoulutukseen hakeutumiseen. Nuorten 

koulunkäynnin keskeyttämiseen on yritetty puuttua myös poliittisilla päätöksillä. Tutkielman 

aineisto oli kerätty vuonna 2020, kun koronapandemia toi paljon muutoksia opetusjärjestelyihin. 

Samantapaisia nuorten kouluhyvinvointia kuormittavia muutoksia oppimisympäristössä liittyy 

kuitenkin myös toiselle asteelle siirtymiseen (Kiuru ym., 2020; Tuominen-Soini ym. 2012; Virtanen 

ym., 2021). Koulutukselliset siirtymät ovat kriittisiä kohtia kouluhyvinvoinnin kehittymisen 

kannalta (Kiuru ym., 2020; Tuominen-Soini ym., 2012; Tuominen ym., 2020; Virtanen ym., 2021). 

Toiselle asteelle siirryttäessä kuormitustekijät kasvavat (Kiuru ym., 2021; Wang ym., 2015). 

Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen yläkoulussa tukee nuorten hyvinvointia ja motivaatiota 

muutostilanteissa. Pätevillä yliopistokoulutetuilla opettajilla on keinoja nuorten jaksamisen ja 

sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen. Koronapandemia ja sen tuomat muutokset ovat kuitenkin 

kuormittaneet myös opettajien jaksamista (Salmela-Aro, Upadyaya & Hietajärvi, 2021). 

Osaavatkaan opettajat eivät välttämättä jaksa tukea oppilaiden hyvinvointia, jos he itse uupuvat. 

Tarvitsemme osaavia ja hyvinvoivia opettajia kaikkiin kouluihin myös pandemian jälkeen. 

Kouluihin suunnatut riittävät resurssit ja työnvaativuutta vastaava palkkaus ovat tapoja huolehtia 

opettajien jaksamisesta ja opetusalan houkuttelevuudesta.  

 

Tutkielman tulosten perusteella kouluinto oli korkeampaa sinnikkäiden, uteliaiden ja 

yhteenkuuluvien oppilaiden ryhmässä kuin yhteenkuuluvien ja akateemisesti kimmoisten 

oppilaiden ryhmässä. Tulosta voi selittää se, että tutkielmassa tarkasteltiin ainoastaan 

kouluhyvinvoinnin positiivista ulottuvuutta, mutta ei tutkittu oppilaiden koulu-uupumusta. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on tunnistettu, että motivoitunutkin oppilas voi kokea uupumusta 
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(Tuominen-Soini ym., 2012; Tuominen ym., 2020). Tämän tutkielman aineistossa tytöt kuuluivat 

todennäköisemmin ryhmään, jossa oli korkea sinnikkyys ja uteliaisuus ja pojat ryhmään, jossa oli 

korkea akateeminen kimmoisuus. Aikaisempien tutkimusten perusteella tytöt kokevat keskimäärin 

poikia enemmän sekä koulu-uupumusta että kouluintoa (Salmela-Aro ym., 2008; Salmela-Aro, 

Savolainen ym., 2009; Upadyaya & Salmela-Aro, 2013).  Siten tämän tutkielman tulosta 

sinnikkäiden uteliaiden ja yhteenkuuluvien sekä yhteenkuuluvien ja akateemisten kimmoisten 

profiilien välillä voi selittää myös se, että tutkielman aineistossa sukupuoli selitti merkittävästi 

oppilaiden sijoittumista sosioemotionaalisten taitojen profiileihin. Tätä tutkielmaan voisi jatkaa 

tarkastelemalla profiilien välisiä eroja koulu-uupumuksen ja muiden muuttujien suhteen. Profiilien 

välisiä yhteyksiä nuorten kouluhyvinvointiin voisi tarkastella myös erikseen tyttöjen ja poikien 

osalta.  

 

Sosioemotionaaliset taidot ja kouluhyvinvointi kehittyvät erityisesti nuoruusiässä (Fredricks ym., 

2004; John & de Fruyt, 2015; Upadyaya & Salmela-Aro, 2013; Widlund ym., 2021). Tämä 

tutkielma perustui poikkileikkausaineistoon, eikä tutkielman tulokset kerro muutoksista oppilaiden 

hyvinvoinnissa tai sosioemotionaalisissa taidoissa. Esimerkiksi sinnikkäiden ja uteliaiden nuorten 

kouluinto on tyypillisesti yläkoulussa korkeaa (Tuominen-Soini ym., 2012; Tuominen ym., 2020). 

Toisella asteella nuoret voivat kuitenkin uupua, jos he eivät opi akateemisen kimmoisuuden taitoja 

(Tuominen-Soini ym., 2012; Tuominen ym., 2020). Siten olisi tärkeää tutkia, miten oppilaiden 

kouluhyvinvointi ja sosioemotionaaliset taidot kehittyvät koronapandemian jälkeen ja oppilaiden 

siirtyessä peruskoulusta toiselle asteelle. Tässä tutkielmassa tunnistettuja sosioemotionaalisten 

taitojen profiileja voidaan hyödyntää jatkotutkimuksessa, kun seurataan, miten nuorten taidot ja 

kouluhyvinvointi kehittyvät.  

5.3 Tutkielman rajoitukset ja vaihtoehtoiset analyysit 

Tähän tutkielmaan liittyy rajoituksia, jotka on huomioitava tuloksia tulkittaessa. Tutkielman 

ensimmäisenä tavoitteena oli tunnistaa oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen profiilit OECD:n 

mallin mukaisesti neljän keskeisen sosioemotionaalisen taidon (ts. sinnikkyys, uteliaisuus, 

akateeminen kimmoisuus, yhteenkuuluvuudentunne) suhteen (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019). 

OECD:n malliin kuuluu yhteensä 15 sosioemotionaalista taitoa (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 

2019). Siten tutkielmassa tunnistetut profiilit eivät riitä kuvaamaan oppilaiden kaikkien 

sosioemotionaalisten taitojen kokonaisuutta. Vuorovaikutuksellista taidoista tutkielmassa 

tarkasteltiin ainoastaan yhteenkuuluvuudentunnetta. Rajaus voi selittää esimerkiksi sukupuolten 

välisiä eroja profiilien välillä (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019). Tutkimusta voisi jatkaa 
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tarkastelemalla, millaisia profiileja voidaan tunnistaa, kun tarkastellaan oppilaiden 

vuorovaikutuksellisia taitoja, esimerkiksi empatiaa ja luottamuksen rakentamista (Kankaraš & 

Suarez-Alvarez, 2019).  

 

Ensin tutkielman tarkoituksena oli keskittyä tarkastelemaan ainoastaan oppilaiden sisäisiä 

sosioemotionaalisia taidoista sinnikkyyttä, uteliaisuutta ja akateemista kimmoisuutta. Rajaus 

perustui aikaisempaan tutkimukseen sosioemotionaalisten taitojen yhteyksistä oppilaiden 

kouluhyvinvointiin koronapandemian aikana (Salmela-Aro, Upadyaya, Viini-Laakso ym., 2021). 

Tutkimuksessa oli saatu viitteitä siitä, että yksilön sisäisten sosioemotionaalisten taitojen merkitys 

nuorten kouluhyvinvoinnin näkökulmasta saattoi korostua vuorovaikutuksellisia taitoja enemmän 

pandemian alussa (Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 2021). Tämän tutkielman 

aineistossa muuttujat sinnikkyys, uteliaisuus ja akateeminen kimmoisuus näyttivät kuitenkin 

korreloivan hyvin voimakkaasti keskenään. Siten kaksivaiheisen klusterianalyysin kautta pystyttiin 

tunnistamaan ainoastaan tasoeroja sosioemotionaalisissa taidoissa oppilaiden välillä. 

Tutkimustulosten sisällöllisen luotettavuuden parantamiseksi suoritettiin uusi klusterianalyysi, 

johon lisättiin muuttujat yhteenkuuluvuus ja sosiaalinen osallisuus. Sosioemotionaalisilta 

taidoiltaan riittävän yhdenmukaisten ja toisistaan eroavien oppilasryhmien muodostaminen ei 

kuitenkaan onnistunut riittävän luotettavasti viidellä muuttujalla (Bergman ym., 2003). Siten 

oppilaiden sosiaalista osallisuutta kuvaava muuttuja jätettiin pois lopullisesta analyysistä.  

 

Lopullisessa klusterianalyysissa oppilaiden profiilit tunnistettiin siis neljän muuttujan suhteen, jotka 

olivat akateeminen kimmoisuus, sinnikkyys, uteliaisuus ja yhteenkuuluvuudentunne. Korkean ja 

alhaisten taitojen ryhmän lisäksi analyysissa voitiin tunnistaa yhteenkuuluvien ja akateemisesti 

kimmoisten sekä sinnikkäiden, uteliaiden, yhteenkuuluvien oppilaiden ryhmät. Siten 

yhteenkuuluvuudentunteen sisällyttäminen analyysiin lisäsi ymmärrystä oppilaiden välisistä eroista 

sosioemotionaalisissa taidoissa. Neljännen muuttujan sisällyttäminen tutkielman analyyseihin ei 

heikentänyt analyysin luotettavuutta. Oppilaiden yhteenkuuluvuudentunteen tutkiminen oli 

perusteltua myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden näkökulmasta. Sen arvopohjassa 

ja toimintatavoissa korostuu yhteisöllisyys (Opetushallitus, 2022). Lisäksi lukiolaisille tehdyssä 

tutkimuksessa oli tunnistettu, että yhteenkuuluvuudentunne tuki lukiolaisten kouluhyvinvointia 

koronpandemian aikana (Salmela-Aro & Upadyaya, 2020).  

 

Analyysimenetelmänä profiilien tunnistamisessa tutkielmassa käytettiin kaksivaiheista 

klusterianalyysia. Se voidaan katsoa luotettavaksi keinoksi suuren vastaajajoukon ryhmittelyyn, kun 
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tavoitteena on sijoittaa jokainen vastaaja johonkin ryhmään (Kent ym., 2014). Profiilien 

tunnistamisen ehtona on, että voidaan tunnistaa oppilasryhmiä, joilla on keskenään samankaltaiset 

taidot ja erilaiset taidot kuin muilla ryhmillä (Bergman ym., 2003). Tämän ehdon katsottiin 

tutkielman aineistossa täyttyvän. Sisällöllisesti ja BIC-arvon kautta arvioituna neljän klusterin 

ratkaisu kuvasi hyvin aineistoa. Varianssianalyysi vahvisti, että tunnistettujen erot oppilaiden 

sosioemotionaalisissa taidoissa olivat ryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä. Profiilien varianssit 

kuitenkin poikkesivat toisistaan ja profiileilla oli paljon yhteisvaihtelua. Ryhmien sisäinen vaihtelu 

oli suurta erityisesti alhaisten taitojen profiilissa, ja kaikissa ryhmissä akateemisen kimmoisuuden 

ja yhteenkuuluvuuden osalta. Merkittävästi poikkeavia tapauksia tunnistettiin yhteenkuuluvien ja 

kimmoisten profiilissa sinnikkyyden osalta. Myös muita lievemmin poikkeavia arvoja tunnistettiin 

myös muiden profiilien ja taitojen osalta. 

 

Tutkielman toisena tavoitteena oli selvittää, voidaanko profiilien välillä tunnistaa eroja kouluinnon 

suhteen. Yksisuuntaisella varianssianalyysillä tarkasteltuna profiilien välillä voitiin tunnistaa 

tilastollisesti merkitseviä eroja kouluinnon suhteen (Nummenmaa, 2009). Tulokset olivat 

yhdenmukaisia muiden tutkimusten kanssa, joiden perusteella sosioemotionaaliset taidot ovat 

tukeneet nuorten kouluhyvinvointia koronapandemian aikana (Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-

Laakso ym., 2021; Salmela-Aro & Upadyaya, 2020). Tämän tutkielman tuloksia tulkittaessa on 

kuitenkin huomioitava oppilaiden kouluinnon vaihtelu myös ryhmien sisällä.  Esimerkiksi alhaisten 

taitojen profiilissa kouluinto sai ryhmään kuuluvilla oppilailla kaikkia mahdollisia arvoja välillä 1–

7. Tutkimusta sosioemotionaalisten taitojen yhteyksistä oppilaiden kouluintoon on perusteltua 

jatkaa. Vaatimus-voimavaramallin mukaan oppilaiden kouluhyvinvointimalliin kuuluvat kouluinto 

ja koulu-uupumus.  Tässä tutkielmassa keskityttiin tarkastelemaan ainoastaan oppilaiden kouluintoa 

mutta ei tutkittu koulu-uupumusta. Tutkielman rajaus on huomioitava tuloksia tulkittaessa. Rajaus 

voi selittää esimerkiksi sitä, miksi kouluinto oli korkeampaa sinnikkäiden, uteliaiden ja 

yhteenkuuluvien kuin yhteenkuuluvien ja kimmoisten profiilissa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 

havaittu, että sinnikkäät ja uteliaat oppilaat voivat kokea korkeaa kouluintoa ja samaan aikaan 

uupumusoireita (Tuominen-Soini & Salmela-Aro, 2014). Siten on tarpeellista jatkaa tutkimusta 

siitä, miten oppilaiden sosioemotionaaliset taitoprofiilit ovat yhteydessä koulu-uupumukseen.  

 

Tutkielman poikkileikkausaineisto koronapandemian aikana on huomioitava tuloksia tulkittaessa. 

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys oppilaiden kouluhyvinvoinnille voi poikkeusoloissa 

korostua (Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 2021). Lisäksi sukupuolten väliset erot ovat 

voineet korostua pandemian aikana (THL, 2022; Styck ym., 2020). Tutkielman tulokset eivät kerro 
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muutoksista oppilaiden sosioemotionaalisissa taidoissa tai kouluhyvinvoinnissa. Oppilaiden 

sosioemotionaaliset taidot ja niiden merkitys kouluhyvinvoinnin näkökulmasta ovat voineet jo 

muuttua mittauksen jälkeen. Esimerkiksi yhteenkuuluvuudentunteen merkitys voi olla kasvanut 

pandemian ja sosiaalisten rajoitusten pitkittyessä (Salmela-Aro ym., 2022). Lisäksi 

pandemiatilanteen pitkityttyä muutokset oppilaiden kouluhyvinvoinnissa voivat olla laajempia ja 

pitkäaikaisempia. Toisaalta oppilaat ja kouluyhteisö ovat voineet oppia uudet toimintatavat ja 

sopeutua muuttuneisiin olosuhteisiin, mikä on voinut tukea nuorten jaksamista (Salmela-Aro ym., 

2022). Myös muut nuoruuteen ja oppimisympäristön muutoksiin liittyvät tekijät ovat yhteydessä 

siihen, miten nuorten kouluhyvinvointi ja sosioemotionaaliset taidot ovat kehittyneet ja kehittyvät. 

Kouluhyvinvointia kuormittavia tilanteita ovat esimerkiksi koulutukselliset siirtymät (Kiuru ym., 

2020; Tuominen-Soini ym., 2012; Tuominen ym., 2020; Virtanen ym., 2021). Tarvitaan 

pitkittäistutkimusta siitä, miten nuorten sosioemotionaaliset taidot ovat kehittyneet pandemian 

pitkityttyä ja kehittyvät esimerkiksi oppilaiden siirtyessä toiselle asteelle. 

5.4 Johtopäätelmät 

Yläkoululaiset kohtaavat monia nuoruusikään ja koulunkäyntiin liittyviä muutoksia, jotka voivat 

kuormittaa heidän jaksamistaan. Samaan aikaan he tekevät tärkeitä valintoja oman tulevaisuutensa 

suhteen. Kouluterveyskyselyn mukaan yläkoululaisten yksinäisyys ja uupumusoireet ovat kasvaneet 

koronapandemian aikana (THL, 2022). Perusopetuksen tulisi tarjota oppilaille valmiuksia 

elinikäiseen oppimiseen ja itsestä huolehtimiseen (Opetushallitus, 2022). Siten nuorten hyvinvointia 

ja motivaatiota tukevat tekijät tulisi huomioida opetustyössä ja koulutuspoliittisessa 

päätöksenteossa. Tämän tutkielman ja aikaisempien tutkimusten perusteella nuorten 

sosioemotionaalisten taitojen vahvistaminen koulussa voisi olla yksi mahdollisuus tukea oppilaiden 

hyvinvointia ja motivaatiota (ks. esim. Salmela-Aro, Upadyaya, Vinni-Laakso ym., 2021). 

Oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen tukeminen ja muut positiivisen pedagogiikan keinot ovat 

todennäköisesti tehokkaampi tapa vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja motivaatioon kuin 

negatiivisten seurausten ehkäisy tai korjaaminen (Lerner ym., 2009; Skald ym., 2012). 

Sosioemotionaalisia taitojen kehittymisellä on merkitystä pitkällä aikavälillä (Taylor ym., 2017). 

Kaikkien oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen ja hyvinvoinnin tukeminen edistää oppilaiden 

välistä yhdenvertaisuutta (Mahoney ym., 2021). Yhdenvertaisuuden edistäminen on yksi 

perusopetuksen keskeisimpiä periaatteita (Opetushallitus, 2022).   

 

Vuonna 2020 koronapandemia toi paljon muutoksia oppilaiden koulunkäyntiin. Tutkielman tulosten 

perusteella sosioemotionaaliset taidot tukivat nuorten motivaatiota ja hyvinvointia 
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koronapandemiaan liittyvien muutosten keskellä. Perusopetuksen tehtävänä on valmistaa oppilaita 

tulevaisuuden yhteiskuntaan ja sen muutosten kohtaamiseen (Opetushallitus, 2022). 

Koronapandemia osoitti, että yhä nopeammin muuttuvassa yhteiskunnassa nuoret tarvitsevat yhä 

enemmän keinoja kohdata uusia tilanteita. Sosioemotionaaliset taidot saattaisivat auttaa nuoria 

myös muiden kuin koronapandemian tuomien muutosten kohtaamisessa. Akateeminen kimmoisuus 

on taito, joka auttaa nuoria sopeutumaan muutoksiin (Martin ym., 2009). Sinnikkyys kehittää 

nuorten pitkäjänteisyyttä vastoinkäymisten edessä (Duckworth ym., 2007; Martin & Marsh, 2009). 

Yhteenkuuluvuudentunteen vahvistuminen voi lisätä nuorten halua kehittää yhteisiä ratkaisuja 

(Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019; Tang ym., 2019). Uteliaisuus taas mahdollistaa kokonaan 

uusien ratkaisujen keksimisen (Kashdan ym., 2010; Tang, Lavonen ym., 2020). Koronapandemia 

osoitti, että me kaikki tarvitsemme hyvinvoivia nuoria, joilla on sosioemotionaalisia taitoja 

muutosten tuomien isojen ongelmien ratkaisemiseen yhdessä.  

 

Yksi merkittävä koronapandemian muutos opetusjärjestelyihin oli etäopetukseen siirtyminen. 

Toisaalta nopea digitalisoituminen on myös laajempi koko yhteiskuntaa koskettava muutos. Siten 

tulevaisuudessa tarvitaan lisää tutkimusta siitä, miten nuorten sosioemotionaalisia taitoja ja 

kouluhyvinvointia voidaan tukea digitaalisten laitteiden avulla tapahtuvassa opetuksessa. 

Tutkijoiden, nuorten ja opettajien välisellä yhteistyöllä voidaan kehittää opetusta siten, että 

digitaalisia välineitä hyödynnetään opetuksessa entistä tarkoituksenmukaisemmin. Uudet 

opetusmuodot ja poikkeusolot on huomioitava myös Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa. Parhaimmillaan digitaalisten laitteiden kautta tapahtuva opetus voi olla nuorten 

koulumotivaatiota vahvistava tekijä. Nuoret ovat jo ennen pandemiaa toivoneet niiden lisäämistä 

kouluissa (Hietajärvi ym., 2020). Uusien toimintatapojen opettelu edellyttää kuitenkin resursseja ja 

aikaa (Salmela-Aro ym., 2022). Koronapandemia on jo kuormittanut oppilaiden lisäksi myös 

opettajien ja rehtoreiden jaksamista (Salmela-Aro, Upadyaya & Hietajärvi, 2021). Siten olisi 

tärkeää tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia samalla kun kehitetään yhdessä koulua. 
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