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1

Johdanto

Lukio on yksi keskeisimpiä elämänsfäärejä lukiolaisten elämässä. Se pitää samanaikaisesti sisällään niin psyykkisen, fyysisen kuin sosiaalisenkin ympäristön, jolla on pelkän
oppilaitoksen roolin lisäksi keskeinen vaikutus nuorten hyvinvointiin. (Laitinen, 2012,
12.) Miten lukiolaiset kokevat oman hyvinvointinsa? Mitkä kaikki asiat siihen vaikuttavat? Miten lukio voisi parhaalla mahdollisella tavalla tukea lukiolaisten hyvinvointia ja
jaksamista?
Lukiolaisten uupuminen on ollut paljon esillä julkisessa keskustelussa viime aikoina (ks.
esim. HS 1.5.2019; HS 29.4.2019; HS 17.9.2019; HS 11.11.2019; Yle 5.5.2019; Yle
28.11.2019; Yle 21.2.2020). Kiinnostus nuorten hyvinvointiin on jatkuvasti kasvussa. Se
näkyy esimerkiksi siinä, että viime syksynä julkaistiin historian ensimmäinen Lukiolaisbarometri, jolla selvitettiin lukiolaisten elämää opiskelun, vapaa-ajan ja tulevaisuuden
teemojen kautta. Selvityksen myötä lukiolaisten jaksamisen haasteen nousivat julkiseen
keskusteluun polttavaksi puheenaiheeksi. Lukiolaisbarometrin tulokset näyttävät, että
opiskelu koetaan merkitykselliseksi, mutta hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät teemat
huolestuttavat: noin 40% opiskelijoista kokee opintonsa henkisesti raskaiksi ja 27%:lla
lukiolaisista on vaikeuksia yhdistää opinnot ja muu elämä. Hieman alle neljännes toivoisi
enemmän tukea opiskeluunsa. (Lukiolaisbarometri, 2019; Tuijula, 2019.)
Lukiokoulutus määritellään lukiolaissa seuraavasti: ”Lukiokoulutuksen tarkoituksena on
tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.” (Lukiolaki 714/2018, 2 §.) Puhutaan niin sanotusta sydämen sivistyksestä: siitä, mitä jää jäljelle, kun ulkoa opetellut asiat
unohtuvat. Tämän ajatuksen mukaan sivistys voidaan nähdä ennen kaikkea sisäisenä
asenteena, tapana suhtautua maailmaan ja elämään. (Ojanen, 2008, 149-154.) Sivistys on
ajattelun ja älyn lisäksi sydämen sivistystä – tunteiden, tahdon ja toiminnan alueen sivistystä (Paalasmaa, 2011). Jotta lukion tarkoitus voidaan saavuttaa, lukiolaisten hyvinvointiin ja jaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Uupuneista nuorista on pitkä matka
hyviksi, tasapainoisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi.
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Uuden Lukion opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2019) tavoitteiksi on kuvattu opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääminen. Hyvinvointiosaaminen on mainittu ensimmäisenä laaja-alaisen osaamisen osa-alueena. (Opetushallitus, 2019, 10.) Yhteiskunnan
kannalta ajateltuna nuorten hyvinvointiin panostaminen voidaan nähdä investointina tulevaisuuteen (Salmela-Aro, 2010a). Lukiouudistuksen tavoitteena on tukea opiskelijoita
opinnoissaan entistä paremmin. Lukioiden toimintakulttuurissa halutaan ottaa opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioon, mutta samalla korostaa opiskelijoiden osallisuutta,
yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja monimuotoisuutta. Opiskelijoilla tulisi uudistuksen myötä
olla oikeus saada säännöllisesti tarpeidensa mukaista henkilökohtaista ja muuta opintoihin liittyvää ohjausta. (Opetushallitus, 2019, 10.)
Keväällä 2019 päätin, että haluan tehdä tutkimuksen liittyen lukiolaisten hyvinvointiin ja
jaksamiseen. Halusin saada selvyyden siitä, mistä nuorten hyvinvointi koostuu ja mitä
tukea lukiolaiset tarvitsevat lukiolta. Innostukseni aiheeseen lähti uuden lukiolain julkaisun myötä. Tästä intoutuneena toteutimme tiimini kanssa Opetushallitukselle kartoituksen Suomen lukioiden erityisopetuksesta erään opintoihimme liittyvän kurssin yhteydessä. Kartoitus oli valtakunnallinen, sillä kysely lähetettiin kaikkiin Suomen lukioihin
sekä erityisopettajille että rehtoreille. Vastausprosentti oli 60,3%, joka viittaa siihen, että
myös lukiossa työskentelevät kokevat aiheen ajankohtaiseksi ja tärkeäksi. Kartoituksen
tuloksista mieleeni jäi erityisesti erityisopettajan korostunut rooli opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen parissa. (Greus, Ikonen, Ojala, Saarelainen & Taipale, 2019.) Kartoituksen tulosten myötä mielenkiintoni kohdistui siihen, miten opiskelijat itse kokevat
asian. Viime aikoina on yleisesti ollut ilmoilla paljon keskustelua nuorten hyvinvoinnista
ja jaksamisesta, jonka vuoksi halusin ottaa tutkimukseni kohteeksi lukiolaisten hyvinvoinnin myös yleisemmällä tasolla, enkä rajoittanut tutkimustani ainoastaan lukion seinien sisälle. Minua erityisesti kiinnostaa se, mitä ulottuvuuksia nuoret liittävät oman hyvinvointinsa toteutumiseen ja millaista tukea he siihen kaipaavat.
Toisen asteen koulutukseen suhtaudutaan Suomessa nykypäivänä usein eräänlaisena velvollisuutena, vaikka lukio tai ammatillinen koulutus eivät olekaan osa oppivelvollisuutta
- ainakaan vielä (Jahnukainen, Kivirauma, Laaksonen, Niemi & Varjo, 2019). Lukioon
meneminen, ja edes vähäinen menestyminen siellä, saatetaan kokea omalla tavallaan välttämättömyydeksi, sillä väestön koulutustaso nousee jatkuvasti. On syntynyt osaltaan jopa
paradoksaalinen tilanne, kun samanaikaisesti korkeakin koulutus menettää merkitystään,
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mutta toisaalta koulutuksesta on tullut tietynlainen perusvälttämättömyys, jotta voi säilyttää oman työmarkkinakelpoisuuden ja pärjätä tulevaisuudessa. Lukion käymisellä saatetaan näin ollen vain pyrkiä säilyttämään tiettyjä tulevaisuuden selviytymismahdollisuuksia. Tällainen ajattelumalli ja suhteellisen alhaiseen tavoitetasoon perustuva lukioon
meno näyttäytyy tyypillisimpänä perusopetuksessa heikosti menestyneille sekä alempiin
sosioekonomisiin ryhmiin kuuluville. (Olkinuora, Tuittu, Klemelä, Leppänen & Aro,
2007.)
Suoritus- ja kilpailukeskeinen kulttuuri on ajan myötä siirtynyt aikuisten elämästä nuorten elämään. Tämä voidaan nähdä riskitekijänä nuorten hyvinvoinnin kannalta. (SalmelaAro, 2010a.) Yhteiskunnan asettamat paineet ovat kovat jo nuoruusiässä. Enenevissä
määrin menestyksen ja ylioppilaskirjoituksista suoriutumisen lisäksi lukiolaisille paineita
tuo myös siirtyminen jatko-opintoihin ja töihin. (Laitinen, 2012, 56.) Huippusuoritusten
tavoittelu, kilpailu ja epävarma tulevaisuus ahdistaa nuoria. Yhteiskunnan koventuneet
arvot ovat alkaneet näkyä nuorissa jo esimerkiksi niin, että opiskelijoiden jännittäminen,
väsymys ja univaikeudet ovat lisääntyneet 2000-luvulla. (Salmela-Aro, 2010b; SalmelaAro, 2011.) Voidaan sanoa, että kouluissa on tällä hetkellä tavallaan opetusohjelman ylikuormitus. Opiskelijoiden aika ei yksinkertaisesti riitä keskeisten asioiden oppimiseen ja
tasapainoisen elämän elämiseen. (Salmela-Aro, 2018b.) Nuorten odotetaan samanaikaisesti sekä panostavan opintoihinsa että miettivän tulevaisuuttaan ja etenemistään opinnoissa. Lisäksi lukioaika on nuorille täyttä elämää kavereiden ja harrastusten parissa.
(Vahtera, 2008.) Samaan aikaan kun suurin osa lukiolaisista voi hyvin, on pienelle joukolle kasaantunut useita ongelmia. Joillekin lukion työmäärä ja vastuu on liian suuri. (Laitinen, 2012, 56.)
Aikaisemman tutkimuksen valossa tiedetään, että nuorten koulutukselliset siirtymävaiheet ovat aikaa, jolloin nuorten hyvinvoinnissa ja pahoinvoinnissa tapahtuu paljon muutoksia. Muutos peruskoulusta toiselle asteelle on monelle nuorelle haastava elämänvaihe.
Nuorten tulee löytää tasapaino uusien vaatimusten ja resurssien välillä. (esim. SalmelaAro, 2011.) Nuoret akateemisella uralla kokevat tutkimuksen mukaan enemmän uupumusta kuin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat. Tytöillä ja heikommin koulussa
menestyvillä uupumuksen aste on suurempi. (Salmela-Aro, Kiuru & Nurmi, 2008.) Tunne
liian suuresta työmäärästä ja kiireestä väsyttävät lukiolaisia. Yleisesti ottaen lukio mielletään vaativaksi ja aikaa vieväksi koulutusmuodoksi. (Laitinen, 2012, 27-28.) Tiedetään
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myös, että suurin osa lukioon hakeutuneista nuorista tietää ja tuntee olevansa oikeassa
paikassa. Tällä on luonnollinen yhteys sekä kouluviihtyvyyteen että opiskelumotivaatioon. (Laitinen, 2012, 56.)
Tutkimuksissa on usein lähestytty hyvinvointia pahoinvoinnin näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on ollut tällöin hyvinvoinnissa esiintyvät puutteet, ongelmat ja epäkohdat.
Toinen tapa lähestyä hyvinvointia on kuvata se erilaisten ulottuvuuksien perusteella (ks.
esim. Konu & Rimpelä, 2002; Pollard & Lee, 2003). Lukiolaisten hyvinvointiin keskittyvää tutkimusta on melko niukasti. Aikaisempi suomalainen lukiolaisten hyvin- ja pahoinvointiin keskittyvä tutkimus on pitkälti Katariina Salmela-Aron tekemää. Hänen fokuksenaan on ollut erityisesti lukiolaisten koulu-uupumus ja sen vastinparina kouluinto
(ks. esim. Salmela-Aro 2001; 2008; 2010a; 2010b; 2011; 2018a; 2018b: Salmela-Aro,
Kiuru, & Nurmi, 2008; Salmela-Aro & Tuominen-Soini, 2013; Salmela-Aro & Tynkkynen, 2012, Salmela‐Aro & Upadyaya, 2014). Nuoruus on monella tapaa erityinen elämänvaihe. Koulutuksella on merkittävä vaikutus nuorten tulevaisuuteen, aikuistumiseen
ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamiseen (Salmela-Aro, 2010a). Tässä pro gradu -tutkielmassa haluan negaation sijasta keskittyä erityisesti siihen, mistä lukiolasiset kokevat
oman hyvinvointinsa koostuvan. Mitä kaikkea tarvitaan siihen, että lukiolainen voi hyvin? Tutkimukseni tarkoituksena on luoda lukiolaisten kokemusten perusteella lukiolaisten hyvinvointimalli. Hyvinvointimalli kokoaa yhteen ne osa-alueet, joista lukiolaiset kuvaavat oman hyvinvointinsa koostuvat. Hyvinvointimallin pohjalta lukioiden on mahdollista hahmottaa paremmin opiskelijoiden tuen tarpeet ja suunnata toimintaansa sen mukaan.
Tutkielmani teoriaosuudessa tarkastelen aluksi uudistunutta lukiokoulutusta, sen rakenteellisia muutoksia ja lukion tarjoamaa oppimisen tukea. Toisessa luvussa siirrän tarkastelun nuoruuteen, nuorten hyvinvointiin ja kouluhyvinvointiin. Teoriaosion jälkeen esittelen tutkimukseni toteutuksen. Aineiston hankintaan olen tässä tutkimuksessa hyödyntänyt fokusryhmähaastatteluja ja kyselyä. Tutkimukseni noudattaa laadullista tutkimusmenetelmää niin aineiston hankinnan kuin analyysinkin osalta. Tutkimusprosessin katsauksen jälkeen esittelen aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä saamani tutkimustulokseni ja annan vastauksen tutkimustehtävääni. Lopussa pohdin tutkimuksen tuloksia, niiden yleistettävyyttä ja luotettavuutta. Tämä tutkimusprosessi on ollut minulle tärkeä, sillä
se on vahvistanut käsitystäni lukiolaisten hyvinvoinnin ja oppimisen tuen tärkeydestä.
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2

Lukio-opinnot

Tässä luvussa esittelen lyhyesti lukiokoulutuksen sekä käsitteellisiä että rakenteellisia
muutoksia. Ensin käsittelen lukiokoulutuksen rakennetta ja sisältöjä yleisesti, jonka jälkeen luvussa 2.2 kohdistan tarkasteluni lukion tarjoamaan oppimisen tukeen.

2.1 Luokattoman lukion lyhyt historia
Lukionkäynti on yleistynyt 1960-luvulta lähtien voimakkaasti suurten ikäluokkien mukana. Koulutuksellinen tasa-arvoisuus on hitaasti kasvanut, eikä se ole enää vain ylimmän
sosioekonomisen luokan tai miesten etuoikeus. 1900-luvun loppupuolelta lähtien on vakiintunut, että noin 60 prosenttia ikäluokista aloittaa lukionkäynnin. Suomalaiset nuoret
käyvät kouluja nykyään pidempään kuin koskaan aikaisemmin. Tämä on havaittavissa
esimerkiksi siinä, että nuoret hakeutuvat korkeammille koulutustasoille suurina massoina. (Rinne, 2007.)
Lukiokoulutuksen rakenne koki huomattavia muutoksia, kun kaikki Suomen lukiot siirtyivät luokattoman lukion järjestelmään lakiuudistuksen myötä vuosina 1994-1996,
vaikka todelliset muutokset vaihtelivatkin tällöin vielä nimellisestä todelliseen. Siirtymä
uuteen järjestelmään ei ollut hetkessä tapahtunut muutos, vaan ensiaskeleita otettiin jo
1950-luvulta lähtien yksittäisten lukioiden periodiopetuskokeiluissa. Siirtyminen luokattomaan järjestelmään mahdollisti erilaisten opinto-ohjelmien tekemisen monipuoliselle
opiskelijajoukolle. Samaan aikaan uudistetut opetussuunnitelmien perusteet mahdollistivat vapauden koulukohtaisiin eroihin, sillä ne olivat huomattavasti väljemmät kuin aikaisemmin. Tämä uudistus voitiin nähdä askeleena demokraattisempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan. (Kuusela, 2003, 97, 225.) Luokattomuudella pyrittiin ennen kaikkea järjestämään opetus parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden yksittäisen opiskelijan
kasvu ja oppiminen (Välijärvi, 1996).
Siirtyminen luokattomaan järjestelmään lisäsi opiskelijoiden oikeutta ja samalla myös
vastuuta päättää omien opintojensa etenemisestä (Klemelä, Tuittu, Olkinuora, Rinne,
Leppänen & Aro, 2007). Samassa yhteydessä suomalaiseen koulutuspolitiikkaan ilmaan-
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tui oppimaan oppimisen käsite. Oppimaan oppimisella tarkoitetaan sitä, että sisällön hallinnan sijasta korostetaan valmiuksia soveltaa oppimaansa niin uusiin tehtäviin kuin uuden oppimiseen. (Laitinen, 2012, 10.) Nykyäänkin Lukion opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2019, 18) pohjalla vaikuttaa käsitys, jonka mukaan oppiminen on
seurausta opiskelijan tavoitteellisesta ja aktiivisesta toiminnasta. Opiskelijaa ohjataan havaitsemaan asioiden yhteyksiä ja soveltamaan aiemmin oppimaansa niin, että jatkuvan
oppimisen edellyttämät taidot kehittyvät (Opetushallitus, 2019, 19).
Yhtenä luokattoman järjestelmän suurimpana haasteena voidaan pitää sen sporadisuuden
vaaraa. Varsinkin isoissa lukioissa opettajat ovat kuvanneet, että heidän opiskelijakontaktinsa ovat luokattomuuden myötä ohenneet ja hajonneet. (Kuusela, 2003, 231.) Myös
julkisessa keskustelussa on nostettu esiin huoli siitä, että luokattomassa lukiossa oman
luokan puuttuminen sekä opiskelijaryhmien koostumuksen vaihtelu eri kursseilla ja oppiaineissa saattaa aiheuttaa sen, että lukio-opiskelijoiden on vaikeaa muodostaa kestäviä
ja myönteisiä sosiaalisia suhteita ikätovereihinsa ja opettajiinsa (Olkinuora ym., 2007).
Luokattomassa lukiossa opiskelijoiden on otettava vastuu itsestään. Lukiolaisilta odotetaan paljon itsenäisiä päätöksiä liittyen esimerkiksi opintojen suunnitteluun. Vaikka luokattomaan lukioon on siirrytty jo 1990-luvun puolivälissä, edelleen keskustellaan sen haitoista ja hyödyistä. Pelkona on, että luokaton lukio tuo ongelmia erityisesti niille, jotka
eivät pysty kantamaan vastuuta itsestään ja omista opinnoistaan. (Laitinen, 2012, 10.)
Toisaalta nykymuotoisen lukion tarjoama mahdollisuus joustavuuteen, sekä sisällöillä
että opintoajalla variointiin, on yksi luokattoman lukion suurista eduista. Näiden mahdollisuuksien avulla voidaan ratkaista joitakin opiskeluun liittyviä ongelmia, kunhan ongelmat vain havaitaan ajoissa. (Mehtäläinen, 2005, 71.)
Lukion opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2019) lukiokoulutuksen laajaalaisena tehtävänä mainitaan yleissivistyksen vahvistaminen. Yleissivistys on kriittisen
ja itsenäisen ajattelun mahdollistavia arvoja, tietoja, taitoja, asenteita ja tahtoa. Se mahdollistaa vastuullisen, yhteisöllisen ja myötätuntoisen toiminnan yksilöä kehittäen. Lukiokoulutus valmistaa opiskelijan ymmärtämään maailmassa ja elämässä vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia ja antaa valmiuksia jäsentää laaja-alaisia ilmiöitä. Lukiolla on edelleen myös kasvatus- ja opetustehtävä. Tavoitteena on, että lukio-opintojen
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aikana opiskelija onnistuu rakentamaan identiteettiään, maailmankuvaansa, ihmiskäsitystään ja löytämään paikkansa maailmassa. Lukiokoulutuksen katsotaan ohjaavan opiskelijaa niin tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan, maailmankansalaisuuteen kasvamiseen
kuin jatkuvaan oppimiseen. Lukion tulisi kaiken tämän lisäksi antaa valmiuksia jatkoopintoihin. (Opetushallitus, 2019, 16.)
Nykyisellään lukio-opintojen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä koostuen lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2018) liitteen 1 mukaisista pakollisista ja valtakunnallisista opinnoista. Näiden lisäksi oppimäärään voi sisältyä koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla lukiodiplomeja ja muita valinnaisia opintoja. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus päättää, millaisina ja minkä laajuisina opintojaksot tarjotaan
opiskelijoille. Oppiaineiden suorittamisen järjestys ja jako opintojaksoihin päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa. (Opetushallitus, 2019, 18.)
Lukiolaissa (714/2018) lukiokoulutuksen tavoitteelliseksi suorittamisajaksi määritetään
kolme vuotta, vaikka opiskelijalla on oikeus suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä enintään neljässä vuodessa. Myös Lukion opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus,
2019) sanotaan, että ”lukio on edelleen kolmivuotinen koulutus ”. Suurin osa suorittaakin
lukion edelleen perinteisesti kolmeen vuoteen, mutta yli kolme vuotta lukiossa opiskelevien määrä on kuitenkin kasvussa (Klemelä ym., 2007).

2.2 Oppimisen tuki lukiossa
Yksi suomalaisen koulujärjestelmän lähtökohta on ajatus siitä, että jokaisella tulisi olla
oikeus kouluttautua niin pitkälle kuin mahdollista. Oppilaalla tai opiskelijalla on oikeus
saada tukea, jos hän johonkin sitä tarvitsee. Suomalainen peruskoulu nykymuotoisena
monella tapaa toteuttaakin koko ikäluokan kouluttamisen periaatteen. Sama periaate jatkuu käytännössä myös toiselle asteelle vuonna 2013 voimaan tulleen koulutustakuun
muodossa. Sen perusteella kaikille peruskoulun päättäville pyritään löytämään jatkokoulutuspaikka ja opintojen etenemistä pyritään tukemaan peruskoulun tavoin. (Björn, Savolainen & Jahnukainen, 2017; Jahnukainen ym., 2019.) Lukiouudistuksen yhtenä tavoitteena on mahdollistaa kaikkien oppimispotentiaalin hyödyntäminen. Uudessa lukiolaissa
(Lukiolaki 714/2018) on ensimmäistä kertaa säädetty lukiolaisten mahdollisuuksista ja
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oikeuksista saada yksilöllistä tukea, ohjausta ja tarvittaessa erityisopetusta. Erityisopetus
lukiossa on uuden lain myötä ensimmäistä kertaa lakisääteistä. Aikaisemmin ammatillinen koulutus on ollut ilmeisin vaihtoehto oppilaille, joilla on ollut tuen tarpeita, vaikka
heillä olisikin ollut akateemisia vahvuuksia lukiota ajatellen (Jahnukainen ym., 2019).
Jo pidempään on ollut tiedossa, että lukioissa on erityisopetuksen tarvetta. Kautta aikojen
on ollut opiskelijoita, joilla on ollut oppimisen ja opiskelun kanssa vaikeuksia. Ratkaisu
vaikeuksiin on perinteisesti kuitenkin ollut ennen luokatonta lukiota luokkien käyminen
uudelleen tai lukion keskeyttäminen. Vastaus siihen, mihin lukion erityisopetus tulisi
kohdistaa, kuinka paljon sitä tulisi olla tarjolla tai millä painoarvolla, ei ole ollut yksinkertainen. (Mehtäläinen, 2005, 11-12.) Vaikka erityisopetusta ei ole aikaisemmin lukiolaissa määrätty, monissa kunnissa on kuitenkin tarvelähtöisesti ollut erityisopettajia lukioissa jo aiemmin (Jahnukainen ym., 2019).
Lukiossa opiskelu eroaa selvästi peruskoulun opiskelukäytännöistä. Lukiossa edetään nopeasti, käsitellään kerrallaan laajoja asiakokonaisuuksia ja toimintaa suunnataan kohti
ylioppilaskirjoituksia lukion ensimmäisestä päivästä lähtien. Lukio-opintojen rytmiin
pääseminen voi olla hankalaa ja kuormittavaa. Opiskelijalla tulisi olla vahvat, hänelle
sopivat oppimisstrategiat ja -tekniikat, jotta hän pystyisi hallitsemaan laajat asiakokonaisuudet ja esittämään tiedot jäsennellysti. Jos lukiolaisella on esimerkiksi lukivaikeus, tieto
erilaisuudesta lisää paineita ja se voi rasittaa erityisesti koetilanteissa. Usein mahdolliset
oppimisvaikeudet saattavatkin tulla näkyväksi vasta lukiossa, kun vaatimukset ovat erilaiset ja uutta materiaalia laajoine asiasisältöineen tulee runsaasti. (Luki-työryhmän muistio, 1999, 29.)
Lukionkoulutuksen säädöspohjaan on tullut muutoksia syksyllä 2019. Aikaisemmin lukiolainsäädännössä tai opetussuunnitelman perusteissa ei ole mainittu erityisopetuksen
termiä, vaan on käytetty erityisen tuen käsitettä väljempänä terminä (Mehtäläinen, 2005,
13). Uudessa lukiolaissa (Lukiolaki 714/2018) erityisopetus mainitaan 28§:n 1 momentissa seuraavasti:
”Opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja
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muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä.”
Oppimisvaikeuksien syyt lukiossa voivat olla moninaiset. Ne voivat johtua esimerkiksi
matemaattisista vaikeuksista, luku- tai kirjoitusvaikeuksista, tarkkaavaisuuden vaikeuksista, sairaudesta, vammasta tai elämäntilanteesta. Riippumatta oppimisvaikeuden syystä
opiskelijalla on oikeus saada tukea. Tukitoimien suunnittelu ja toteutus pyritään aloittamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Opettajien tulisi arvioida tuen tarvetta yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Koulutuksen kannalta
välttämättömien tietojen, opettajien havaintojen ja mahdollisten asiantuntijoiden arvioiden lisäksi tuen tarpeen arvioinnissa suositellaan käytettäväksi myös erilaisia menetelmiä,
kuten alkuseuloja. (Opetushallitus, 2019, 30.)
Erityisopetuksen ja muun oppimisen tuen tärkeä tehtävä on mahdollistaa opiskelijoiden
yhdenvertainen asema. Tuen tarkoituksena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista, tukea heitä lukio-opintojen suorittamisessa sekä antaa valmiuksia jatko-opintoihin siirtymiseen. Keskeisiä asioita erityisopetuksessa ja muussa oppimisen tuessa ovat
oppimisen saavutettavuus ja esteettömyys sekä oppimisen vaikeuksien varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy. (Opetushallitus, 2019, 30.) Opiskelijoiden tarvitsema tuki ja
ohjaus on hyvin monimuotoista, tilanteesta riippuvaa. Esimerkiksi ne opiskelijat, joilla
on hankaluuksia aikatauluttamisessa, tavoitteiden asettamisessa tai kurssien suunnittelussa tarvitsevat luonteeltaan ja sisällöiltään täysin erilaista tukea ja ohjausta kuin ne oppilaat, joiden tuen tarpeet kohdistuvat epätarkoituksenmukaisiin oppimisstrategioihin tai
heikkoon minäkuvaan perustuviin epäonnistumisen pelkoihin. (Olkinuora ym., 2007.)
Oppimisen tuella lukiossa voidaan tarkoittaa yhteisöllisiä ja opiskeluympäristöön liittyviä
ratkaisuja sekä vastaamista opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin. Opettajat voivat antaa tukea ohjaamalla opiskelijoita oppimaan oppimisen taidoissa, vastuun kantamisessa, työskentelytavoissa ja opiskelustrategioissa. Myös muuta opetuksen eriyttämistä, tukiopetusta ja muita pedagogisia ratkaisuja voidaan hyödyntää. (Opetushallitus, 2019, 30-31.)
Opintoihin liittyvät onnistumisen kokemukset, rohkaiseva ohjaus, ja rakentava palaute
vahvistavat itseluottamusta ja uskoa omiin mahdollisuuksiin, innostavat opiskeluun, auttavat opiskelijaa asettamaan omia tavoitteita ja kehittämään ajatteluaan ja ohjaavat työskentelemään tarkoituksenmukaisella tavalla (Opetushallitus, 2019, 18-19).
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Lukiossa opiskelijan tulisi tuntea itsensä oppijana, jotta hän kykenisi tekemään itselleen
sopivan opintosuunnitelman. Kaikki oppilaat tarvitsevat opinto- ja ryhmänohjaajan tukea
valinnoissa, mutta erityisesti oppimisvaikeuksia omaava tarvitsee tukea ja ohjausta oppimäärien oikeassa mitoituksessa ja opiskelunsa suunnittelussa. (Luki-työryhmän muistio,
1999, 30.) Tuijulan (2007) tutkimuksen mukaan opiskelijat eivät juurikaan puhu opinnoissaan olevista ongelmista ryhmänohjaajan kuin opinto-ohjaajan kanssa. Tutkimuksessa lähes puolet opiskelijoista ilmoitti, että he eivät keskustele opinnoistaan lainkaan
ryhmänohjaajan kanssa ja noin kolmasosa opiskelijoista ei ollut lainkaan keskustellut
opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelijoiden kohtaamiseen tulisi lukioissa varata aikaa. Kiireettömyyden ja riittävyyden tuntu ohjauksessa madaltaisi opiskelijoiden kynnystä ottaa
yhtyettä silloin, kun siihen on tarvetta, ennen kuin ongelmat kasaantuvat liian suuriksi.
(Tuijula, 2007.) Myös Korppaksen (2007) tutkimuksen mukaan osa nuorista kaipaa lukiolta enemmän ohjausta ja sosiaalista tukea, kuin mitä on saatavilla.
Lukion opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2019) on määritelty, että erityisopetus on erityisopettajan antamaa opetusta, joka tukee aineenopetusta. Erityisopetus voidaan toteuttaa yksilötukena, ryhmämuotoisena opetuksena tai yhteisopettajuutena, jolloin
erityisopettaja tekee yhteistyötä muiden opettajien kanssa. Erityisopetus voi olla esimerkiksi opiskelijan ohjaamista käyttämään omia vahvuuksiaan oppimisessa ja opiskelutaitojen opettamista. (Opetushallitus, 2019, 31.) Koulun tarjoamien tuki- ja ohjaustoimien
merkitys korostuu erityisesti niillä opiskelijoilla, joilla on vaikeuksia tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja joilla on erityisen tuen tarpeita. On aiheellista pitää mielessä,
että läheskään kaikki nuoret eivät saa kotoa riittävää tukea ja ohjausta opiskelulleen. Loppujen lopuksi yksilön vastuulle kuitenkin jää, miten optimaalisesti hän pystyy hyödyntämään koulun tarjoamia mahdollisuuksia. (Lappalainen, 2001, 3.)
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3

Nuoruus, hyvinvointi ja jaksaminen

Tässä luvussa tarkastelen teoreettista viitekehystä, joka kietoutuu nuoruuden ikävaiheen,
hyvinvoinnin ja jaksamisen ympärille. Edellä mainittujen teemojen laajuuden vuoksi olen
joutunut rajaamaan tarkastelun vain tämän tutkimuksen näkökulmasta oleellisiin seikkoihin. Aloitan teoreettisen katsauksen nuoruuden kehitysvaiheen tarkastelusta. Luvussa 3.2
siirrän huomioni hyvinvoinnin yleiseen tarkasteluun, joka luvussa 3.3 kohdentuu kouluhyvinvointiin ja luvussa 3.4 koulu-uupumukseen.

3.1 Nuoruus ikävaiheena
Lukio sijoittuu useimmiten 15-19 -vuoden ikään. Lukiolaisista enemmistö on siirtynyt
lukioon suoraan peruskoulusta. (esim. Laitinen, 2012, 10.) Nuoruuteen kuuluu sille ominaiset ja tyypilliset kehitystehtävät, jännitteet ja psykososiaalinen sisältö (Lappalainen,
2001, 17). Nuoruutta tulisikin tarkastella sen moninaisuuden vuoksi monesta eri näkökulmasta. Nuoruuden aikana nuoren elämässä tapahtuu paljon muutoksia, ja se omalta osaltaan määrittää yksilön myöhempää elämää. Silloin muodostetaan monet myöhempään
elämään siirtyvät tavat, jotka voivat joko edistää tai haitata hyvinvointia. (Salmela-Aro,
2010a.)
Lukioikä sijoittuu keski- ja myöhäisnuoruuden ikävaiheeseen. Jokaista ikävaihetta leimaa
omat kehitykselliset ominaispiirteensä. Nuoruuden kehitysvaiheeseen kuuluu muun muassa nopea keskushermoston kehitys, sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu.
(Marttunen & Karlsson, 2013.) Nuoruus voidaan nähdä uusien sisäisten ja ulkoisten tilojen kokoonpanoksi, jotka yksilö kohtaa. Nuoruusikään kuuluu monia muutoksia. Fyysisten muutosten lisäksi murrosiän myötä muutoksia tapahtuu niin kiinnostuksen kohteissa,
sosiaalisessa käyttäytymisessä kuin tunne-elämän laadussa. (Blos, 1962, 5.) Nuoruutta
voidaan pitää eräänlaisena siirtymävaiheena lapsuudesta aikuisuuteen. Se alkaa puberteetista ja päättyy vähitellen nuoreen aikuisuuteen. (Salmela-Aro, 2010a.) Nuoruuteen liittyy
monia kehitystehtäviä, joita ohjaavat monet toisiinsa vuorovaikutuksessa olevat biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja jopa yhteiskunnalliset tekijät. Nuoruuden aikana yksilö
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kehittyy fyysisesti aikuiseksi, oppii elämän kannalta tärkeitä taitoja ja valmiuksia, itsenäistyy omasta lapsuuden perheestään, muokkaa omia aikuisuuden roolejaan, kehittää
positioitaan ja muodostaa käsityksen omasta itsestään tämän tapahtumakulun pohjalta.
(Nurmi, 1995.)
Nuoruusiän kehityskulku on hyvin yksilöllinen. Toisella nuorella se saattaa näkyä ulospäin voimakkaana kuohuntavaiheena, kun taas toisella ei. (Marttunen & Karlsson, 2013.)
Nuoruusikä on ihmisen elämässä tärkein varhaiskehityksen jälkeinen aivojen hermostollinen tapahtuma (Hermanson & Sajaniemi, 2018). On hyvin yksilöllistä, millaista tukea
nuori kokee tarvitsevansa. Yhteistä kaikille nuorille on kuitenkin se, että aivojen kehitys
jatkuu voimakkaana läpi nuoruusiän, korkeampien aivotoimintojen osalta jopa aikuisikään saakka. Korkeammat aivotoiminnot osallistuvat muun muassa tunteiden tunnistamiseen, käyttäytymisen säätelyyn ja vaativampaan oman toiminnan ohjaukseen. Ulkoisten ärsykkeiden vaikutus on nuoruusiän aivoille hyvin voimakasta. (Hermanson & Sajaniemi, 2018; Marttunen & Karlsson, 2013.) Nuoruusikään kuuluu myös se, että tietoisuus
itsestä ja omasta erillisyydestä sekä muiden ajattelusta kasvaa. Nuoruusikään tyypillisesti
kuuluu joitakin tyypillisiä tunne-elämän oireita, jotka heijastavat eri kehitysvaiheita. Toisinaan nopeat muutokset voivat saada nuoren hämilleen. (Marttunen & Karlsson, 2013.)
Nuorten elämää kanavoivat monet kuohut, mahdollisuudet, haasteet ja rajoitukset. Nuoret
kuitenkin itse ohjaavat omaa elämäänsä valiten itselleen erilaisia kehitysympäristöjä.
(Salmela-Aro, 2008.)
Nuoruus on ikävaihe, jolloin asetetaan suuria toiveita ja unelmia. Vapaus tutkia erilaisia
vaihtoehtoja on jännittävää. Nuoruusiässä tunnetaan usein myös paljon epävarmuutta ja
turhautumista, kun kaikki on vielä niin epävakaata, eikä tulevaisuudesta ole varmuutta.
(Arnett, 2004, 3.) Tulevaisuuden miettiminen nuoruudessa on kuitenkin tärkeää, sillä erilaisilla valinnoilla on vaikutusta nuoren tulevaisuuteen (Salmela-Aro, 2001). Koulun, perheen, kavereiden ja muun sosiaalisen ympäristön merkitys nuoren hyvinvoinnille on kiistaton, ja hyvinvointia edistävät toimintamallit muotoutuvat vuorovaikutuksessa nuoren
sosiaalisen viitekehyksen kanssa (Salmela-Aro, 2010a).
Lukiolaisten ikävaihetta leimaa voimakas itsenäistyminen (Laitinen, 2012, 10). Nuorena
opitaan ottamaan vastuuta itsestään. Tällä tarkoitetaan sitä, että aiemmin vanhemmille
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kuuluneet vastuut siirtyvätkin vähitellen nuorelle itselleen. Itsenäistymisen myötä päätökset nuoren elämästä siirtyvätkin vanhemmilta nuorelle itselleen. Suhde vanhempiin
muuttuu väistämättä. (Arnett, 2004, 48.) Jokaisella elämänmuutoksella on merkitystä
nuoren motivaatioon ja tavoitteiden asettelun kannalta. Elämänmuutokset aiheuttavat
muutoksia nuoren normatiivisissa vaatimuksissa, tehtävissä, haasteissa ja rooliodotuksissa. (Salmela-Aro, 2001.)
Erik H. Erikson on nimennyt nuoruuden kahdeksanvaiheisessa elämänkaariteoriassaan
identiteetin ja roolihämmennyksen vastakkainasetteluksi. Kasvava ja kehittyvä nuori joutuu tekemään päätöksiä, jotka koskevat hänen tulevaa elämäänsä. Nuori kohtaa kriisejä,
jotka vaikuttavat hänen elämänkulkuunsa. Hänen täytyy tehdä valintoja ja löytää vastaus
siihen, millaisena hän on. Nuoren identiteetti kehittyy identiteettikriisin myötä. (Erikson,
1950, 253.) Nuoruuden aikana tehdään valintoja, jotka rakentavat pohjaa ihmisen myöhemmälle hyvinvoinnille (Laitinen, 2012, 9; Salmela-Aro, 2010a).

Kehitystehtävät

Tavoitteet
Hyvinvointi

Toimintamahdollisuudet
Kulttuuriset standardit

Suunnitelmat, valinnat
Arviointi, syyselitykset

Ongelmakäyttäytyminen

Minäkuva

Kuvio 1. Nuoren oman elämän ohjaus ikäsidonnaisessa ympäristössä (Nurmi, 1995).

Nurmi (1995) on tehnyt mallin nuoren oman elämän ohjauksesta ikäsidonnaisen kehitysympäristön tarjoamissa puitteissa (ks. kuvio 1). Nuori ohjaa elämäänsä tekemällä tietynlaisia valintoja ja toimimalla niiden mukaan. Aiemmat valinnat, menestys, kyvykkyys ja
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temperamenttipiirteet ohjaavat nuoren elämän suuntaa. Nuori työstää omat motiivinsa tavoitteiksi ja suunnittelee, miten tavoitteisiin päästään. Nuori ei voi tehdä valintojaan täysin mielivaltaisesti, vaan yksilöön itseensä liittyvien tekijöiden lisäksi yhteiskunnan ja
kulttuurin asettamat kehitystehtävät, ympäristön rajaamat toimintamahdollisuudet ja kulttuurissa vallitsevat standardit ja aikataulut luovat monenlaisia haasteita ja rajoituksia valinnoille. Tasaisin väliajoin, erityisesti saadessaan palautetta menestymisestään, nuori
joutuu pohtimaan sitä, miten hänen saavutuksensa ja elämäntilanteensa vastaavat hänen
asettamiaan alkuperäisiä tavoitteitaan. Kaikki tämä vaikuttaa siihen, millaisen kuvan
nuori muodostaa omasta itsestään. Onnistuminen ikäsidonnaisissa haasteissa mahdollistaa myönteisen minäkuvan ja identiteetin kehittymisen, joka edesauttaa hyvinvointia, kun
taas puolestaan epäonnistumiset voivat johtaa kielteiseen minäkuvaan ja huonoon identiteettiin, jolloin on olemassa riski ongelmakäyttäytymiseen. (Nurmi, 1995.)

3.2 Hyvinvointi
Suomalaisen hyvinvointipolitiikan tavoitteena on, että kaikille kansalaisille voidaan turvata tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvinvointiin ja elämään (Vaarama, Siljander, Luoma
& Meriläinen, 2010). Hyvinvointi on kuitenkin kovin moniulotteinen käsite, joka voidaan
määritellä hyvin monella eri tapaa. Ei ole montaakaan yhteiskunnallista käsitettä, joka
olisi määritelty niin monella tapaa kuin hyvinvointi (Allardt, 1976a, 17). Se ei ole stabiili,
vaan se on aina yhteydessä aikaan, kulttuuriin ja yhteiskunnan rakenteisiin (Laitinen,
2012, 9). Allardtin (1976a, 17) mukaan hyvinvointi täytyykin määrittää aina uudelleen,
kun historialliset olosuhteet muuttuvat. Hyvinvointitutkimus koskettaa montaa eri tieteenalaa, ja sitä onkin käsitelty muun muassa psykologian, sosiologian, taloustieteen, kansanterveystieteen ja lääketieteen piireissä (Konu, 2002, 10). Tutkijatkaan eivät ole yksimielisiä hyvinvoinnin perusrakenteista, vaan sen määrittelyyn vaikuttaa sovellettu viitekehys ja teoriaperinteet (Karvonen, 2018).
Hyvinvointia voidaan tarkastella objektiivisesti tai subjektiivisesti, yhteisön tai yksilön
näkökulmasta. Siihen voidaan liittää käsitteet terveydestä ja elämänlaadusta, tarpeista ja
resursseista. Mittaamisessa voidaan korostaa esimerkiksi ulkoisia olosuhteita tai yksilön
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kokemuksia elämästä. Asiaa voidaan tarkastella myös negaationa, pahoinvoinnin, sairauksien ja ongelmien poissaolona. Hyvinvointia voidaan yleisen tarkastelun sijaan lähestyä myös vain tietyllä elämän osa-alueella. (Konu, 2002, 10-11.) Hyvinvointi voi toisinaan olla jopa harhaanjohtava ilmaisu, kun sen merkitys saattaa erota arkipuheessa ja
tutkijakielessä (Karvonen, 2018).
Kun nuoria on itse pyydetty määrittelemään hyvinvointia, he ovat kuvanneet sen moniulotteisena, kokonaisvaltaisena ja se on keskittynyt heidän omaan elämäänsä. Nuoret itse
ovat olleet määritelmän keskipisteenä. (Bourke & Geldens, 2007.) Nuoret viettävät suuren osan arjestaan lukiossa, josta johtuen lukio, opiskelu ja koulumenestys ovat asioita,
jotka suurelta osin muovaavat nuoren käsityksiä itsestään ja vaikuttavat myös heidän hyvinvointiinsa (Tuominen-Soini, 2014). Nuoret suuntaavat omaa elämäänsä ja hyvinvointiaan tunnistaen omat vahvuutensa, arvonsa, kiinnostuksen kohteensa ja motivaationsa
(Salmela-Aro, 2010b). Hyvinvoinnin käsitteen voidaan nähdä tarkoittavan optimaalista
psykologista toimintakykyä ja kokemusta (Ryan & Deci, 2001). Näin ollen se koostuu
kahdesta elementistä: siitä, miltä elämä tuntuu ja siitä, miten toimintakykyisiä elämässämme olemme. Usein nämä elementit ovat linkittyneinä toisiinsa. (Martela, 2014.)
Allardtin (1976a, 21) mukaan hyvinvointi on pohjimmiltaan tila, jossa ihmisillä on mahdollisuus saada keskeiset tarpeensa tyydytetyiksi. Hänen mukaansa elämänlaatu määräytyy inhimillisten suhteiden laadun perusteella. Elintaso perustuu aineettomiin ja persoonattomiin resursseihin ja onnellisuus puolestaan liittyy ihmisen subjektiivisiin elämyksiin
ja tunteisiin. (Allardt, 1976a, 32-33; Allardt, 1976b.) Hän on jakanut erityyppiset tarpeet
niiden tarpeentyydytyksen luonteen avulla kolmeen perusluokkaan: elintaso (having), yhteissuhteet (loving) ja itsensä toteuttamisen muodot (being). Elintasolla tarkoitetaan laajalti materiaalisia olosuhteita ja fysiologisia perustarpeita, joita jokainen ihminen tarvitsee. Yhteissuhteilla viitataan solidaarisuuden, kaveruuden ja sosiaalisten suhteiden verkkoon kuulumisen tarpeeseen - ihmisellä on Allardtin mukaan luontainen rakkauden ja
huolenpidon tarve. Yhteisyys voidaan nähdä myös resurssina, jonka avulla yksilöt voivat
toteuttaa muita arvojaan. Itsensä toteuttamisella tarkoitetaan sitä, että ihmistä pidetään
persoonana, hän saa osakseen arvonantoa, hänellä on mahdollisuuksia harrastuksiin ja
vapaa-ajan toimintaan sekä poliittiseen osallistumiseen. Itsensä toteuttamisen vastakohtana voidaan pitää vieraantumista. (Allardt, 1976a, 38-49; Allardt, 1976b.) Myöhemmin
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itsensä toteuttamisen muotoihin (being) on lisätty alakohdaksi tekeminen (doing), jolla
viitataan toimeliaisuuteen ja mielekkääseen tekemiseen (Allardt, 1993).
Myös Maslow (1943) on määritellyt tarvehierarkian, jonka mukaan ihmisen toiminta syntyy tarpeiden täyttämiseen tähtäävästä motivaatiosta. Ensimmäisenä tulee täyttää selviytymisen kannalta tärkeimmät tarpeet, joiden jälkeen tyytyväisyyttä voidaan tuottaa uusilla
tavoilla. Maslowin tarvehierarkian mukaisesti ihmisen tarpeet asettuvat järjestyksessä
seuraavasti: fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet, sosiaaliset tarpeet, arvostuksen
tarve ja itsensä kehittämisen tarpeet. (Maslow, 1943.) Länsimaiden korkea elintaso on
pystynyt turvaamaan perustavien tarpeiden tyydyttämisen. Tämän seurauksena sosiaalisten suhteiden, yhteisöllisyyden ja itsensä toteuttamisen toteutuminen ovat monilta osin
nousseet määrittelemään hyvinvointia. Hyvinvointi edellyttää tarpeiden tyydyttämisen
ohella myös sitä, että tarpeet tyydyttyvät suhteellisen tasapainoisesti. Tämän ajatuksen
mukaan ei ole mielekästä keskittyä minkään yksittäisen halun tai tarpeen ylenmääräiseen
tyydyttämiseen muiden tarpeiden kustannuksella. (Ylistö, 2009.)
Hyvinvointia voidaan tarkastella subjektiivisten kokemusten tai objektiivisten olosuhteiden kautta. Yksi hyvinvointitutkimuksen keskeisistä kysymyksistä liittyykin siihen, kumman perusteella hyvinvointia tulisi mitata. Subjektiivinen eli koettu hyvinvointi kuvaa
hyvinvointia ihmisten omien kokemusten, arvioiden ja arvotusten pohjalta (Karvonen,
2018). Se koostuu positiivisista ja negatiivisista tunteista sekä elämäntyytyväisyydestä
(Martela, 2014). Allardt puoltaa objektiivisten olosuhteiden ensisijaista käyttöä hyvinvointitutkimuksessa perustelunaan ideologiset, empiiriset ja tulkintaongelmiin liittyvät
tekijät. Hänen mukaansa ihmiset eivät aina pysty ilmaisemaan toiveitaan tai halujaan, ja
etenkin huonommassa asemassa olevilla saattaa olla vaikeuksia ilmaista omia preferenssejään. Lisäksi subjektiiviset kokemukset voivat olla melko muuttuvia ja asenteet voivat
vaihdella ajan kuluessa. Allardtin mukaan kuitenkaan pelkästään objektiivisten olosuhteiden tarkastelu hyvinvointitutkimuksessa ei riitä, vaan sen lisäksi on hedelmällistä tutkia myös subjektiivisia kokemuksia täydentääkseen havaintoja. (Allardt, 1976a, 181-184;
Allardt, 1993.)
Hyvinvoinnin käsitteeseen liittyy läheisesti myös käsite elämänhallinnasta. Elämänhallinta on usein jaettu ulkoiseen ja sisäiseen hallintaan, jolloin ihmisen elämänhallinta nähdään hänen ulkoisten olojen ja sisäisen rakenteen välisenä vuorovaikutuksena. (Riihinen,
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1996.) Nykyajan ihmiskäsitykseen mukaan ihminen on elämäänsä suunnitteleva ja tavoitteisiin pyrkivä toimija. Ihmisen elämänhallintaan liittyy yleiset hallintakäsitykset, jotka
viittaavat uskomuksiin omista vaikutusmahdollisuuksista ja omalla toiminnalla aikaansaaduista tuloksista. Koettu hallinta on yleisiin hallintakäsityksiin ja tilanteeseen liittyvä
tulkinta yksilön mahdollisuuksista selviytyä tilanteesta sekä omin keinoin että sosiaalisen
ympäristön ja tarjolla olevien asiantuntijoiden avulla. Ihmisen omat henkilökohtaiset elämänsuunnitelman ja niiden toteuttamiseen tähtäävät selviytymis- ja toimintastrategiat
sekä toiminnan tulokset antavan ihmisen elämänprosessille suuntaa. (Järvinen, 1996.)
Tunne elämänhallinnasta muodostuu ihmiselle vuorovaikutuksessa hänen sosiaalisen ympäristönsä kanssa. Hyvä elämänhallinnan tunne muodostuu siitä, että yksilö ja ympäristö
ovat sopusoinnussa keskenään. Tällöin ympäristö vaatii ihmiseltä sopivasti ja samanaikaisesti tarjoaa ihmiselle myös mahdollisuuksia. Hyvään elämänhallinnan tunteeseen liittyy ihmisen kokemus siitä, että hän on kykenevä järjestämään elämän itselleen sopivaksi
ja on myös motivoitunut tekemään niin. (Uutela, 1996.)
Suomalaisnuorten hyvinvoinnista saadaan tuoretta tutkimustietoa aina kahden vuoden välein toteutettavasta Kouluterveyskyselystä (THL, 2019a). Lisäksi ajankohtaista tietoa
nuorten hyvinvointiin liittyen saatiin syksyllä 2019 ensimmäistä kertaa toteutetun Lukiolaisbarometrin myötä. Lukiolaisbarometrillä selvitettiin lukiolaisten elämää opiskelun,
vapaa-ajan ja tulevaisuuden teemojen kautta. Lukiolaisbarometrin tulosten perusteella
opiskelu koetaan merkitykselliseksi, mutta lukiolaisten hyvinvointiin liittyvät teemat nostivat esiin huolen lukiolaisten jaksamisesta, kuten jo johdannossa toin esiin. Noin 40%
opiskelijoista kokee opintonsa henkisesti raskaiksi ja 27%:lla lukiolaisista on vaikeuksia
yhdistää opinnot ja muu elämä. (Lukiolaisbarometri, 2019; Tuijula, 2019.)

3.3 Kouluhyvinvointi
Uuden Lukion opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2019) tavoitteena on
edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja tukea heitä opinnoissaan entistä paremmin. Lukion
opetussuunnitelman perusteissa painopistettä tuodaan hyvinvointiin kahdella tapaa: 1)
hyvinvoinnista on tehty yksi laaja-alaisen osaamisen alue ja 2) lukiolaisten mahdollisuuk-
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sia ohjaukseen ja erityisopetukseen on lisätty. Hyvinvointiosaaminen on mainittu ensimmäisenä laaja-alaisen osaamisen osa-alueena. Siten vastuu opiskelijoiden hyvinvoinnista
kuuluu jokaiselle opettajalle. Lisäksi opiskelijoilla tulisi olla oikeus saada säännöllisesti
tarpeidensa mukaista henkilökohtaista ja muuta opintoihin liittyvää ohjausta. (Opetushallitus, 2019, 10.)
Salmela-Aro ja Upadyaya (2014) ovat tarkastelleet kouluintoa ja -uupumusta vaatimukset
ja voimavarat -mallin avulla. Malli sisältää kaksi polkua: vaatimus- ja motivaatiopolun.
Vaatimuspolku sisältää liian suuret opiskeluun liittyvät vaatimukset, jotka johtavat kouluuupumukseen. Motivaatiopolku sisältää kouluun liittyvät ja nuoren henkilökohtaiset voimavarat, jotka vaikuttavat siihen, että nuoren suhtautuminen koulunkäyntiin on innostunut. Ihanteellisimmillaan opiskelun vaatimukset olisivat kohtuulliset ja voimavaroja olisi
niin paljo, että opiskelija selviää vaatimuksista. (Salmela-Aro & Upadyaya, 2014.)
Deci ja Ryan (2000) toteavat, että ihmisen motivaation ymmärtäminen vaatii luontaisten
psykologisten tarpeiden ymmärtämistä. Heidän mukaansa ihmisillä on kolme yleismaailmallista psykologista perustarvetta, joiden täyttyminen on hyvinvoinnin välttämätön
edellytys. Nämä kolme tekijää ovat: autonomia, kompetenssi ja yhteisöllisyys. (Deci &
Ryan, 2000.) Yksi suosituimpia oppimismotivaatioteorioita on tällä hetkellä Ryanin ja
Decin (2017) itsemääräämisteoria. Sen mukaisesti opiskelijoita motivoi autonomia, eli
yhden keskeisen psykologisen perustarpeen täyttyminen. Opiskelijat motivoituvat siitä,
että he pääsevät itse vaikuttamaan ja osallistumaan päätöksentekoon, eikä ulkoinen pakko
tai palkkio ohjaa tekemistä. (Ryan & Deci, 2017, 351.)
Opiskelumotivaatio on yksi keskeisimmistä opiskelijan ominaisuuksista. Kuitenkin yksinomaan motivaation määrään, eli siihen miten innokkaasti päämäärää tavoitellaan, keskittymisen sijasta olisi tärkeää tarkastella laadullisia eroja motivaatiossa, eli pyrkimysten
erilaisia sisältöjä. (Tuominen-Soini, 2014.) Niin sisäisellä motivaatiolla kuin välineellisellä motivaatiolla nähdään olevan yhteys siihen, että lukio-opinnot voidaan kokea mielekkäänä. Välineellinen motivaatio toimii silloin, kun lukio-opinnot ja niissä menestyminen nähdään tärkeänä omien tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Lukion välineelliseen
arvoon vaikuttaa keskeisesti opiskelijan tavoitteiden selkeys ja sisältö. Sisäisellä motivaatiolla puolestaan tarkoitetaan sitä, että lukio-opinnot ja sen sisällöt koetaan sinällään
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arvokkaina ja tyydytystä tuottavina. (Olkinuora ym., 2007.) Sisäinen motivaatio saa nuoret työskentelemään tavoitteidensa saavuttamiseksi, vaikka työskentely ei aina olisikaan
helppoa ja mielihyvää tuottavaa (Vasalampi & Salmela-Aro, 2014).
Oppimismotivaation kannalta merkityksellistä on opiskelijan kyky muodostaa selkeitä ja
itselleen tärkeitä tavoitteita, tunnistaa erilaisia mahdollisuuksia haasteista huolimatta,
työskennellä yhteistyössä muiden kanssa näkemyseroista huolimatta ja tunnistaa hyödyntämättömät mahdollisuudet. Näille kaikille taidoille yhteistä on se, että ne ovat myös tärkeitä taitoja tulevaisuuden kannalta. Sosiaaliset taidot ja kyky monipuoliseen vuorovaikutukseen tulee entistä tärkeämmiksi nykymaailmassa. Tulevaisuudessa tarvitaan taitoa
sietää haasteita ja kykyä varautua vastoinkäymisiin. (Salmela-Aro, 2018b.)
Oppimisen ja motivaation tutkimuksessa itsesäätelyn ja pystyvyyden rinnalle on nostettu
myös yhteissäätelyn käsite. Yhteissäätelyllä tarkoitetaan vastavuoroista toimintaa, jossa
opiskelijat, vanhemmat, opettajat ja kaverit säätelevät toistensa oppimista, motivaatiota
ja hyvinvointia. Tästä sosiaalisesta verkostoa voidaan käyttää nimitystä kasvatuksen kehityksellinen ekosysteemi. Se vaatii motivaation rakentumisen ymmärtämistä sosiokulttuurisena ilmiönä. Tämä tulee ottaa myös oppimisympäristössä huomioon. (Salmela-Aro,
2018b.)
Nuoret kohtaavat lukion aloittamisen yhteydessä jo ainakin kahdenlaisia haasteita: heidän
tulee vastata uusiin akateemisiin vaatimuksiin ja sen lisäksi sopeutua uuteen sosiaaliseen
ympäristöön saaden uusia ystäviä, kavereita ja tuttavia (Eronen, 2001). Ikäsidonnaisten
kehitystehtävien ratkaisuun liittyvät henkilökohtaiset tavoitteet näyttävät luovan pohjaa
nuoren hyvinvoinnille (ks. luku 3.1 & kuvio 1). Hyvinvointia vahvistaa nuoren usko
omiin mahdollisuuksiin saavuttaa tavoitteensa ja kyky luoda mielekkäitä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. On todettu, että toimintastrategiat, jotka sisältävät myönteisiä tunteita ja rationaalista tehtäväsuunnittelua, ovat yhteydessä menestykseen ja hyvinvointiin.
Ongelmakäyttäytymistä puolestaan voidaan selittää sellaisilla toimintastrategioilla, jotka
sisältävät kielteisiä tunteita tehtävää kohtaan ja jotka eivät sisällä tehtävää eteenpäin vievää toimintaa. Esimerkiksi epäonnistumisen pelko voi johtaa tähän kehityssuuntaan.
(Nurmi, 1995.) Vahteran (2007) mukaan adaptiiviset ajattelu- ja toimintastrategiat ovat
yhteydessä optimaalisiin motivaatio-orientaatioihin ja menestykseen opinnoissa.
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Konun ja Rimpelän (2002) koulun hyvinvointimalli on yleisesti käytetty niin Suomessa
kuin maailmallakin. Malli sijoittuu pääasiassa peruskoulun puolelle, joten se ei ole suoraan hyödynnettävissä tähän tutkimukseen, eikä sitä voi käyttää teoreettisena viitekehyksenä. Koen kuitenkin tarpeelliseksi esitellä sen tässä kohtaa, sillä vain ja ainoastaan lukioympäristöön sijoittuvaa vastaavanlaista hyvinvointimallia ei ole luotu. Konu ja Rimpelä (2002) määrittelevät kouluhyvinvoinnin sen ulottuvuuksien kautta. Koulun hyvinvointimalli vastaa siis parhaalla tavalla aiheesta tehtyä aikaisempaa tutkimusta. Hyvinvointimallin perusteella on luotu myös koulun hyvinvointiprofiili, joka on peruskouluilla
käytössä.
Konun ja Rimpelän (2002) koulun hyvinvointimalli pohjautuu Allardtin sosiologiseen
teoriaan. Mallissa yhdistyy hyvinvointi, opetus/kasvatus ja oppiminen, joiden kaikkien
nähdään olevan vahvassa yhteydessä toisiinsa. Opetus ja kasvatus vaikuttavat näin ollen
jokaisella hyvinvoinnin osa-alueella. Koulun lisäksi opiskelijoiden kotioloilla ja ympäröivällä yhteisöllä on oma tärkeä merkityksensä niin oppilaiden kuin koko koulunkin näkökulmasta. (Konu, 2002, 43; Konu & Rimpelä, 2002.) Konun ja Rimpelän (2002) koulun hyvinvointimallin mukaan kouluhyvinvointi koostuu neljästä osa-alueesta: koulun
olosuhteista (having), sosiaalisista suhteista (loving), mahdollisuudesta toteuttaa itseään
(being) ja terveydentilasta (health) (ks. kuvio 2).
Koulun olosuhteet käsittää alleen konkreettisesti fyysisen ympäristön ja koulurakennuksen. Lisäksi opiskeluympäristö, kuten lukujärjestys, työskentelyn rytmi, ryhmäkoot ja
mahdolliset rangaistukset, vaikuttavat koulun olosuhteisiin. Lisäksi opiskelijoille tarjottavat palvelut, kuten kouluruokailu ja opiskelijahuolto, voidaan nähdä osana koulun olosuhteita. Sosiaaliset suhteet käsittelevät koulukavereita, sosiaalista opiskeluympäristöä,
opettaja-oppilassuhdetta, mahdollista kiusaamista, päätöksentekoa koulussa ja ryhmädynamiikkaa. Koulun ilmapiiri, kodin ja koulun yhteistyö sekä koulun suhteet ympäröivään
yhteisöön, kuten esimerkiksi terveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen liittyy myös sosiaalisiin suhteisiin koulun hyvinvointimallissa. (Konu, 2002, 44-46; Konu & Rimpelä, 2002.)
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Kuvio 2. Koulun hyvinvointimalli (Konu & Rimpelä 2002).

Mahdollisuus itsensä toteuttamiseen voidaan nähdä koulun tarjoamina itsensä toteuttamisen mahdollisuuksina. Jokaisen opiskelijan tulisi olla yhtä tärkeä osa kouluyhteisöä. On
tärkeää, että opiskelija pystyy osallistumaan itseään ja koulunkäyntiään koskevaan päätöksentekoon. Kouluhyvinvointiin olennaisesti kuuluu myös se, että opiskelijalla on mahdollisuus parantaa tietojaan ja taitojaan omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja
myös vaikuttaa omaan etenemisnopeuteen. Tunne merkityksellisyydestä ja arvostuksen
saaminen on tärkeää. Terveydentila kattaa alleen niin fyysiset kuin psyykkiset oireet. Terveys nähdään sairauksien poissaolona. Terveys on tärkeä voimavara, jonka avulla hyvinvoinnin muita osa-alueita voidaan saavuttaa. Vaikka terveyttä pidetäänkin henkilökohtaisena tilana, on ulkoisilla olosuhteilla siihen oma vaikutuksena. (Konu, 2002, 44-46; Konu
& Rimpelä, 2002.)
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Nuoren positiiviseen kehitykseen lukiossa vaikuttaa keskeisesti käytettävissä olevat resurssit. Resurssit muodostuvat nuoren henkilökohtaisista ominaisuuksista kuten esimerkiksi sinnikkyydestä ja pystyvyydestä. Lisäksi resursseihin vaikuttaa nuoren kehityksellinen ympäristö, johon kuuluu esimerkiksi lukio, kaverit ja perhe. Kouluun liittyviä resursseja on esimerkiksi sosiaalinen tuki koulussa, opettajien antama tuki ja rohkaisu sekä
opettajien oikeudenmukaisuus. (Salmela-Aro, 2018a.) Hyvinvoinnin tulisi näkyä kaikessa lukion toiminnassa. Sen tulisi ohjata kaikkea toimintaa ja jokaisen työtä aina arkisista kohtaamisista opetustyöhön. (Opetushallitus, 2019, 21.) Lukion tulisi olla paikka,
jossa nuori voi voida hyvin, oppia ja onnistua.

3.4 Koulu-uupumus
Koulu-uupumus on ollut osa nuorten hyvinvointiin ja elämäntapaan liittyvää huolta ja
keskustelua viime vuosina, eikä huoli ole aiheeton (esim. Ahvensalmi & VanhalakkaRuoho, 2012). Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn perusteella 15,5% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista kokee koulu-uupumusta. Tyttöjen osuus on poikia suurempi: tytöistä
20,3% ja pojista 8,7% ilmoitti kokeneensa koulu-uupumusta lukio-opinnoissaan. (THL,
2019b.) Uupumusasteista väsymystä on kokenut jopa 30,2% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (THL, 2019c). Luvut ovat kasvaneet vuoden 2017 Kouluterveyskyselystä
(THL, 2019a, THL, 2019b; THL, 2019c).
Koulu-uupumus on stressioireyhtymä, johon liittyy uupumusasteista väsymystä, kyynistä
suhtautumista koulunkäyntiin sekä riittämättömyyden tunnetta opiskelijana (SalmelaAro, 2008). Liialliset opiskeluun liittyvät vaatimukset voivat johtaa koulu-uupumukseen.
Koulu-uupumuksen on nähty lisäävän nuorten psyykkistä pahoinvointia myöhemmin ja
se saattaa olla riski masennukselle. (Salmela-Aro & Tuominen-Soini, 2013.) Tiedetään
myös, että nuorten aivot vahingoittuvat pitkäaikaisesta stressistä aikuisten aivoja vaarallisemmin ja pysyvämmin (Hermanson & Sajaniemi, 2018).
Uupumus on monien tekijöiden summa. Siihen vaikuttavat niin sosiaalinen ympäristö,
sosiaalinen tausta, taloudelliset olosuhteet, institutionaaliset rakenteet, sukupuoli kuin
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nuoren motivaatio (Salmela-Aro, 2010b). Salmela-Aron ja Tuominen-Soinin (2013) tutkimus osoittaa, että nuorten kokemus omista kouluun liittyvistä voimavaroista on positiivisesti yhteydessä kouluinnostukseen ja negatiivisesti yhteydessä myöhempiin koulu-uupumuksen kokemuksiin. Koulu-uupumuksen riskiä vähentää henkilökohtaiset voimavarat, kuten itsearvostus ja tunne pystyvyydestä koulutehtävissä. Voidaan myös nähdä, että
henkilökohtaiset voimavarat myös tyydyttävät keskeisiä psykologisia perustarpeita pärjäämisestä, itsenäisyydestä ja yhteenkuuluvuudesta. (Salmela-Aro & Tuominen-Soini,
2013.)
Tilanne on huolestuttavin siinä tapauksessa, kun lukio asettaa liian suuria vaatimuksia ja
samanaikaisesti nuoren voimavaroissa on puutteita. Tämän seurauksena on mahdollista,
että nuoren hyvinvointi romahtaa. Hyvin- ja pahoinvointi koulussa voi levitä myös muilla
elämänalueilla ilmeneväksi tyytyväisyydeksi tai tyytymättömyydeksi, jonka vuoksi siihen on ensiarvoisen tärkeää kiinnittää erityistä huomiota. Ihanteellisinta olisi, jos päästäisiin innostuksen kierteeseen, jolloin opiskeluinnostus ja onnistumisen kokemukset kasautuvat lisäten hyvinvointia. (Salmela-Aro & Tuominen-Soini, 2013.)
Lukiossa koulukonteksti ja nuorten muuttuvat tarpeet eivät aina kohtaa niin hyvin kuin
olisi toivottavaa, mikä näkyy nuorten hyvinvoinnissa ja motivaatiossa. Lukiossa akateemiset vaatimukset ja arvosanojen merkitys kasvavat, kilpailu lisääntyy, mutta samaan aikaan yhteisöllisyys ja emotionaalisen tuen määrä opettajilta vähenee. Tällöin toiminta ei
kohtaa nuoren tarpeita. Koulun olisi tärkeää huomata nuorten muuttuvat kehitykselliset
tarpeet, jotta voitaisiin luoda sosiaalinen ympäristö, joka motivoisi ja innostaisi nuoria.
(Salmela-Aro & Tuominen-Soini, 2013.)
Koulu-uupumus ei ole yksiselitteisesti yhteydessä koulumenestykseen, vaan uupuneita
on niin heikosti, keskinkertaisesti kuin hyvinkin menestyvien lukiolaisten keskuudessa
(Korppas, 2007). Koulumenestys ei saa peittää alleen alttiutta uupumukselle ja stressille.
Myös hyvin menestyvillä voi olla ongelmia jaksamisen ja hyvinvoinnin kanssa. Tutkimusten mukaan innostuneilla mutta väsyneillä opiskelijoilla on taipumus pelätä epäonnistumista. Välttääkseen koulu-uupumusta olisi hyvä saada opiskelijat ymmärtämään,
että virheiden tekeminen kuuluu oppimisprosessiin ja elämään yleisestikin. (Salmela-Aro
& Tuominen-Soini, 2013.)
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Ahvensalmen ja Vanhalakka-Ruohon (2012) tutkimuksessa menestymisen paineet nousivat vahvasti esille, kun tutkittiin nuorten koulu-uupumukseen liittyviä kokemuksia. On
huomattu, että ensimmäisinä kouluvuosina alkanut koulumenestys määrittelee nuorta
koko opintopolun ajan, ja sen odotetaan jatkuvan samankaltaisena myös lukiossa. Uupumuksesta huolimatta koulumenestyjä voi menestyä koulussa erinomaisesti, mikä tuo
haastetta koulu-uupumisen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Nuorten kokemusten
mukaan haasteet näyttäytyvätkin opintojen sijaan suurimpina koulun ulkopuolella. Tutkimuksen perusteella tiedetään, että monesti etenkin matalasti koulutettujen vanhempien
lapset eivät halua hakea apua ongelmiinsa, vaan he pyrkivät selviytymään itsenäisesti.
(Ahvensalmi & Vanhalakka-Ruoho, 2012.)
Korppaksen (2007) lukiolaisten koulu-uupumustutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa
vastanneista katsoi uupumuksensa johtuvan ensisijaisesti jostakin ulkopuolisesta syystä,
joka ei ollut itsestä johtuva. Näitä syitä olivat tyypillisesti lukion huono ilmapiiri, liian
suuri työmäärä, ylioppilaskirjoitukset, koeviikot, opettajat tai koulun ulkopuoliseen elämään liittyvät seikat. Koulun ulkopuoliset asiat, jotka aiheuttivat tutkimuksen perusteella
koulu-uupumusta, olivat esimerkiksi vaativa harrastus, työssäkäynti, ihmissuhteet tai
muut asiat, jotka vievät kaiken mielenkiinnon. Kolmasosa vastanneista puolestaan liitti
uupumuksen syyt itseensä. Tavallisimpina itsestä johtuvina syinä mainittiin vähäinen yöuni, liika stressaantuminen, mukavuudenhalu, heikko motivaatio, täydellisyyden tavoittelu, laiskuus tai muu omasta asenteesta johtuva syy. (Korppas, 2007.)
Kulu-uupumuksen ennaltaehkäisemisen kannalta olisi kovin tärkeää tunnistaa nuoret,
joilla on vaikeuksia opiskelussa ja siihen motivoitumisessa. Yksilöllisten kehityspolkujen
tarkastelu olisi tässä kohtaa tärkeää. Oppilaitoksen tulisi tukea koulunkäynnin mielekkyyttä ja opiskeluun sitoutumista muun muassa tuottamalla onnistumisen ja pystyvyyden
kokemuksia. Lisäksi olisi tärkeää tarjota hyvinvointia tukevia palveluita ja mahdollisia
interventioita. Vahvuuksien löytäminen on hyvinvoinnin kannalta keskeistä. Koulu-uupumus ei uhkaa kaikki nuoria, vaan opiskelijoiden keskuudesta on mahdollista tunnistaa
erilaisia uupumus- ja innostusryhmiä. Tämän takia olisi hyvin tärkeää, että lukiossa tunnistettaisiin ja huomioitaisiin erilaiset opiskelijat. Nuoret saattavat tarvita tilanteesta riippuen hyvinkin erilaista tukea pystyäkseen kohtaamaan koulunkäynnin ja opiskelun haasteet parhaalla mahdollisella tavalla. (Salmela-Aro & Tuominen-Soini, 2013.)
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4

Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää lukiossa opiskelevien nuorten kokemuksia hyvinvoinnista, jaksamista ja tuen tarpeesta. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, mistä osaalueista nuoret itse kuvaavat oman hyvinvointinsa rakentuvan. Tutkimustehtävänäni on
saada kokonaiskuva siitä, mistä ulottuvuuksista lukiolaisten hyvinvointi koostuu. Tätä
kautta lähestyn myös kysymystä siitä, miten lukio voi tukea nuorten hyvinvointia ja jaksamista parhaalla mahdollisella tavalla. Pyrin löytämään vastauksen siihen, mihin opiskelijat tarvitsevat tukea, ja mitkä ovat niitä asioita, jotka parhaalla mahdollisella tavalla
tukisivat heidän hyvinvointia, jaksamista ja opintojen sujuvuutta.
Tutkimustehtäväni tukena toimivat seuraavat tutkimuskysymykset:
Miten lukiolaiset kuvaavat oman hyvinvointinsa?
Mistä osa-alueista lukiolaisten hyvinvointi koostuu?
Millaista tukea lukiolaiset kokevat tarvitsevansa lukiolta?
Tarkoituksenani on muodostaa tutkimuksen tulosten perusteella lukiolaisten hyvinvointimalli, joka antaa kokonaiskuvan siitä, mitä kaikkea tarvitaan siihen, että lukiolainen voi
hyvin.
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5

Tutkimuksen toteutus

Tieteellisen tutkimuksen tekeminen on monivaiheinen prosessi. Pyrin seuraavaksi antamaan kattavan kuvauksen tutkimukseni aineiston hankkimisesta ja analysoimisesta. Raportoin tutkimuksen kannalta keskeiset seikat, ymmärtäen kuitenkin sen, että kaikkia sivuseikkoja ei ole mielekästä raporttiin tuoda.
Laadullisessa tutkimuksessa on usein pyrkimyksenä nostaa tietoiseksi ja näkyväksi se,
mikä on koettu, mutta ei vielä tietoisesti ajateltu. Arki ja tottumus on saattanut häivyttää
asian lähes huomaamattomaksi ja itsestään selväksi, jolloin sen tietoinen ajattelu on jäänyt varjoon. (Laine, 2018.) Tavoitteeksi tutkimukselleni voidaan määritellä siis tunnetun
tiedetyksi tekeminen. En pyri löytämään universaaleja yleistyksiä, vaan ymmärtämään
tietyn ihmisten joukon merkitysmaailmaa. Koska tutkimuksen kohteena on lukio, on monilla omakohtaisia kokemuksia siitä vähintäänkin lähipiirin tai uutisoinnin kautta. Ymmärrän sen, että tutkimuksellani en voi tuoda esiin jotakin sellaista, mitä ei olisi lainkaan
osattu ajatella, sillä tutkimukseni tulokset tulevat kuitenkin eletystä elämästä. Pyrin kuitenkin luomaan mallin, joka tuo tietoisuuteen niitä seikkoja, joista lukiolaisten hyvinvointi koostuu. Tältä osin tutkimuksessani on viitteitä grounded theorysta, jossa pyrkimyksenä on luoda uutta teoriaa tutkimusaineiston myötä (Dey, 2004). Koin saavuttavani
parhaan mahdollisen tuloksen niin, että yhdistelin grounded theoryn piirteitä aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin, joka toimii pääasiallisena analyysimenetelmänäni.
Tutkimus on toteutettu osana Oppijan oikeus – opettajan taito -hanketta. Hankkeen pyrkimyksenä on vastata siihen opettajien osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa lukiouudistuksesta ja ammatillisen koulutuksen reformista. Hankkeen yhteisenä näkökulmana
on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta. (HAMK, 2020.) Yksi
hankkeen tavoitteista on verkostoyhteistyössä kehittää opiskelijoiden hyvinvointia. Tällä
pro gradu -tutkielmalla tuon esiin ajankohtaista tieota opiskelijoiden hyvinvoinnin ulottuvuuksista, jonka myötä on mahdollista lähteä kehittämään käytännön toimintamalleja
lukiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.
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5.1 Kohderyhmä
Heti tutkimusprosessin alussa tiesin, että haluan tutkimuksessani kuulla ajatuksia suoraan
lukiolaisten sanoittamana. Aloitin tutkimuksen suunnittelun hahmottamalla ensin itselleni, mitä kaikkea haluaisin tutkimuksellani mahdollisesti saavuttaa. En alkuun halunnut
määrittää vielä tarkkoja tutkimuskysymyksiä, mutta tiesin, että haluan keskittää tutkimukseni lukiolaisten hyvinvoinnin ja jaksamisen tarkasteluun. Halusin kysyä asiaa suoraan lukiolaisilta, sillä lukiolaiset ovat itse oman elämänsä asiantuntijoita, ja heidän mielipiteillään ja asenteillaan on vaikutusta tarkasteltavaan ilmiöön.
Tutkimusaineisto on kokonaisuudessaan kerätty Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeen järjestämässä työpajapäivässä 14.11.2019 (ks. liite 1). Tilaisuus järjestettiin HaagaHelia ammattikorkeakoulun tiloissa. Samasta aineistosta tuotetaan yhteensä kaksi pro
gradu -tutkielmaa, ja mahdollisesti myös tieteellinen artikkeli. Tutkielmat lähestyvät aihetta eri näkökulmista, jonka vuoksi saman aineiston käyttäminen on perusteltua.
Kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista, että kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti satunnaisotoksen menetelmän sijaan (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 164).
Näin ollen aloitimme sillä, että otimme lukioihin yhteyttä kysyäksemme, olisiko heillä
kiinnostusta lähteä mukaan hankkeen työpajapäivään ja tutkimuksiimme. Kiinnostuneista
lukioista saimme yhteyshenkilöt (henkilökuntaa), jotka kokosivat mukaansa sopivan ryhmän antamiemme esitietojen perusteella. Yhteyshenkilöiden kautta välitimme osallistujille myös tiedotteen tutkimuksesta ja tutkimuslupalomakkeet (ks. liite 2 ja liite 3). Täysiikäisillä osallistujilla oli oikeus täyttää tutkimuslupalomake itse, mutta alaikäisien suostumuksen tuli tulla huoltajilta. Osallistujat toivat täytetyt tutkimuslupalomakkeet mukanaan työpajapäivään. Ennen tutkimusprosessin aloittamista pyysimme myös kirjalliset
tutkimusluvat kahden kaupungin opetusvirastoilta. Saimme myöntävät vastaukset molemmista.
Tutkimukseen osallistui lopulta 29 lukiolaista, kolmesta eri lukiosta ja kahdesta eri kaupungista. Kaikki lukiot sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Esitietojen perusteella lukiolaisista yhdeksän oli aloittanut lukio-opinnot vuonna 2017, kymmenen vuonna 2018 ja kym-
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menen vuonna 2019. Osallistuneista 16 oli naisia, 12 miehiä ja yksi muu. Vajaa kolmasosa vastanneista (31%) oli saanut erityisopetusta peruskoulussa ja noin neljäsosalla
(24,1%) oli diagnosoitu oppimisvaikeus.

5.2 Tutkimusmenetelmälliset valinnat
5.2.1 Kvalitatiivinen tutkimus
Valitsin kvalitatiivisen lähestymistavan sen vuoksi, että tutkittava ilmiö vaatii ymmärtävää lähestymistapaa. Kvalitatiivisen, eli laadullisen, tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 161). Laadullisen tutkimuksen aineisto kerätään tyypillisesti luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Laadullisessa tutkimuksessa myös suositaan metodeja,
joissa tutkittavien näkökulmat ja mielipiteet pääsevät esille. Esimerkiksi ryhmähaastattelu kuuluu tällaisiin metodeihin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tapauksia käsitellään
aina ainutlaatuisina ja myös aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 164.) Kvalitatiivisen tutkimuksen piirteet näkyvät tutkimuksessani sekä
aineiston hankinnan muodoissa että analyysissa.

5.2.2 Fenomenologis-hermeneuttinen taustafilosofia
Tutkimukseni taustafilosofiana toimii väljästi fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusperinne. Fenomenologisten tutkimusten keskeisin tutkimuskohde on ihmisten kokemukset (Virtanen, 2011), kuten tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena on lukiolaisten kokemukset. Fenomenologisen tutkimuksen kohde voidaan siis tarkentaa kokemuksen tutkimiseen. Oletuksena on, että ihmisen toiminta on ainakin pääosin intentionaalista ja ihmisten suhde todellisuuteen on merkityksillä ladattua. Kokemus muodostuu merkitysten perusteella. Merkitykset muodostuvat yhteisössä, johon ihminen kasvaa ja johon hänet kasvatetaan, eivätkä ne ole ihmisissä synnynnäisesti. (Laine, 2018; Tuomi & Sarajärvi, 2018,
39-40.) Ihmiset rakentuvat suhteessa maailmaan, jossa he elävät, ja samalla ihmiset myös
itse rakentavat tuota maailmaa. Yksilön perspektiivi korostuu fenomenologiassa, sillä ai-
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noastaan yksilöt kokevat ja elävät suhteessa maailmaan. Yksilöt ovat kuitenkin yhteiskunnallisia yksilöitä suhteessa yhteiskuntaan ja kulttuuriin, jonka vuoksi yhteisöllistä ja
yhteiskunnallista näkökulmaa ei voida tutkimuksessa väheksyä. Yksilön kokemusten tutkimus paljastaa aina myös jotain yleistä. (Laine, 2018.) Fenomenologian mukaisesti tavoitteena on nähdä ilmiöt sellaisina kuin ne ovat. Tutkittavan ilmiön ensisijaisuus on kaiken ydin. (Perttula, 2000.)
Hermeneutiikalla tarkoitetaan yleisesti ymmärtämisen ja tukinnan teoriaa. Hermeneuttinen ulottuvuus tulee mukaan fenomenologiseen tutkimukseen tulkinnan tarpeen vuoksi.
Hermeneuttinen tutkimus kohdistuu ihmisten väliseen kommunikaatioon. Ilmaisut kantavat merkityksiä, ja merkityksiä voidaan lähestyä ainoastaan ymmärtämällä ja tulkitsemalla, sillä ne eivät ole samalla tavoin faktisia kuin esimerkiksi monet luonnontieteellisen
tutkimuksen prosessit. (Laine, 2018.)
Voidaan nähdä, että jonkinlainen esituttuus on merkitysten ymmärtämisen kannalta välttämätöntä. Tutkittava merkitysmaailma on meille jo entuudestaan jollakin tavalla tuttu,
sillä merkitysten tutkimuksessa kohde ei ole ulkoinen, tutkijalle täysin vieras tai tuntematon. Hermeneuttisessa kirjallisuudessa tästä käytetään käsitettä esiymmärrys. (Laine,
2018.) Oma esiymmärrykseni muodostuu omien kokemusteni sekä perehtyneisyyteni ja
lukemani kirjallisuuden perusteella. Olen pidemmän aikaa ollut kiinnostunut lukiolaisten
hyvinvoinnista ja jaksamisesta, sekä lukiolaisten mahdollisuudesta erityisopetukseen, joten en lähesty asiaa aivan tyhjältä pohjalta.
Tutkimuksessa spontaani ymmärrys on hyvä kyseenalaistaa, sillä kriittinen asenne ja reflektiivisyys auttavat pääsemään tutkimukselliselle tasolle. Fenomenologis-hermeneuttisen taustafilosofian mukaisesti tutkijan omaan tulkintaan tulee ottaa etäisyyttä. Tavoitteena on tutkimuksen kohteena olevien ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen. Siihen
päästäkseen tulee päästää irti omista ennakkoluuloista. Se on myös ehto sille, että ymmärtämistä voidaan kutsua tutkimukseksi. (Laine, 2018.) Tähän tutkimuksessani pyrin.
Oman esiymmärrykseni tiedostaminen auttaa minua ottamaan omaan tulkintaan etäisyyttä.
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5.3 Aineiston hankinta
Aineiston hankinta toteutettiin menetelmätriangulaatiota hyödyntäen. Menetelmätriangulaatio tarkoittaa sitä, että tutkimuskohdetta tutkitaan useilla eri aineistonhankinta- ja tutkimusmenetelmillä (Eskola & Suoranta, 1998, 52). Tutkimusmenetelminä käytimme fokusryhmähaastattelua ja kyselyä. Tähän valintaan päädyimme sen vuoksi, että tutkimuksessa käsitellään osittain hyvin henkilökohtaista tietoa liittyen esimerkiksi omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Halusimme kyselyllä tarjota opiskelijoille mahdollisuuden tuoda
esiin myös arkaluontoisempia tietoja ja kokemuksia, joita ei välttämättä haluttu ryhmähaastattelussa käsitellä. Ryhmähaastattelu ja kysely toimivat näin ollen toisiaan täydentäen, jotta opiskelijat pystyivät tuomaan oman äänensä kokemuksien kautta kokonaisvaltaisesti esiin.

5.3.1 Fokusryhmähaastattelu
Tutkimusaineisto koostuu yhteensä kuudesta fokusryhmähaastattelusta. Haastattelujen
kesto oli noin puoli tuntia, eli yhteensä haastatteluaineistoa on noin kolmen tunnin ajalta.
Haastattelijoita oli kolme, joista minä olin yksi. Jokainen haastattelija haastatteli yhteensä
kaksi ryhmää. Haastattelut nauhoitettiin. Kaikilta haastateltavilta kysyttiin lupa nauhoitukseen. Ryhmähaastatteluun osallistuvien määrä oli 4-8 henkilöä, jota voidaan Eskolan
ja Suorannan (1998, 71) mukaan pitää sopivana ryhmähaastatteluun osallistuvien määränä. Ryhmähaastatteluun osallistuvien ihmisten joukon tulisi olla suhteellisen homogeeninen (Eskola & Suoranta, 1998, 71). Homogeenisyys toteutui haastatteluissamme, sillä
kaikki haastatteluun osallistuvat olivat lukiolaisia. Koimme kuitenkin, että parhaan, tasapuolisimman ja luotettavimman tutkimustuloksen saimme, kun teimme osallistujien kesken ryhmistä sekaryhmiä. Jokaisessa haastattelussa oli siis molempia sukupuolia ja mahdollisimman tasaisesti osallistujia eri lukioista ja eri vuosikursseilta.
Halusimme kerätä tutkimusaineistoa haastattelulla menetelmän monipuolisuuden vuoksi.
Haastattelun ehdottomina etuina voidaan nähdä sen joustavuus. Haastattelussa on mahdollista toistaa tai tarkentaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä tai käydä keskustelua tiedonantajan kanssa. Joustavuutta lisää myös se, että kysymyksiä voidaan esittää siinä järjestyksessä kuin tutkija katsoo aiheelliseksi. Tärkeintä on, että saadaan mahdollisimman
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paljon tietoa halutusta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 85.) Haastattelulle ominaista on
myös se, että ihmisten sanat, niiden kielelliset merkitykset ja tulkinnat muodostavat vuorovaikutuksen. Kielellä on haastattelussa keskeinen merkitys, kun ihmiset pyrkivät käsitteellisesti välittämään omaa mielellistä suhdettaan maailmaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2008,
48-49.)
Ryhmähaastattelun etuina voidaan nähdä se, että tietoa saatetaan saada tavallista enemmän, kun haastateltavat voivat yhdessä muistella asioita, herättää muistikuvia, sekä tukea
ja rohkaista toisiaan (Eskola & Suoranta, 1998, 70). Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan fokusryhmähaastattelu sopii tilanteisiin, joissa tarkoituksena on kehitellä uusia ideoita, paljastaa kohderyhmän tarpeita tai asenteita tai kehittää uusia palveluita. Ryhmähaastattelu tuottaa erityisen merkityksen, jos halutaan selvittää, miten henkilöt muodostavat yhteisen kannan johonkin ajankohtaiseen kysymykseen. (Hirsjärvi & Hurme, 2008,
61-62.) Vuorovaikutuksen kannalta ryhmähaastatteluille ominaista on se, ettei osallistujat
osoita puhetta ainoastaan haastattelijalle, vaan myös muille osallistujille. Osallistujat ovat
keskenään vuorovaikutuksessa. He voivat esittää toisilleen tarkentavia kysymyksiä, johdattaa keskustelua itsenäisesti tiettyyn suuntaan, korostaa joitakin näkökulmia ja samanaikaisesti hiljentyä toisista. (Pietilä, 2010.) Ryhmähaastattelussa haastattelija puhuu kaikille haastateltaville yhtä aikaa, mutta ryhmähaastattelulle on ominaista, että välillä voidaan suunnata kysymyksiä myös ryhmän yksittäisille jäsenille (Hirsjärvi & Hurme, 2008,
61). Monipuolisuutensa vuoksi ryhmähaastattelu sopi tähän tilanteeseen erinomaisesti.
Ryhmähaastattelun tavoitteena on ryhmäkeskustelu tutkijan määrittämistä teemoista. Se
voidaan pitää suhteellisen vapaamuotoisena, mutta tarkoituksen on kuitenkin pysyä asiassa. (Eskola & Suoranta, 1998, 70-71.) Ryhmähaastattelut toteutettiin näin ollen osittain
myös teemahaastattelun menetelmää soveltaen. Teemahaastattelu lähtee liikkeelle siitä
ajatuksesta, että kaikkia yksilön ajatuksia, kokemuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan
tutkia sen avulla. Teemahaastattelulle ominaista on, että haastattelun aihepiirit, teemaalueet, ovat kaikille samat, mutta teemahaastattelussa ei ole strukturoidulle lomakehaastattelulle ominaista kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä, vaan haastattelu etenee yksityiskohtaisten kysymysten sijaan tiettyjen keskeisten teemojen ympärillä. (Hirsjärvi &
Hurme, 2008, 48.) Teemahaastattelussa pyrkimyksenä on löytää merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimustehtävän mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi,
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2018, 88). Haastattelujen teemoina toimivat: hyvinvointi ja jaksaminen, tuen tarve sekä
osallisuus.
Ryhmähaastattelussa tutkijan asema on nähty pelkän haastattelijan roolin lisäksi keskustelun rakentajana, ohjailijana ja rohkaisijana (Pietilä, 2010). Haastattelijoina pyrimme antamaan haastateltaville tilaisuuden kertoa ajatuksistaan ja kokemuksistaan mahdollisimman vapaasti. Ryhmähaastattelut toteuttivat myös ryhmäkeskustelulle tyypillisiä piirteitä.
Tutkijoina ohjasimme keskustelua oikeaan suuntaan ja olimme haastattelijan roolista
huolimatta jatkuvassa vuorovaikutuksessa haastateltavien kanssa. Eskolan, Lätin ja Vastamäen (2018) mukaan haastattelijan aktiivinen rooli, reagointi haastateltavien puheeseen
esimerkiksi nyökyttelemällä ja kiinnostuneisuuden näyttämisellä on jopa suotavaa, sillä
se tekee tilanteesta luontevamman ja miellyttävämmän. Se myös kannustaa haastateltavaa
vapaammin kertomaan omista kokemuksistaan. (Eskola, Lätti & Vastamäki, 2018.) Haastattelijan asema vuorovaikutusta ohjaavana ja säätelevänä toimijana onkin keskeinen
(Pietilä, 2010). Pyrimme siis olemaan hyvin läsnä haastattelutilanteissa ollen kuitenkin
varovaisia sen suhteen, että emme ohjailleet keskustelua antamalla vaikutelmaa siitä, että
toinen mielipide olisi toista arvokkaampi.

5.3.2 Kyselyt
Kyselylomake on perinteisimpiä tutkimusaineiston keräämisen tapoja. Paperilla toteutetun kyselyn rinnalle ovat tulleet sähköiset kyselyt. (Valli, 2018.) Toteutimme kyselyn
Google Forms -pohjalla sähköisesti (ks. liite 4). Koimme, että kysely lisää tutkimuksen
luotettavuutta. Kyselyssä annoimme tilaisuuden vastata myös henkilökohtaisempiin kysymyksiin, joita ei ryhmähaastattelussa välttämättä haluttu nostaa esiin. Tulee huomata,
että kyselylomakkeen kaikki kysymykset eivät ole tämän tutkimuksen kannalta hyödyllisiä. Ne on sisällytetty kyselyyn sen takia, että samasta aineistosta tuotetaan kaksi pro
gradu -tutkielmaa, joten ne on suunniteltu palvelemaan molempia tutkimuksia.
Keräsimme kyselyaineiston niin, että paikalla oli kerrallaan puolet tutkimusjoukosta, kun
puolet oli samanaikaisesti haastateltavana. Opiskelijat täyttivät kyselylomakkeen HaagaHelia ammattikorkeakoulun atk-luokassa joko oppilaitoksen tietokoneilla tai omilla kan-
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nettavilla tietokoneillaan. Paikalla oli kaksi valvojaa. Opiskelijoille oli tulostettuna kirjalliset ohjeet, miten lomakkeelle pääsee (ks. liite 5). Ohjeissa oli QR-koodi, joka vei
suoraan kyselylomakkeelle. Vaihtoehtoisesti oli mahdollisuus käyttää myös selaimen
osoitetta.
Kiinnitimme erityistä huomiota kyselylomakkeen kysymysten muotoon, sillä Vallin
(2018) mukaan kysymysten huolellisen tekeminen ja muotoileminen luo perustan tutkimuksen onnistumiselle. Kysymysten tuli olla yksiselitteisiä ja sanamuotojen tarkkoja
(Valli, 2018). Päädyimme käyttämään kyselyssä taustatietoja lukuun ottamatta avoimia
kysymyksiä. Tällä pyrimme saamaan vastaajien mielipiteet ja kokemukset perusteellisesti
selville (Valli, 2018).
Pyrimme tekemään lomakkeesta mahdollisimman miellyttävän vastata. Sähköisen lomakkeen tulee vastaamisen helpottamiseksi olla helppokäyttöinen ja näytön vierittämistä
on hyvä olla mahdollisimman vähän (Valli & Perkkilä, 2018). Teimme lomakkeen neljälle sivulle niin, että näkymä oli selkeä aina uuden sivun auettua. Onnistuimme lomakkeen muotoilussa sen perusteella, että kaikki osallistujat vastasivat kyselylomakkeen loppuun saakka.

5.4 Aineiston analyysi
Tutkimuksen analyysi on tehty aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Ennen varsinaista
analyysia haastatteluaineisto tuli saattaa kirjoitettuun muotoon litteroimalla, josta kerron
lyhyesti luvussa 5.4.1. Tämän jälkeen pääsin varsinaisen analyysin pariin. Tutkimukseni
sisältää piirteitä grounded theorysta, mutta se kallistuu kuitenkin enemmän aineistolähtöisen sisällönanalyysin puoleen, jonka esittelen luvussa 5.4.2.

5.4.1 Litterointi
Aineiston litterointi tarkoittaa aineiston ensimmäistä käsittelyvaihetta, jossa puhe muunnetaan tekstiksi (esim. Ruusuvuori, 2010). Tein litteroinnit neljästä ryhmähaastattelusta,
ja toinen pro gradu -tutkielman tekijä toteutti kahden muun ryhmähaastattelun litteroinnit.
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Nykyisin on tavallista, että haastatteluaineistot nauhoitetaan. Laadullisessa haastattelututkimuksessa on yleistä, että analyysi tehdään vasta nauhoitteiden perusteella litteroidusta aineistosta. Tämä on perusteltua, sillä suurien kokonaisuuksien hahmottaminen
pelkkää nauhoitettua puhetta kuuntelemalla olisi lähes mahdotonta. (Ruusuvuori, 2010.)
Litteroinnissa puhe muutetaan tekstiksi. Litteraatio on näin ollen jo kertaalleen tulkittu
versio analysoitavasta tilanteesta, jonka vuoksi litteroinnissakin oma esiymmärrys on
otettava tarkastelun kohteeksi. (Nikander, 2010; Ruusuvuori, 2010.)
Ei ole yksiselitteistä ohjetta siitä, miten tarkasti aineisto tulisi litteroida (Hirsjärvi &
Hurme, 2008, 139). Tutkimusongelma ja metodinen lähestymistapa määrittävät litteroinnin sopivan tarkkuuden. Esimerkiksi keskustelunanalyysissä litteroinnilta edellytetään
erityistä tarkkuutta. Litteraatiossa tutkija tekee jatkuvaa valintaa sen suhteen, mikä nähtävissä tai kuultavissa oleva informaatio on relevanttia tutkimuksen kannalta. Tässä tutkimuksessa, kun kiinnostus kohdentuu pääasiassa haastattelussa esiin tuleviin asiasisältöihin, kovin yksityiskohtainen litterointi ei ole tarpeen. (Ruusuvuori, 2010.) Kuitenkin,
päästäkseni parhaaseen mahdolliseen luotettavuuteen, kirjasin litteraatit ylös mahdollisimman kattavasti ja sanatarkasti. En kuitenkaan käyttänyt mitään erityisiä litterointimerkkejä tai kirjannut litteraatteihin haastattelutilanteiden toimintaa, taukojen pituuksia,
painotuksia, ilmeitä tai eleitä, koska en kokenut niitä tutkimukseni kannalta relevanteiksi.

5.4.2 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi
Toteutin aineiston analyysin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa perinteisesti käytetään induktiivista analyysia sen vuoksi, että tutkijan pyrkimyksenä tutkimuksessaan on paljastaa odottamattomia asioita. Aineiston monitahoinen
ja yksityiskohtainen tarkastelu on siinä mielessä parempi lähtökohta, kuin jonkin teorian
tai hypoteesin testaaminen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 164.)
Aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti aineistosta pyritään luomaan teoreettinen
kokonaisuus (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 108). Eskolan ja Suorannan (1998, 15) mukaan
aineistolähtöistä analyysiä on hyvä käyttää etenkin silloin, kun tarvitaan perustietoa jonkin tietyn ilmiön olemuksesta. Sisällönanalyysi on tutkimusmenetelmä, jolla voidaan
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tehdä toistettavia ja valideja päätelmiä tutkimusaineistoista (Krippendorff, 2013, 18). Tämän vuoksi aineistolähtöinen sisällönanalyysi soveltui hyvin tähän tutkimukseen.
Sisällönanalyysia tehdessään tutkijan tulee tunnustaa työskentelevänsä hermeneuttisissa
kehissä, joissa hänen oma sosiaalisesti ja kulttuurisesti sidonnainen ymmärryksensä on
olennaisesti mukana (Krippendorff, 2013, 17). Hermeneuttinen kehä on yksinkertaisimmillaan tutkimuksellista dialogia tutkimusaineiston kanssa. Tutkija kulkee kehämaista liikettä aineiston ja oman tulkinnan välillä. Tässä dialogissa tutkija tulisi vapautua oman
perspektiivinsä minäkeskeisyydestä ja ymmärryksen tulisi jatkuvasti korjautua ja syventyä. Tavoitteena on saada aikaan avoin asenne aineistoa kohtaan. (Laine, 2018.) Tiedostin
ja tunnistin tämän osan työskentelyssäni, jonka myötä pystyin kohtaamaan aineiston avoimella asenteella.
Yksinkertaisimmillaan aineistolähtöinen analyysi tarkoittaa sitä, että teoria rakennetaan
empiirisestä aineistosta lähtien, ikään kuin alhaalta ylös (Eskola & Suoranta, 1998, 15).
Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä teoriaa ja johtopäätöksiä verrataan jatkuvasti alkuperäisaineistoon uutta teoriaa muodostaessa. Tutkija ikään kuin rakentaa muodostamiensa käsitteiden avulla kuvauksen tutkimuskohteesta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 127.)
Tutkimusaineistoksi riittää suhteellisen pienikin tekstimuotoinen aineisto (Krippendorff,
2013, 17).
Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen
tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti. Tärkeintä on se, että analyysiyksiköt eivät
ole etukäteen sovittuja tai mietittyjä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 108.) Tutkimukseni kannalta mielekästä oli käyttää analyysiyksiköinä ajatuskokonaisuuksia. Ajatuskokonaisuuksien pituudet vaihtelevat lauseesta muutamaan virkkeeseen. Kun kyse on ryhmähaastattelusta, oli joissakin tilanteissa mielekästä ottaa mukaan myös pieniä osia keskustelusta.
Kuten ryhmähaastattelulle on tyypillistä (ks. luku 5.3.1), lukiolaiset monessa kohtaa jakoivat ajatuksia toistensa kanssa, keskustelivat, tukivat toisiaan tai haastoivat toistensa
ajatuksia.
Sisällönanalyysi lähtee liikkeelle alkuperäisdatan pelkistämisestä eli redusoinnista.
Redusointi tarkoittaa sitä, että aineistosta karsitaan pois kaikki tutkimuksen kannalta epäolennainen. Redusointi voi tapahtua esimerkiksi niin, että auki kirjoitetusta aineistosta
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etsitään tutkimustehtävää kuvaavia ilmaisuja. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 123.) Toteutin
redusoinnin tutkimusaineistolleni niin, että luin haastatteluaineiston läpi useaan kertaan.
Tämän jälkeen lähdin merkitsemään litteraatteihin eri väreillä eri ilmiöihin liittyviä ilmaisuja, ajatuksia ja kokemuksia. Alleviivasin koko haastatteluaineiston läpi tällä menetelmällä.

Haastattelujen
kuunteleminen ja litterointi

Aineistojen lukeminen ja
sisältöön perehtyminen

Pelkistettyjen ilmausten
etsiminen ja merkitseminen

Pelkistettyjen ilmausten
listaaminen

Yhdistävien tekijöiden
etsiminen pelkistetyistä
ilmauksista

Ryhmittely/yhdistäminen ja
alaluokkien muodostaminen

Alaluokkien yhdistäminen ja
niiden kokoaminen
yläluokiksi
Yläluokkien yhdistäminen
pääluokiksi ja kokoavan
käsitteen muodostainen

Kuvio 3. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 123).
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Kun olin tehnyt aineistolle redusoinnin, siirryin aineiston ryhmittelyyn eli klusterointiin.
Klusteroinnissa aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset käydään huolellisesti läpi, ja aineistosta etsitään käsitteitä, jotka kuvaavat samanlaisuuksia ja eroavaisuuksia. Samaa ilmiötä tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistellään erilaisiksi luokiksi, joista muodostuu alaluokkia, jotka nimetään luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 124.) Aineiston luokittelu on olennainen osa analyysia. Se yksinkertaistaa ja
tiivistää aineistoa ja luo pohjan, jonka varassa haastatteluaineisto voidaan tulkita myöhemmin. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 147.) Luokittelua jatketaan niin, että alaluokkia yhdistellään yläluokiksi ja yläluokkia yhdistellään pääluokiksi, jotka nimetään aineistosta
nousevien ilmiöiden mukaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 124-125.)
Klusterointia seuraa aineiston käsitteellistäminen eli abstrahointi. Tässä kohtaa erotetaan
tutkimuksen kannalta olennainen tieto, jonka perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Abstrahoinnissa edetään alkuperäisaineistosta teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Klusteroinnin voidaan nähdä olevan osa abstrahointiprosessia. Abstrahoinnissa
etsitään empiirisen aineiston yhteys teoreettisiin käsitteisiin. Tämän myötä tutkimuksen
tuloksissa voidaan esittää tutkimusaineistosta muodostunut malli. Tutkimuksen jokaisessa vaiheessa pyritään ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan. Lisäksi on tärkeää tarkkailla koko analyysin ajan, että polku alkuperäisdataan säilyy.
(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 125-127.)
Toteutin klusteroinnin tekstinkäsittelyohjelmia hyödyntäen. Alkuun kopion litteraateista
kaikki redusoinnin yhteydessä alleviivaamani ilmaisut erilliseen tiedostoon. Tämän jälkeen kävin ilmaisuja vielä useaan kertaa läpi ja nimesin jokaisen ilmaisun pelkistetyillä
ilmaisuilla. Pelkistettyjen ilmausten löytymisen jälkeen lähdin etsimään pelkistetyistä ilmaisuista yhdistäviä tekijöitä. Järjestelin pelkistettyjä ilmaisuja eri järjestykseen niin useaan otteeseen, että sain aikaan järkevän kokonaisuuden. Tämän seurauksena pelkistetyt
ilmaisut muodostivat alaluokkia, joita tuli yhteensä 20. Tämän jälkeen jatkoin vielä alaluokkien yhdistelyä klusteroinnin mukaisesti niin, että seuraavaksi lähdin kokoamaan yhteneväisyyksiä sisältävät alaluokat yläluokiksi ja yläluokat pääluokiksi (ks. taulukko 1).
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Taulukko 1. Esimerkki sisällönanalyysista.
Alkuperäinen

Pelkistetty

ilmaisu

ilmaisu

H2O3: Nii ja sit
tietty lukiossa noi sisäilmaongelmat, ni…
Se vielä tekee siitä
hyvinvoinnista siellä
aika huonoa.
H1O6: No… Se…
Mä en tiiä, must vaa
tuntuu, et mä en tee
ihan niinku tarpeeks
tota ajan suunnitteluu ja tällee. Ja sitte
just se näkyy, että
sitte menee joskus illalla aikaa siihen,
että tekee jotain läksyjä tai just lukee kokeisii ja kaikki nää.
H3O3: Ja sit tosi
hyvä, tai sillee, jos
just tekee jotain kavereiden kaa. Tai et
vaik opiskelee kavereiden kaa. Jos on
liikaa yksin ni sit
kaikki vaa sillee vaikuttaa isommilta
mitä on.

Sisäilmaongel-

Alaluokka

Yläluokka

Pääluokka

Sisäilma

Fyysiset

Koulun

olosuhteet

olosuhteet

mien vaikutus
hyvinvointiin
Ajankäytön

Aikataulut-

Oman elämän

Elämän-

suunnittelemisen

taminen ja

ohjaus

hallinta

vähäisyys

suunnittelu

Oma tuki-

Sosiaaliset

verkosto

suhteet

Koulutehtävien
tekeminen illalla

Kavereiden
kanssa tekeminen

Kaverisuhteet

Kavereiden
kanssa opiskelu
Yksinolon
vaikutus

Lähdin abstrahoinnin mukaisesti pohtimaan, miten nimeäisin muodostuneita luokkia.
Koska kyseessä on aineistolähtöinen analyysi, en pyrkinyt löytämään vastauksia valmiista teorioista. Klusteroinnin ja abstrahoinnin jälkeen olin muodostanut ja nimennyt
kolme pääluokkaa, joista lukiolaisen hyvinvointi koostuu. Yhdistävänä luokkana toimii
lukiolaisten kokemukset oman hyvinvoinnin ulottuvuuksista. Pääluokat ovat: elämänhallinta, koulun olosuhteet ja sosiaaliset suhteet. Pääluokkien alle muodostui seitsemän yläluokkaa, jotka ovat: oman elämän ohjaus, terveys ja elämäntavat, opinnot, mahdollisuus
itsensä toteuttamiseen, fyysiset olosuhteet, oma tukiverkosto ja lukion yleinen ilmapiiri.
Yläluokat edelleen jakautuvat yhteensä 20:een alaluokkaan. Seuraavassa luvussa esittelen
tulokset tarkemmin.
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6

Tutkimuksen tulokset - Mistä lukiolaisten hyvinvointi
koostuu?

Tässä luvussa esitän vastauksen tutkimustehtävääni. Annan ensin katsauksen lukiolaisten
yleisistä hyvinvoinnin ja uupumisen kokemuksista. Tämän jälkeen siirrämme tarkastelun
siihen, mistä osa-alueista lukiolaisten hyvinvointi koostuu ja millaista tukea lukiolaiset
tarvitsisivat lukiolta.
Kysyimme kyselylomakkeellamme lukiolaisilta, miten he kuvaisivat oman hyvinvointinsa. Vastauksen sai esittää vapaasti sanallisessa muodossa. Vapaasta vastaustyylistä
huolimatta vastaukset kuitenkin asettuivat sisältöjensä perusteella neliportaiselle asteikolle (ks. kuvio 4). Noin puolet (15/29, 52%) vastaajista koki kouluhyvinvointinsa keskinkertaiseksi. Kuvaukseen käytettiin ilmaisuja ”ihan ok”, ”melko/suhteellisen hyvä”,
”riittävä” ”muuten hyvä, mutta…” tai ”keskiverto”. Yhdeksän opiskelijaa ilmoitti kouluhyvinvointinsa hyväksi. Ääripäihin asettui muutama opiskelija. Kolme opiskelijaa ilmoitti kouluhyvinvointinsa olevan huono (”huono sisäilman takia”, ”stressaava”, ”en
jaksa käydä koulua”) ja kaksi opiskelijaa puolestaan ilmoitti kouluhyvinvointinsa olevan
todella hyvä tai erinomainen.

Kouluhyvinvointi
16
14

15

12
10
8

9

6
4
2

3

2

0
Huono

Keskinkertainen

Hyvä

Kuvio 4. Lukiolaisten (n=29) kouluhyvinvointi.

Erinomainen
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K17: Se on itseasiassa todella hyvä. Jaksan opiskella ja herätä aamuisin.
K13: Kouluhyvinvointini on ihan ok. Olen välillä melkoisen väsynyt, mutta suurimman
osan ajasta olen iloinen opiskelun suhteen ja jaksan tehdä kaiken hyvin ja ajallaan.

Tutkimuksessa halusin selvittää, miten nuoret kokevat jaksavansa. Kysyimme opiskelijoilta avoimella kysymyksellä, ovatko he kokeneet uupumusta lukio-opintojen aikana.
Kiinnostus kohdistui myös siihen, millaiset asiat uupumiseen ovat vaikuttaneet ja miten
puolestaan uupumus on vaikuttanut opiskelijoiden arkeen. Avoimissa vastauksissa kävi
ilmi, että 21/29 vastanneista oli kokenut ainakin jonkin asteista uupumista tai vähintään
väsymistä opinnoissaan. Syynä uupumiseen mainittiin tehtävien kuormittavuus, kiire,
korkeat tavoitteet, tehtävien lykkääminen, vapaa-ajan puute ja huonosti nukkuminen.

Kuormittavat tehtävät
Vapaa-ajan puute
Huonosti
nukkuminen
Liian korkeat
tavoitteet
Koeviikko
Tehtävien
lykkääminen à
tehtävien
kasautuminen

Uupumisen/väsymyksen
tunteita

Väsymys
Ei jaksa
Ärtyneisyys
Monipuoliset
vaikutukset arkeen ja
kaverisuhteisiin
Tunne
epäonnistumisesta
Paniikkikohtaukset
Unettomuus
Halu luovuttaa

Kuvio 5. Lukiolaisten (n=21) kokemuksia uupumisen syistä ja seurauksista.
K13: --- Uupumus on vaikuttanut arkeeni siten, että en jaksa harrastaa niin paljoa, en
jaksa tehdä kotitöitä ja kavereidenkin näkemisen jälkeen väsyttää ja tuntuu että ei jaksa
nähdä loppupäivänä ketään. Myös arkena koulupäivän jälkeen voi olla niin väsynyt,
että peruu vapaa-ajalle suunniteltuja menoja.
K6: Koin todella vahvaa uupumusta yhdessä vaiheessa, kun minulla oli liikaa läksyjä,
treenejä ja älyttömän pitkät päivät. En nukkunut öisin ja sain paniikkikohtauksia. ---
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Lukiolaiset kuvasivat, että uupumus näyttäytyy heidän arjessa ylivoimaisena väsymyksenä, unettomuutena ja ärtyneisyytenä. Monilla siihen yhdistyi kokemus siitä, että ei jaksa
tehdä mitään. Uupumuksella oli monipuolisia vaikutuksia arkeen ja ystävyyssuhteisiin.
Opiskelijat kuvasivat, että tekeminen on silloin huonontunut, eikä ole jaksanut keskittyä
mihinkään. Myös tunne epäonnistumisesta tuotiin vastauksissa esiin. Kokemukset ovat
linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa (ks. esim. Salmela-Aro, 2008).
Tekemäni sisällönanalyysin perusteella lukiolaisten hyvinvointi hahmottuu seuraavien
osa-alueiden kautta: elämänhallinta, koulun olosuhteet ja sosiaaliset suhteet. Osa-alueet,
hyvinvoinnin ulottuvuudet, jakautuvat useampiin alakohtiin, jotka esittelen yksityiskohtaisesti seuraavissa alaluvuissa. Jokainen osa-alue näyttäytyi tärkeänä opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta. Lukiolaiset kuitenkin antoivat hyvinvoinnin ulottuvuuksien alakohdille erilaisia painotuksia. Jokaisessa hyvinvoinnin osa-alueessa jokin alakohta sai toistaan suuremman painoarvon. Ehdottomasti eniten painoarvoa annettiin oman elämän ohjaukselle. Lähes jokainen opiskelija toi oman hyvinvointinsa ja jaksamisensa kuvauksessa esiin oman elämän ohjaukseen liittyviä teemoja. Koulun olosuhteissa opinnot ja
mahdollisuus itsensä toteuttamiseen herättivät lukiolaisissa paljon ajatuksia. Sosiaalisissa
suhteissa oman tukiverkoston tärkeys hyvinvoinnille korostui. Esitysjärjestys on muotoutunut näiden painotuksien mukaan. En kuitenkaan halunnut tuoda raporttiini määrällistä
tietoa tämän enempää, sillä fenomenologis-hermeneuttisen taustafilosofian mukaan määrät eivät tuo lisäarvoa sisällön merkitykselle (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 171).
Tutkimustuloksia avatessani olen liittänyt mukaan havainnollistavia tekstipätkiä litteraateista ja kyselyn vastauksista. Anonymiteetin säilyttämiseksi olen numeroinut kyselyn
vastaukset satunnaisesti (K1, K2, K3… K29). Litteraateista ottamiini lainauksiin olen
liittänyt tiedon haastattelusta ja kyseisen haastattelun opiskelijasta (H1O1, H1O2…
H6O5). Koodien selvennykseksi lisään vielä, että esimerkiksi koodeissa H1O2 ja H4O2
on kyseessä eri haastattelut, mutta myös eri opiskelijat. Tein tutkimusprosessin aikana
valinnan, että en tuo esimerkkikatkelmien yhteyteen lähdetiedon lisäksi muuta informatiivista sisältöä, kuten esimerkiksi sukupuolitietoa. Palaan tämän valinnan perusteluun
tarkemmin luvussa 7.2.
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6.1 Elämänhallinta
Elämänhallinta yksinkertaisimmillaan tarkoittaa ihmisen uskoa siihen, että hän pystyy
vaikuttamaan asioihin ja muuttamaan olosuhteita itselleen suotuisiksi (Keltikangas-Järvinen, 2008, 255). Tutkimusaineistossa lukiolaiset toivat toistuvasti esiin oman toiminnan
ja siihen liittyvien ajatusten vaikutukset hyvinvointiin. Oman toiminnan suunnittelulla,
arvotuksella ja toteutuksella nähtiin olevan vahva yhteys omaan hyvinvointiin.
Elämänhallinta rakentuu tässä tutkimuksessa lukiolaisten oman elämän ohjauksesta sekä
elämäntavoista ja terveydestä. Lukiolaiset kokivat, että he itse pystyvät vaikuttamaan
edellä mainittuihin suuresti, mutta myös tukea lukiolta toivottiin.
6.1.1 Oman elämän ohjaus
Luvussa 3.1. esittelin Nurmen (1995) mallin nuoren oman elämän ohjauksesta. Nuoret
ohjaavat omaa elämäänsä asettamalla tavoitteita, etsimällä ratkaisuja saavuttaakseen tavoitteensa ja arvioimalla tavoitteidensa saavuttamista. Tämän prosessin aikana nuoret oppivat itsestään, kiinnostuksen kohteistaan ja taidoistaan. (Nurmi, 2001.) Oman elämän
ohjaus sai tässä tutkimuksessa kaikista suurimman painoarvon, kun lukiolaiset kuvasivat
omaa hyvinvointiaan, joten sen merkitys lukiolaisten hyvinvoinnille näyttäytyy vahvana.
Oman elämän ohjaus sisältää seuraavia alakohtia: 1) aikatauluttaminen ja suunnittelu, 2)
työskentelytavat, 3) opintojen ja muun elämän yhteen sovittaminen sekä 4) asennoituminen ja motivaatio.

Aikatauluttaminen
ja suunnittelu

Työskentelytavat

Kuvio 6. Lukiolaisen oman elämän ohjaus.

Opintojen ja muun
elämän yhteen
sovittaminen

Asennoituminen ja
motivaatio
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Aikatauluttaminen ja suunnittelu. Nuoret ohjaavat omaa elämäänsä tekemällä suunnitelmia ja toimimalla niiden mukaisesti (Nurmi, 1995). Tutkimusaineistoni lukiolaiset nimesivät asioiden suunnittelun ja aikatauluttamisen hyvin tärkeänä keinona jaksamiseen.
Aikatauluttamisen ja suunnittelun avulla lukiolaiset kokivat saavansa opinnot ja vapaaajan tasapainoon, jonka myötä he pystyivät ehkäisemään ylikuormitusta. Asioiden konkreettinen ylös kirjaaminen, konkreettinen suunnitelma siitä, milloin tekee mitäkin, oli tutkimuksen perusteella monesti toimiva keino tekemisen suunnitteluun.
K1: Mielestäni parhaiten jaksaa kun tekee suunnitelman, että milloin tekee mitäkin,
nukkuu tarpeeksi ja muistaa syödä tarpeeksi usein. Itselläni rutiinit auttavat paljon hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja näin saan pidettyä koulun ja vapaa-ajan tasapainossa.
H1O2: No mä pidän niinku kalenterii ja sitte niinkun kirjotan ylös joka päivä, et mitä mä
teen sinä päivänä, et mä saan kuitenki sellasen rytmin ja semmosen niinku suunnitelman,
ettei tuu mitää, et elämä karkaa käsistä tai jotain
.

Osa opiskelijoista ilmoitti, että he eivät suunnittele tekemisiään tarpeeksi. Tämä johtaa
siihen, että koulutehtävät kasaantuvat. Tutkimuksen mukaan tämä herkästi aiheuttaa sen,
että tehtäviä valuu vapaa-ajalle, eikä selkeää rajaa työskentelyn ja vapaa-ajan välille muodostu.
H1O6: No… Se… Mä en tiiä, must vaa tuntuu, et mä en tee ihan niinku tarpeeks tota ajan
suunnitteluu ja tällee. Ja sitte just se näkyy, että sitte menee joskus illalla aikaa siihen,
että tekee jotain läksyjä tai just lukee kokeisii ja kaikki nää.

Lukiolaiset kokivat, että priorisointi on tärkeä taito opinnoissa jaksamisen kannalta. Pakolliset opinnot herättivät ryhmähaastatteluissa keskustelua. Useampi haastateltava ilmoittivat esimerkiksi ruotsin opintojen olevan kuormittavia, vaikka he eivät aikoisi sitä
ylioppilaskirjoituksissa suorittaa. Lukiolaiset kokivat, että kannattaa panostaa niihin aineisiin, jotka aikoo sisällyttää ylioppilastutkintoon tai jotka opiskelija muuten kokee itselleen kiinnostaviksi. Tutkimuksessa selvisi, että opiskelijat toivoisivat myös oppimisen
tuen kohdistettavan näihin oppiaineisiin.
H3O1: Mut sit jos ne priorisoi oikein, et siihen ruotsiin ei laita niin paljon paukkuja. Ja
sit opiskelee niitä aineita, mitä aikoo kirjottaa, ja mitkä itteensä kiinnostaa. Et ei sit oikeestaan tarvii tukee myöskään niissä aineissa, jos niit ei meinaa kirjottaa tai mitään
muutakaan.

44
Aikatauluttamisen ja suunnittelun taitoa ei koettu itsestään selvänä. Tutkimusaineistosta
kävi ilmi, että etenkin lukion alkuvaiheessa on usein vaikea hahmottaa, mihin oma jaksaminen riittää. Jos opiskelija ei itse pysty vielä itsenäisesti ohjaamaan toimintaansa
mielekkäällä tavalla, saattaa tehtäviä kertyä liikaa, eikä palautumiselle jää aikaa. Aikatauluttamisen ja suunnittelun taito näyttäytyy hyvin tärkeänä osana lukiolaisten hyvinvointia, joten sitä tulisi opetella myös lukiossa. Oman jaksamisen arviointi ja itsetuntemus ovat tärkeässä osassa siinä, että oman tekemisen pystyy suunnittelemaan mielekkäällä tavalla.
H4O3: --- Et mul oli ainaki sillon ykkösellä, et nyt on vast abivuonna oikeestaan oppinut,
et miten se elämä kantaa, miten se elämä kannattaa aikatauluttaa, mihin niinku ite jaksaa
ja pystyy. Mut joskus ykkösellä, mun oli niinku ihan hullua se, ja niinku sellasta, et koko
päivän tein jotain koulujuttuja. Ei siin oo mitään järkee.
K13: Tärkein keino on aikataulutus! Sitä ei opeteta koulussa tarpeeksi. On tärkeää aikatauluttaa opiskelu, mutta myös vapaa-aika ja rentoutuminen. Opiskelulle ei saa antaa
liikaa aikaa vaan pitää aikatauluttaa niin, että lepo ja koulu ovat tasapainossa

Osa opiskelijoista koki, että asioiden suunnittelu toi kokonaisvaltaisesti helpotusta lukioopintoihin. Myös lukiolailla pyritään vaikuttamaan oman toiminnan suunnitteluun, sillä
lukio-opintojen etenemisen ja tulevaisuuden helpottamiseksi lukiolaisten tulee lukiolain
(714/2018, 26§) mukaan laatia itselleen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan opiskelusuunnitelma, ylioppilastutkintosuunnitelma, jatko-opintosuunnitelma sekä urasuunnitelma. Tutkimuksen mukaan tieto tulevasta koettiin rauhoittavana, eikä suunnitelmallisuuden ansiosta etenemistä tarvinnut opiskelijoiden mukaan stressata.
H4O2: No mä oon niinku tosi kova tekee kaikkii suunnitelmii ja siis tosi kova aikatauluttaa. Ja tota, ehkä se on just se, mikä on tehny täst lukio-opiskelusta itelle tosi helppoa. Et
vaik mä oon nyt vast niinku kakkosella, ni mä tiiän jo aika tarkalleen, et miten mun abivuos tulee menee ja muutenki. Et se on ollu sillee jotenki hirveen rauhottava, et ku mä
tiedän, et mul tulee olee tosi vähän kursseja siel abivuodella, ni mul ei tuu sellanen hirvee
stressi niinku kokoajan edetä sinne eteenpän. Ja kyl mul on niinku itelläni, niinku tosi
syvä sellanen sisäinen motivaatio. Et mä teen sitä ihan tasan sen takia, et mä oikeesti
tykkään siitä. ---

Keltikangas-Järvinen (2008) on todennut, että stressi käsitteenä on kokenut inflaation,
kun sitä käytetään niin yleisesti kaikkeen. Psykologisesta näkökulmasta sillä tarkoitetaan
kuitenkin kovin ikävää ja ahdistavaa tunnetta, joka saattaa johtaa vakaviinkin sairauksiin.
Stressitilalla tarkoitetaan jonkinlaista epäsuhtaa tai ristiriitaa ihmisen kapasiteetin tai resurssien ja ympäristön vaatimusten välillä. Ristiriidan ei tarvitse olla todellinen, vaan

45
pelkkä ihmisen kokemus ristiriidasta riittää stressitilan syntyyn. (Keltikangas-Järvinen,
2008, 168-170.) Vaikka stressiä käytetäänkin puhekielessä kuvaamaan monia tilanteita,
ei todellista stressin tunnetta tule vähätellä. Opiskelijoiden kokemukset stressistä tulee
ottaa vakavasti, ja jos lukion tarjoamin tukitoimin on mahdollista ennaltaehkäistä stressin
syntyä, olisi niin hyvä tehdä.
Opiskelun ja muun elämän yhteen sovittaminen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että lukiolaisilla on monia velvollisuuksia myös lukion ulkopuolella. Työn, harrastusten ja opintojen yhteen sovittaminen nähtiin ajoittain haastavana. Tutkimusaineistossa kuvattiin, että
liika tekeminen vaatii paljon voimavaroja. Se johtaa myös siihen, että tehtäviä kasaantuu,
kun kaikkea ei yksinkertaisesti ehdi tekemään. Tekemättömät tehtävät aiheuttavat stressiä
ja liika työmäärä altistaa uupumiselle.
H1O2: --- Vois sanoo et se ei oo siel hyväl puolella (kouluhyvinvointi). Et ne vie aika
paljon niinku mun voimavaroja, työt ja treenit.
H1O4: No mul on vähän sama tilanne sillee, et mäki käyn mont kertaa viikos töissä ja
käyn joku kolme kertaa just viikossa urheilemassa, ni siihen menee aik paljon aikaa mun
arjesta ja sillee. Arvostan ihan sikana niinku sitä, et mä saan viettää mun kavereiden kaa
aikaa, ni sit se vie aikaa koululta, niin ni just tällee ennen koeviikko vähän sellanen stressi
sillee, et on niinku sata tekemätöntä tehtävää ja niit pitäis vaan niinku tehä.

Oman jaksamisen rajat olisi tärkeä tunnistaa. Nuorten elämä voi joissakin tilanteissa olla
jopa kaoottisen täynnä erilaisia asioita. Kun koulu, työ ja harrastukset vie kaiken ajan, on
nuori ratkaisujen edessä: pitääkö tehdä muutoksia arkeen, että oma jaksaminen paranee?
Tutkimuksen perusteella liika työmäärä ja liian pitkät päivät johtavat uupumiseen, joten
joskus tärkeästäkin asiasta täytyy luopua, jotta oma hyvinvointi säilyy.
H2O4: Joo. Se oli mulle tosi tärkee ja rakas harrastus, mut mun oli ihan pakko sit jaksamisen takii luopuu ja… Mua harmittaa edelleen, et mun piti se lopettaa, koska mä oon
aina ollu kilpaurheilija, ni nyt on ollu niin hämmentävää, ku ei oo harrastusta, ni on
vähän niinku silleen kadottanu identiteettii tän mukana.

Harrastuksesta luopuminen ei ole ainoa vaihtoehto opiskelun ja muun elämän yhteen sovittamiseksi. Tutkimuksessa kävi ilmi, että harrastuksella saattaa olla merkittävä painoarvo myös tulevaisuuden kannalta. Harrastuksesta luopumisen sijaan muutoksia voidaan
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tehdä myös muilla elämän osa-alueilla. Tutkimuksen mukaan yksi ratkaisu on, että opintojen suoritusaikaa pidennetään, jotta opinnot ja muu elämä pystytään sovittamaan yhteen.
H1O1: Mua itteeni huolestutti se tosi paljon, et mä tulisin jäämää sit muist niinku jälkeen. Ja mä vaan totesi, et on tehtävä päätös. Ja vähän niinku punnitsin sit asioita, et
tuunko jaksaa tekee kaiken, tota, siihen kolmeen vuoteen, vai venytänkö… Ja totesin, et
mä mielummin just venytän, koska se kaikki mitä mä teen koulun ohella, niin sil on niin
paljon… Tai niinku niin iso arvo kanssa, sit niinku työelämän ja muutenki jatkamisen
kannalta. Et mä mielummin niinkun suoritan myös sen.

Työskentelytavat. Työskentelytavoilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä, miten,
missä ja millä tavalla lukiolaiset käytännössä opiskelevat. Tutkimuksessa selvisi, että lukiolaisille on hyvin tärkeää löytää oma tapa opiskella. Tämän taidon nähtiin kehittyvän
oman oppimisen ja kokemusten kautta. Nuoret kokivat, että lukioikään mennessä kouluvuosia on jo sen verran takana, että usein oma työskentelytapa on alkanut jo muotoutumaan. Oman opiskelutavan löytäminen takaa parhaan potentiaalin oppimiselle ja tehokkaalle ajankäytölle.
H1O3: No lähinnä se kehitty siin sit sillee niinku vähän oman oppimisen kautta. Et tuli
niinku löydettyy ne tavat, et millä oppii ja miten ehtii tehä kaiken parhaiten.
H2O4: Siis ku niitä on tehny koko elämän, ni sit alkaa pikkuhiljaa muovautuu, et mikä on
se oikee tapa. Ja sitte, ku kattoo vaik jotain vanhaa esseetä ja vertaa sitä uuteen, kattoo
mitä on tehny eri tavalla ja sit siitä oppii. Itse opettaa vähän niinku, et miten sitä tehää.

Tehokkaat työskentelytavat koettiin tutkimuksen mukaan tärkeänä hyvinvoinnin edistäjänä. Lukiolaiset kuvasivat, että joskus tehtävien tekemisen aloittaminen itsenäisesti on
kovin haastavaa. Tehtävät ovat jatkuvasti mielessä, mutta niitä siirretään syystä tai toisesta myöhemmälle. Työhön on vaikea ryhtyä. Tällöin tehtävät lykkääntyvät ja kasaantuvat. Lukiolaiset myös kokivat, että kulutetun ajan suhteessa tehtävien määrään pitäisi
olla tasapainossa. Ei ole mielekästä, jos kaikki vapaa-aika kuluu koulutehtävien tekemiseen.
H3O4: Mul on sama, et mul on toi keskittymiskyky tosi huono. Ja sit mul on sama varsinki
jos mä kotona koitan opiskella. Ja sama just onks se läksyi vai kokeisiin luku, et se on
mulle tosi haasteellista. Et mä koko ajan kelaan, et mä teen kohta ja mä teen kohta, ja sit
mä meen jo nukkuu ja sit se jää kokonaa. Et pitäis ehkä alkaa menee just johonki kahvilaa
tai jotain opiskelee.
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H3O3: --- Ni silleen et tekee tosi paljon, mut sillee, et se työn määrä ei niinku vastaa sitä
mitä saa aikaan. Tai se yks mun kaveri saattaa tehä sillee viis tai neljä tuntii läksyi… Tai
sillee, et se niinku, mä en tiiä mihin se aika sit menee. Mut ei saa niinku niin paljoo aikaa.
Et se ehk tekee sitä, et sit lopulta sul ei oo aikaa mihinkää muuhun, koska sä niinku, se
niinku ajan käyttö venyy jotenki liikaa sit. Et se voi uuvuttaa.

Nuoret kokivat, että omien rajojen tunnistaminen on tärkeää myös sen suhteen, kuinka
paljon kursseja voi kerrallaan hoitaa. Epärealististen tehtävämäärien kasaamista ei koettu
järkeväksi. Siinä nähtiin vaara ylikuormittumiselle, vaikka kouluintoa ja halua opiskeluun
löytyisikin. Tulosten perusteella lukiolaisten olisi tärkeää tunnistaa tilanteet, jolloin pitää
vain jättää asioita tekemättä. Jos työkuorma on liian suuri, niin jostakin pitää nipistää.
Tutkimuksessa osa nuorista kuvasi, että ”maailma ei kaadu”, jos kaikkeen ei pysty. Tulee
olla myös itselleen armollinen.
H4O5: Mä tunnen tosi paljon sellasii ihmisii, jotka on sellasii tosi kouluorientoituneita.
Et ne tykkää tosi paljon opiskella ja haluaa opiskella, et sit ne ottaa aivan tosi niinku
epärealistisia määriä ja niit kaikkii kursseja, mitä ne kirjottaa. Ja sit joutuu just täs abivuonna niinku sille burnoutin rajalle, koska ne aattelee et kyl ne pystyy, kyl ne voi kirjottaa ihan järkyttävän määrän.

Asennoituminen ja motivaatio. Opiskelijoiden käyttämät ajattelu- ja toimintatavat vaikuttavat merkittävästi heidän sopeutumiseensa ja sitä kautta myös koulumenestykseen
(Salmela-Aro, 2018b). Ihmisten itseohjautuvuuden ansiosta heidän käsitykset itsestään
ovat kaiken toiminnan ohjaamisen ja säätelyn perusta (Scheinin, 2002). Olisi siis tärkeää,
että nuori tunnistaisi itselleen parhaat keinot toimia, ja toimisi niiden mukaisesti. Oman
toiminnan tarkkailu ja jaksamisen eduksi tehtävät toimenpiteet ovat hyvinvointia merkittävästi lisääviä tekijöitä.
H1O2: No mä en oikee seuraa muita sillee, et mitä muut hirveesti tekee. Tai varsinki
sillee opiskelun näkökannalt, koska mä tiedän et mul on… Mul tulee niin paljon niit kurssei ja mä en niinku jaksais käydä niit sillee, et mul on jotain seittemän, kaheksan palkkii
joka niinku jakso täynnä. Nii sit mä mietin enemmän sitä mun omaa jaksamista, enkä
niinku, nii… Että mul ei tuu hirveetä burnouttii, että hirveet masennukset tulee ja ahistukset ja nää, ja sit se niinku vaikeuttaa viel enemmän sitä opiskeluu ja koulunkäyntii.

Toisinaan opiskelijalla saattaa kuitenkin olla asenne, että tavoitteena on saada lukio suoritettua vain mahdollisimman nopeasti, keinolla millä hyvänsä. Tällöin etenemistä ei
tehdä oma hyvinvointi edellä, vaan se tehdään vaikka ”hampaat irvessä”, jotta tavoite
saavutetaan.
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H2O4: En mä haluu pidentää. Et mä haluun käydä sen siihen kolmeen vuoteen, että…
Mul ei ollu ikinä niinku vaihtoehtona pidentäminen. Et mä sitte vaikka niinku, öö tota,
hampaat irvessä vedän sen kolmeen vuoteen.

Tutkimusaineistoni perusteella lukiolaiset eivät välttämättä hae apua ennen kuin on
pakko. Vallitsevana asenteena on tällöin se, että asioista pyritään selviämään yksin niin
pitkälle kuin vain pystyy. Vaikka tarvetta tuelle olisi ilmennyt, kynnys hakea apua on
ollut liian suuri.
H1O5: En mä tiedä, ku mä oon niin jäärä, et mä en yleensä käytä tukee ennen, ku mun
on pakko.
H1O6: Sama.
H1O3: Joo aika vähän, tai sillee ei oo tullu sellast tarvetta ehkä… Tai et jossain kohtaa
ois voinu, mut sit niinku kumminki semmonen ajatusmaailma, et ei sitä tarvii, et kyl ne
asiat sit selvii ite, et hoidetaa ite ja järjestetää ite.

Jos opiskelija välttelee haasteita tai odottaa jo alkuun epäonnistuvansa, hän useimmiten
menestyy heikosti ja alisuoriutuu kykyihinsä nähden. Hänellä saattaa olla myös yleisesti
negatiivinen asenne opiskelua kohtaan. Tämä on linjassa aikaisemman tutkimuksen
kanssa. (ks. esim. Salmela-Aro, 2018b.) Tutkimuksessa opiskelijat kuvasivat, että oma
asennoituminen ja ”fiilis” vaikuttaa siihen, miltä lukio-opinnot tuntuvat.
H3O4: Ku mä oon ite ollu lukios sellanen, et mä vedän vähän sellasel asenteella, et kunhan pääsee läpi… Ku mä en oo mikää innokkain opiskelija. Et jos niinku ammatillisesta
pääsisi yhtä helposti korkeakouluun, ni mä oisin kyl menny ammatilliseen. Mä tykkään
enemmän niinku tollee käytännös kautta. Yritän nyt päästä lukion läpi, mut sillee että…
Nii.
H4O2: No kyllähän siihen vaikuttaa tietenki se, että mikä oma fiilis on ja miten ite kokee
sen koulunkäynnin. ---

Lukiolaiset toivat monessa kohtaa esiin sen, että he ovat itse tehneet valinnan mennä lukioon, joten haluavat myös toimia sen mukaisesti. He ovat vapaaehtoisesti sinne hakeutuneet, joten he ovat myös asennoituneet niin, että siellä ei ”säädetä” mitään turhaa, vaan
keskitytään opiskeluun. Tällöin koulutehtäviä ei myöskään siirry niin paljoa vapaa-ajalle,
ja vapaa-ajalla voi tehdä muita asioita.
H4O1: --- Mäki pyrin tekee noi kouluhommii sillee, et sit ku mä tuun kouluu, ni en mä
säädä siel mitää, et mä teen sit niit kouluhommii ku oon sinne vapaaehtosesti tullu. Et ei
siel sit jaksa mitää turhaa riehua. Vapaa-aika on sit sitä varten.
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Tutkimuksessa selvisi, että opiskelijoiden kokema paine opinnoissa voi johtua hyvin erinäisistä syistä. Tutkimuksessa nousi esiin, että opiskelijoiden oma kokemus pärjäämisestä
on tärkeä. Pärjäämistä verrataan omiin tavoitteisiin, kavereiden suorituksiin ja perheen
odotuksiin. Omien tavoitteiden saavuttaminen nimettiin useimmiten painetta aiheuttavaksi syyksi. Tutkimusaineiston perusteella osalla opiskelijoista on myös huoli siitä, että
pystyykö oppimaan vaadittavat asiat, pysymään muiden tahdissa ja täyttämään perheen
odotukset suoriutumisesta. Pystyvyysuskomuksilla tarkoitetaan luottamusta omiin kykyihin selviytyä vaatimuksista ja haastavista opiskelutilanteista (Salmela-Aro, 2018a). Tulkinta omasta pystyvyydestä vaikutti myös tulkintaan omasta hyvinvoinnista.
K14: Olen kokenut, etten vain millään pysty oppimaan jotakin tärkeää ulkoa, koska pää
ei tunnut toimivan. En stressaa hirveästi kurssista läpipääsyä, mutta lähipiirin tasolle
ylettäminen luo paineita.
K9: Oppimisen paineita. Esim. kun muut on oppinut asian jo tunnilla eikä itse ole ymmärtänyt kaikkea niin helposti jää jälkeen muista.
K10: Tavoittelen kursseista korkeita arvosanoja, joten luon itselleni paineita, kun vaadin
itseltäni paljon. Tämä luo paineita opinnoissa pärjäämiselle.

Opiskelijat nimesivät tutkimuksessa motivaation laadun vaikutuksen tärkeäksi omalle hyvinvoinnille ja jaksamiselle. Kokemusten perusteella sisäinen motivaatio koettiin tärkeänä osana kouluhyvinvointia. Sisäinen motivaatio tarkoittaa sitä, että ihminen tekee
asioita, koska hän itse tahtoo ja hän kokee sen itselleen merkityksellisenä (Deci & Ryan,
2008). Tutkimuksessa lukiolaiset kertoivat, että he nauttivat oppimisesta, opiskelusta ja
siitä, että saavat nyt tehdä sitä mitä haluavatkin.
H4O5: Mul on sillee, et must tuntuu, et mä jaksan ihan hyvin koulussa. Ku mul on aika
paljon sellasta sisäistä motivaatiota. Koska mä itse nautin oppimisesta ja mä halusin just
lukioon, et saa ihan yleissivistystä, ja sit päästä niinku johonkin muualle opiskelee myöhemmin. Niin koska mä just tykkään siitä itse työn tekemisestä, ni sen takii mun on helppo
jaksaa ite. Mut sitte mä tiedän paljon ihmisii meidänkin lukiossa, et niillä on niinku edellä
vähän niinku ulkonen motivaatio, et ne niinku haluaa niinku vaa päästä eteenpäin. Ja sen
takii ne uupuu tosi paljon, koska ne ei niinku nää sitä iloa siitä työskentelystä yhtään. Et
se vaan tuntuu kauheelta työltä.

Kun puhutaan elämänhallinnan ongelmatilanteista, siirtyy tarkastelu psykologiseen coping-käsitteeseen (Ylistö, 2009). Coping-keinoilla tarkoitetaan muuttuvia kognitiivisia ja
käyttäytymiseen liittyviä pyrkimyksiä selvitä tietyistä ulkoisista tai sisäisistä vaatimuksista, jotka ylittävät henkilön resurssit. Prosessinomaisessa lähestymistavassa kiinnitetään
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huomio siihen, mitä ihminen ajattelee, miten hän toimii tietyssä tilanteessa ja miten arvio
tilanteesta muuttuu, kun tilanne etenee. (Lazarus & Folkman, 1984, 141-142.) Lähestymistavat voivat olla tunne- tai ongelmasuuntautuneita. Tunnesuuntautuneet coping-keinot tulevat tyypillisesti käyttöön silloin, kun mitään ei ole tehtävissä. Yksilö pyrkii lieventämään tilanteen aikaansaamia ikäviä tunteita. Ongelmasuuntautuneet coping-keinot
puolestaan keskittyvät tilanteen ongelmanratkaisuun, kun yksilö kokee, että hän voi tehdä
asialle jotakin. (Lazarus & Folkman, 1984, 150-153.) Opiskelijat kokivat, että motivaation lisäksi tehokkaat coping-keinot ovat tärkeitä hyvinvoinnin kannalta.
K14: Motivaatio. Ehdottomasti pitää olla sisäistä motivaatiota, koska muuten se kaikki
tuntuu merkityksettömältä. Myös tehokkaat coping-keinot. Terveelliset elämäntavat, ystävät, vapaa-aika jne.

6.1.2 Elämäntavat ja terveys
Terveelliset elämäntavat nähtiin jaksamista tukevana asiana. Kun opiskelijoilta kysyttiin
heidän hyvinvoinnistansa, monet nostivat esiin unen, ruuan ja liikunnan merkityksen. Liikunnan koettiin nostavan mielialaa ja auttavan jaksamaan.
H3O1: No ei tässä mitään ihmeellistä. Ihan hyvin menee koulu, ku muistaa vaa syödä,
nukkuu ja liikkuu tarpeeks. Ni ei aiheudu ihan liikaa stressiikää sit ku hoitaa asiat ajallaan ja kunnolla.
H3O4: --- Ja mul seki, jos käy vaik salil vähän liikkuu, ni seki yllättävän paljon niinku
nostaa just mielialaa ja jaksaa.

Uni koettiin tärkeänä, ja etenkin sen puute nähtiin hyvinvointia heikentävänä tekijänä.
Nuorilla yleisimmät ongelmat nukkumisessa on unirytmin viivästymiseen liittyvä nukahtamisen vaikeus sekä stressin aikaan saama psykofysiologinen unettomuus (SaarenpääHeikkilä, 2001). Nuoret kokivat, että uni on sekä syy että seuraus hyvinvoinnin heikkenemiselle. Stressi aiheuttaa unettomuutta, ja jos nukkuu huonosti, niin päivät tuntuvat
raskailta eikä kouluun tai arkiaskareisiin jaksa keskittyä.
H4O1: --- Kyllähän sitä välillä väsyttää, varsinki ku nyt on nukkunu vähän huonosti, ni
on noi päivät ollu aika raskaita. ---
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K12: Stressi on suurin tekijä uupumukseeni, esim. en nuku kunnolla ja olen ihan väsynyt
enkä jaksa keskittyä koulu hommiin ja muuhun arkityöhön

Mielen hyvinvointi nähtiin kokonaisvaltaisena tekijänä hyvinvoinnin ja jaksamisen
osalta. Jaksamisen puutteen nähtiin johtavan negatiiviseen kierteeseen, jossa tekemättömyys lisäsi entisestään huonoa oloa. Pahimmillaan kasautunut stressi saattoi lukiolaisten
kokemusten mukaan johtaa jopa paniikki- tai ahdistuskohtauksiin.
H2O4: Mä olin tosi väsyny. Ja mä sain kaikkii paniikki-/ahdistuskohtauksii stressin määrästä, ku mä en pystyny oikein panostaa kouluun, ku mua vaan ahisti koko ajan.
K14: En ole varma, onko se koulu-uupumusta vai mielialahäiriön kaltaista, mutta joskus on vain sellaisia kausia, ettei pysty työskentelemään kotona, kun väsyttää niin pirusti, ettei pysy hereillä. Se sitten stressaa seuraavana päivänä kun ei saanut jotain tärkeää hommaa tehtyä, kun tuli nukuttua koko iltapäivä. Ja sitten se stressi ja kaikki lamaannuttaa, kunnes motivaatio edes yrittää katoaa kokonaan. Se on sellainen kierre.

Tutkimuksen perusteella kokemus jaksamisesta on tärkeä osa lukiolaisten hyvinvointia.
Jaksaminen kumpuaa niin elämäntapojen kuin terveydenkin osa-alueilta. Elämäntapojen
ja terveyden vaikutukset korostuvat hyvinvointia edistävinä tekijöinä. Niiden merkitys
nousee esiin varsinkin silloin, jos ne eivät toteudu toivotulla tavalla. Tällöin negatiiviset
vaikutukset hyvinvoinnille ovat ilmeiset.

6.2 Koulun olosuhteet
Koulun olosuhteet koostuu tässä tutkimuksessa kaikesta siitä, mitä lukio opiskelijoille
tarjoaa: opinnoista, mahdollisuudesta itsensä toteuttamiseen ja koulun fyysisistä olosuhteista.
6.2.1 Opinnot
Tuen saatavuus. Tutkimuksessa halusin selvittää, miten lukiolaiset kokevat lukion tarjoaman tuen vastanneen heidän tarpeitaan. Mielenkiintoni kohdistui siihen, onko oppimisen tuki lukioissa helposti saatavilla ja onko se riittävää. Suurin osa ilmoitti lukion tarjoaman oppimisen tuen riittäväksi.
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K14: Minulle lukion tarjoama tuki riittää, mutta minulla on ystäviä koulussani, jotka ovat
melkein lopettaneet opinnot juuri tuen puutteen vuoksi.
H1O1: Mun kohdallani on omasta mielestä onnistuttu tosi hyvin. Opo tota osas auttaa
järjestelee sen niinku kouluaikataulun ja oman lukkarin. Ja sitten, en nyt muista oliko, et
kuraattorilla, ni kävin ite sit vähän puhumassa ja selvittelemäs niit asioita, et sain ne sit
järjestykseen. Et on toiminu hyvin.

Kaikki eivät kuitenkaan kokeneet oppimisen tukea riittäväksi. Tutkimuksessa tuli esiin
tunne siitä, että kaikki oli lukioon siirtyessä tullut omille harteille, vaikka peruskoulussa
oli saanut oppimisen haasteisiin tukea.
H2O2: No mä oon käyny erityisopettajan luona niinku alakoulussa ja yläkoulussa ja lukiossaki, koska mul on siis lukihäiriö. Mut se oli öö, ku mä siirryin yläkoulusta lukioo
ni… Koska yläkoulussa mä sain niinku tosi niinku tiukasti erityisopetusta sekä niinku
matikassa ja enkussa, mut sit ku mä menin lukioo ni sit se niinku loppu, ja sit se oli vaa
niinku kaikki tuli niinku mun harteille.
K16: Olen miettinyt lukion lopettamista motivaation puutteen ja jaksamisen takia.

Tutkimuksessa tuli vahvasti esiin, että tuen saaminen ei ole ihan itsestäänselvyys. Lukiolaiset kuvasivat, että monissa tilanteissa tuen saaminen on opiskelijan omasta aktiivisuudesta kiinni. Ensin nuoren tulisi tunnistaa, että hän tarvitsee tukea opinnoissaan, jonka
jälkeen hänen tulisi miettiä, kuka häntä osaisi auttaa ja mistä hän voisi saada apua. Tuen
saaminen voi siis olla monen mutkan takana. Kuitenkin koettiin, että jos apua tarvitsee,
niin kyllä sitä silloin myös saa. Haastatteluissa nousi esiin myös kokemus siitä, että ongelman ollessa kovin näkyvä, tukea tullaan myös suoraan tarjoamaan.
H4O3: Ehkä meijän koulus on vähän sillee, et ne on siellä, ja ne kyllä löytää ne tiedot,
mut niit pitää vähän ettii. Et ne ei oo sillee tarjottimella, et täältä saat apua näihin ongelmiin. Et ensin pitää ite miettii, et tää on mun ongelma, ja sit sä alat miettii et mistä mä
löydän apuu niihin.
H4O1: Ratkaise aarrekartta.
H4O3: No nii. Se on vähän semmonen.
Haastattelija: Onks teil sellanen tunne, et pitäis olla vielä helpommin saatavissa tollasta
tukea?
H3O3: No se on just sillee et jos kokee tarvitsevansa tukea tai apua, ni kyl mä luulen et
sitä saa.

Monessa kohtaa opiskelijat toivoivat, että heille selkeästi kerrottaisiin, mistä tukea tai
apua voi saada. Tulosten läpileikkaavana teemana toimi se, että avun saamisen pitäisi olla
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helppoa, eikä sen tulisi vaatia suuria ponnisteluja. Tieto siitä, että apua saa tarvittaessa,
koettaisiin helpottavana.
K23: Opiskelijoille tulee näyttää, mistä kaikkialta apua voi hakea ja saada. Tämä ei
usein ole selvää.
K6: Haluaisin, että uupumus otettaisiin vakavasti ja nuorelle olisi helposti lähestyttävät
mahdollisuudet avun saantiin.
K17: Lisää tietoa mahdollisuuksista erityisopetukseen.

Tutkimuksen perusteella kynnys hakea apua tai oppimisen tukea voi olla suuri. Opiskelijat kuvasivat, että kynnys voi tulla vallitsevasta asenteesta, tunteesta, että väsymys kuuluu
lukioon. Ajatellaan, että itse ollaan tehty valinta tulla lukioon, joten itse tulee myös selvitä
sen valinnan mukana tuomista haasteista. Opiskelijat myös kuvasivat, että leimautumisen
pelko nostaa kynnystä hakea apua. Mietitään, mitä muut mahtaisivat siitä ajatella. Tilojen
fyysinen sijoittelu voi olla este sille, että apua haettaisiin. Jos opiskelijahuollon tai erityisopettajan tilat on sijoitettu niin, että meneminen sinne on näkyvää, vältetään sinne
joutumista. Haluttaisiin, että apua voitaisiin hakea ilman, että kaikki sen huomaisivat.
H2O3: Nii. Meillä taas se on siellä jossain alhaalla kopissa ja sinne tota… Mä en nyt oo
ikinä käyttäny sitä, koska ei oo ollu tarvetta, mut jotkut ehkä joilla ois tarvetta, ni ne ei
ees uskalla mennä sinne alas sen vastaanotolle.
Haastattelija: Minkä takia?
H2O3: Se on jotenki niinku, että ne ei uskalla mennä sinne ku sinne niinku ei muut käy
siellä. Siinä on ehkä joku semmonen….
Haastattelija: Leimautumisen pelko?
H2O3: Nii ehkä vähän sellanen niinku, että toi käy nyt erityisopettajalla, että mikä sillä
nyt on oikeen.
K13: Lukioissa kynnys hakea apua on melko suuri ja yleensä ajatellaan että sellainen
väsymys kuuluu lukioon, myös lukiolaiset itse ajattelevat näin. Tämä näkyy esim. siinä,
että koeviikoille tullaan melkein yöpuvuissa suoraan sängystä, koska "ei jaksa". Yleinen
heitto on myös etä "olis pitäny mennä amikseen" viitaten siihen, että lukiossa on raskaampaa ja enemmän hommaa. Lukioissa kynnystä hakea apua pitäisi madaltaa. Siitä
pitäisi tehdä helppoa ja mahdollisesti anonyymiä. Myös apua tarjoavien henkilöiden
tilat koulussa pitäisi olla niin, että sinne on helppo mennä "näkymättömänä" eli muut
luokkatoverit eivät näe, jos menee psykologille, koska sekin voi olla monille suuri syy
miksi ei hae apua eli jos tilat on liian avoimesti jossakin käytävässä.

Lukiolaiset toivoivat, että tuen saamisen ei aina tulisi olla opiskelijasta itsestään lähtöistä, vaan sitä tarjottaisiin tarpeen mukaan myös opettajien puolelta. Osa opiskelijoista
ei välttämättä uskalla pyytää apua tai ei edes tiedä sen mahdollisuudesta.
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H5O2: Joo tai sit niinku ehkä enemmän tukiopetusta, tai sillee et opettajat ite tarjois sitä
tukiopetusta, eikä silleen että pitää ite pyytää koska sit voi olla et kaikki ei vaik uskalla
pyytää tai ei tajuu et vois olla mahollista saada. Et se lähtis vähän niinku niistä opettajista.

Opiskelijat saattavat tarvita tilanteesta riippuen erilaista tukea, jotta he pystyvät kohtaamaan opiskelun haasteet ja innostumaan opiskelusta. Olisi tärkeää, että lukio pystyisi
tuottamaan onnistumisen ja pystyvyyden kokemuksia kaikille opiskelijoille. (SalmelaAro, 2018a.) Opiskelijoiden tuen tarpeet näyttäytyivät tutkimuksessa hyvin monipuolisina. Yhteen koottuna tuloksista nousi esiin, että oppimiseen kaivataan sekä henkilökohtaista tukea että yleistä tukiopetusta (ks. kuvio 7). Ainesisältöihin toivottiin tukea aineenopettajilta tukiopetuksen muodossa. Myös henkilökohtaista oppimisen tukea toivottiin
laajasti. Lukiolaiset toivoisivat tukea aikataulujen tekemiseen, opiskelutaitoihin, stressinhallintaan ja motivaatioon.

Lukiolaisten tuen tarpeet

Henkilökohtainen tuki

Aikataulutus

Opiskelutaidot

Stressinhallinta

Tukiopetus

Motivaatio

Ainesisällöt

Kuvio 7. Lukiolaisten (n=29) tuen tarpeet.

Henkilökohtainen tuki muodostui opiskelijoiden kuvauksissa monista tekijöistä. Tuen tulisi olla tilanteesta riippuen erilaista. Kuten edellisessä alaluvussa kävi ilmi, opiskelijoiden oman elämän suunnittelu ja aikatauluttaminen on monelle haasteellista. Siihen toivottiin lukiolta konkreettista tukea.
H4O3: Ku sit just jossain niinku, jos opo tuli vaik puhumaa, ni se sano, et aikatauluttakaa
teijän opiskelu ja vapaa-aika, mut sit ei mitään sellasta konkreettista. Tottakai kaikilla
on ihan erilaiset elämät ja ihan erilaiset elämäntilanteet ja jokainen päivä on erilainen,
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et ne pitää aikatauluttaa just sen mukaan, eikä tietenkää kaikil opoilo oo joka päivä aikaa
auttaa kaikkii tekee sellasta to do -listaa. Mut niinku jotenki sellasta pikkasen konkreettisempaa, et miten sä aikataulutat sen elämän, miten sä suunnittelet niit juttuja, et sä
jaksat paremmin. Ni sellasta vois ehkä tulla sielt koululta enemmän. Ku nyt se on vaa et
”käyttäkää kalenteria” ja sit siirrytään seuraavaan asiaan.
H4O2: --- Ehkä se on sellanen, et ehkä sen pitäis lähtee jostain muualtaki, ku niinku sit
just tutor-toiminnasta ja sillee. Et aikatauluttaminen on kiva sana, mut ei se oikein kerro
hirveesti mitää.

Tulosten perusteella opiskelijat kokivat lukion tarjoaman tuen liittyen opiskelutaitoihin
riittäväksi. Monet lukiolaiset kokivat, että kursseilla annetaan hyvin vinkkejä siihen, miten kannattaisi kyseiset asiat opiskella. Kuitenkin toivottiin, että siihen olisi tarpeen mukaan mahdollista saada myös tukea. Lukiolaiset kokivat, että tuki olisi tärkeää lukion alkaessa, mutta myös jatkossakin. Tukea toivottiin lisäksi motivaation ylläpitämiseen ja
stressinhallinnan keinoihin.
H4O3: Nii tosi paljon ainaki meil annetaa vinkkei siihen. Annetaa tosi erilaisii. Sillee et
kokeilkaa, mikä tuntuu teist hyvltä, ja jos ei tunnu hyvältä, ni älkää jatkako. Et tosi paljon
kyl. Et siihen tulee kyl, et niihin opiskelutekniikoihin saa kyl sitä apua sitte.
H5O4: Mun mielestä vaik opoo vois päästä tapaamaan helpommin. Et mun mielest ois
hyvä, jos ois yleistä ohjetta vaik lukion aluks, et miten kannattaa opiskella tai ehkä sitä
oli, mutta sitä vois olla jatkossakin.

Tutkimuksen perusteella lukiolaiset kokivat, että ainesisältöjen tukiopetus kuuluu aineenopettajalle. Myös Lukion opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2019, 31) tukiopetus määritellään liittyvän oppimisen tukeen, joka kuuluu lukion kaikkien opettajien
vastuulle, eikä sitä kuvata erityisopettajan tehtäväksi. Aineenopettajan aineenosaamista
tukiopetuksessa arvostetaan. Erityisopettaja ei ole ainesisältöjen opettaja. Opiskelijoiden
kuvauksen mukaan tukiopetukseen voidaan järjestää lisätunteja tai se voi tapahtua nopeasti esimerkiksi ennen oppitunnin alkua.
H5O2: No kyl siis mun mielest just aineenopeen pitää opettaa silleen tarkemmin, et jos
se oppilas tulee ite sen luo, koska on sen ns. velvollisuus nimenomaan opettaa. Et ei se
ehkä oo sen erityisopettajan velvollisuus oo olla koko vastuus jostain tietystä aineesta.
Vaan sillee yleisesti, mut en mä sit taas tiiä.
H3O2: ---. Mut siis jos on joku vaikee aine, ni opettajalle voi sanoo, ja se voi pitää lisätunteja just siitä aineesta. Se aineenopettaja. Varsinki just ennen koeviikkoo tai tollasta
se usein kysyy et tarviitteko.

Tukiopetus matematiikassa koettiin hiukan ongelmallisena. Opiskelijat kuvasivat, että
matematiikan pitkään oppimäärään ei juurikaan tarjota oppimisen tukea, vaan ratkaisuna
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siihen on lyhyeen oppimäärään siirtyminen. Opiskelijat kokivat, että opiskelijalla tulisi
olla oikeus tukeen myös matematiikan pitkässä oppimäärässä, jos opiskelija on kuitenkin
motivoitunut sitä opiskelemaan.
H4O3: Toi matikka on kyl vähän sellanen, et varsinki pitkäs matikassa, et vaik haluis
lukee sitä, mut jos sä oot vähän niinku huonompi, ni sit ollaa vähän sillee et no vaihda
lyhyee.
H4O2: Nii!
H4O3: Et sä et saa tavallaa sitä tukee välttis siel, et vaik haluiski lukee pitkää matikkaa,
et siel mä nään, et sitä tukea vois olla enemmän.

Tutkimuksen mukaan oppimisen tukea toivottiin kerhomuotoisesti. Tällainen tukimuoto
koettiin helposti lähestyttäväksi. Sinne voisi mennä silloin kun tarvitsee ja siellä olisi apua
tarjolla. Osassa tutkimusaineiston lukioista tämän kaltainen tukimuoto oli jo käytössä.
K8: Tukea eri oppimisvaikeuksiin niin ettei tarvitse mennä esimerkiksi erityisopettajan
vastaanotolle vaan parempi olisi esimerkiksi joku kerho jonne saa mennä kuka tahansa
tekemään esimerkiksi läksyjä ja opettaja voisi täällä tarvittaessa auttaa.
H2O1: No joo, meijän koulussa on ainaki kerran viikossa sellanen onks se nyt, mitä se
nyt läksyjenteko… Ei se oo mikään kerho tai mikään, mut sinne voi jäädä ja siel on muutama opettaja, jotka auttaa, jos on tarve. Et mun mielest se on joku, oiskohan se ollu joku
tunti tai joku sellanen. Siel on opettajat apuna tarvittaessa.

Opintojen toteutustapa ja sujuvuus. Lukiossa opinnot toteutetaan tutkimuksen perusteella usein asia edellä niin, että tavoitteena on vain saada kurssin sisällöt käsiteltyä. Tutkimuksessa lukiolaiset toivat esiin kokemuksen siitä, että etenemisen tahti on kova ja sen
kyydistä putoaa helposti. Esimerkiksi lyhyenkin sairastumisen jälkeen voi olla vaikea kuroa muita kiinni opituissa asioissa. Opiskelijat toivoivat, että tällaisia tilanteita varten olisi
mahdollisuus saada tiivistetty ”ydinpaketti” kurssin asioista, jotta ei olisi aivan ”pihalla”.
H2O3: Se on tunti kerrallaan. Se niinku… Oot vaikka yhen tunnin välissä poissa, ni sen
jälkeen sä et tota… Sitä on vaikea päästä niinku enää siihen kiinni.
H4O1: Mitä mä oon nyt miettiny, ni se, että ku… Jos mä missaan jonku kaks tuntia, jos
mä oon vaikka kipeenä, ni mun yks frendi oli tota, olik se kaks viikkoo mononukleoosis,
ni se oli just sillee, et sit se tipahti kato ihan täysin, ku nehän menee eteenpäin, ei ne
kurssit siit mihinkää jää. Ni se pitäis olla helpompaa tavallaa se, et sit sais, sais jostain
sellasen tiivistetyn ydinpaketin. Ku mitä se oli, se opettaja sano sillee, et tee kaks tehtävää
jokaisesta kappaleesta, mut ku ei kukaa oo opettanu sille, et miten ne toimii ne asiat, ni
sit se on ollu ihan pihalla.
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Tutkimusaineiston lukiolaisten yleinen käsitys oli se, että lukion suorittaminen kolmessa
vuodessa vaatii merkittäviä ponnisteluja, jos opiskeltavissa oppiaineissa on paljon kursseja. Aikataulu on ajoittain todella kiireinen. Tutkimuksessa tuotiin esiin ajatus siitä, että
yleisen jaksamisen vuoksi olisi hyvä, jos lukion suorittaminen neljään vuoteen olisi yleinen tavoite kolmen vuoden sijaan.
H4O3: Mun mielest kyl sillee tällee koko Suomen kannalta, ni lukio vois olla sen neljä
vuotta. Et jos se ois sit vähän helpompi. Et ainaki mulla ykkös- ja kakkosvuonna, mul oli
niin paljon niit kursseja, niinku oikeesti, et mä saan kaikkea. Et ihan oikeesti ne aineetki,
mitä mä luen, ni niis on paljon kursseja. Ja ku mä haluun kirjottaa ne. Ni sellaset, et
vois… Et tottakai mä voisin tehä sen neljään vuoteen, mut sit ku se pitäis… Tai no ei
pitäis… Tai pitäis tehä siihen kolmeen vuoteen. Et se on se aika mihin se pitäis ehtii tekee.
En mä tiiä. Must se on vähän sellanen epärealistinen. Et se on tosi rankka. Et se vois kyl
olla sen neljä vuotta ihan kaikille ja suoraa vaa. Et se ois niinku paljon helpompaa.
(Keskustelua lukion pidentämisestä.)
H1O4: Mun mielest ei kyl puhuta tarpeeks. Sillon ku mä alotin lukion, niin ni mä en ees
aatellu sitä, et mä pidentäisin. Mut jos mä nyt saisin päättää uudestaa, ni mä kyl pidentäisin. Koska mä kummiski sillon, ku mä alotin lukion, ni mä tiesin, et mä tuun pitää
välivuoden, ni se ois ollu sit perjaattees ihan sama jos mä oisin pidentäny sen puol vuotta,
ni mul ei ois nyt tämmöst ihan järkkyy aikatauluu, et kokoajan pitää tehä jotain.

6.2.2 Mahdollisuus itsensä toteuttamiseen
On tiedossa, että opintoihin liittyvät onnistumisen kokemukset, rohkaiseva ohjaus ja rakentava palaute vahvistavat opiskelijoiden itseluottamusta ja uskoa omiin mahdollisuuksiin, innostavat opiskeluun, auttavat opiskelijaa asettamaan omia tavoitteita ja kehittämään ajatteluaan ja ohjaavat työskentelemään tarkoituksenmukaisella tavalla (Opetushallitus, 2019). Opettajien antama palaute, oikeudenmukaisuus ja heiltä saatu arvostus on
opiskelijoille tärkeää (Salmela-Aro, 2018a). Tästä huolimatta opiskelijoiden inhimillinen
kohtaaminen näyttäytyy lukiolaisten kokemusten perusteella melko vähäiseltä. Tämä on
linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa (ks. esim. Korppas, 2007; Tuijula, 2007). Opiskelijat toivoivat, että lukiossa olisi ainakin joku helposti lähestyttävä aikuinen, joka välittäisi siitä, miten heillä menee.
H2O1: No ihan yleistä tukee opettajilta tai niinku sielt henkilökunnalta, et jos on tarvetta
apuun tai sellasta, ni ihan sellasta yleistä, että ”joo, mä oon tässä”. Et mul ei tietenkää
mitää erityistä niinku, et mul ei oo mitään välttämättä, että mä tartten henkilökunnalta
apuu, mut jos on tarve ni sit, et ne on siinä. Mut tietenkihän niilläki on omii hommii ja
töitä ja… Et…
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H1O4: Mun mielest kouluis tai lukiois vois olla sillee… Meijän lukio on niin iso et se on
vähän hankalaa, mut et ois jotenki säännöllisin väliajoin semmonen, et joku opettaja,
kenen kans sä keskustelet niist opinnoista. Et sit se, et jos sul on semmonen tilanne, et
kaikki on hyvin ja normaalisti, ni se keskustelu vois olla vaa sillee, et joo mitä kuuluu ja
kaikki hyvin ja näin. Mut et sul ois säännöllisin väliajoin joku, et joku varmistaa, et kaikki
on ihan kunnossa. Et sit jos ois se kynnys sit sen kautta tavallaa hakee apuu ja tukee sit
pienentyis, ku sun ois ns. pakko puhuu sit jollekki. Et jos sul ois joku pieniki ongelma, ni
sit se henkilö osais ohjaa sut sillee, et okei, tohon kannattaa tarttuu, mee puhuu jollekki.
Ja sillee.

Aikaisemman tutkimuksen valossa tiedetään, että kannustavat, voimaannuttavat ja oikeudenmukaiset opettajat innostavat opiskelijoita. Puolestaan kiire, aikapaineet ja kritiikki
ovat riski sille, että innostus laantuu. (Salmela-Aro, 2018a). Opiskelijoiden minäpystyvyys on vahvasti yhteydessä heidän motivaatioonsa koulutyötä kohtaan, heidän käyttämiinsä oppimisstrategioihin sekä heidän akateemiseen suoriutumiseensa. Se on monesti
kyvykkyyttäkin vaikuttavampi tekijä. Olisi tärkeää, että opettajat auttavat opiskelijoita
kehittämään sellaisia akateemisia itsesääntelyn käytäntöjä, jotka tukevat opiskelijoiden
itseluottamusta. (Pajares & Valiante, 2002.) Tässä tutkimuksessa korostui vahvasti lukiolaisten toive siitä, että lukiosta saisi toimintaa kehittävää palautetta. Opiskelijat kokivat,
että palautetta saadaan vähän suhteessa peruskouluun. Myöskin palautteen laatu koettiin
usein heikoksi ja lannistavaksi. Palautteen ei koettu olevan toimintaa kehittävää, vaan
päinvastoin. Lukiolaiset kertoivat, että toimintaa on vaikeaa kehittää oikeaan suuntaan,
jos ei edes tiedä, mikä on mennyt pieleen. Tunne siitä, että oli itse yrittänyt parhaansa,
mutta opettaja ei nähnyt opiskelijan tekemiä ponnisteluja, koettiin hyvin lannistavana.
K21: Positiivisen palautteen antaminen olisi mukavaa.
H5O3: Meil ainaki yläasteel annettiin tosi paljon positiivista palautetta, et se parantaa
omaa fiilistä. Mut tuolla ei niinku anneta mitään.
H5O2: Ja sit sä tiedät, et sä teet asioita niinku hyvin, mut sit siinä hetkessä tuntuu, että
ei.
H5O4: Just niinku kokeesta vois antaa tarkempaa palautetta. Joskus sä vaan saat sen, ja
siin ei oo mitään, et mikä siin on edes menny väärin. Et yleisesti se palautteenanto vois
olla.
H5O2: Joo. Ja jos on huonoo palautetta, niin sen voi antaa rakentavana eikä silleen ”
no nyt meni kyllä vähän huonosti, ens kerralla tsemppaat paremmin” ja sit kotona aattelet, että oot jo tsempannut ja sit opettaja sanoo noin.
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Lukiouudistuksella pyritään lisäämään opiskelijoiden osallisuutta (Opetushallitus, 2019,
21). Osallisuus nousi myös tässä tutkimuksessa tärkeänä teemana. Opiskelijat, jotka olivat olleet lukion muussa toiminnassa mukana, kokivat sen hyvin voimaannuttavana ja
hyvänä vastapainolle lukion suorittamiskulttuurin rinnalla.
H4O2: --- Ja mul sit ehkä lisää viel se, et mä tykkään olla kaikes erilaises toiminnas
mukana, ja siitähän sit tosi usein sanotaa sitä, et se niinku stressaa vaa enemmän ja auheuttaa vaa enemmän niinku kaikkii paineita ja muita, mut mä voin kyl sanoo, et niinku
kaikki tutor-toiminta ja vanhojentoiminkunta-toiminta ja kaikki sellanen, ni ne on vaa
niinku, ne vaa jotenki niinku piristää mua ihan hirveesti. Ja se, et mun koulunkäynnissä
on myös sellanen osa, joka ei oo niinku pelkkii numeroita ja pelkkää semmosta suorittamista, ni se on ihanaa!

Opiskelijakuntatoiminta on yksi keskeinen tukimuoto, jolla voidaan edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamaan oppimista. Jokaisella oppilaitoksella on lain määräämä velvoite
järjestää opiskelijakuntatoimintaa, joka osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen ja
kriittiseen kansalaisuuteen (Lukiolaki 714/2018, 33§). Peruskoulun puolella vastaavaa lakiin perustuvaa velvoitetta ei ole.
6.2.3 Fyysiset olosuhteet
Nuoret viettävät suuren osan arjestaan lukiossa. Tämän vuoksi on tärkeää, että fyysiset
olosuhteet ovat kunnossa. Sisäilmalla on suuri vaikutus hyvinvoinnille. Haastatteluissa
nousi esiin heikon sisäilman negatiiviset vaikutukset hyvinvoinnille, jaksamiselle ja jopa
terveydelle. Huonon sisäilman kuvattiin aiheuttavan muun muassa päänsärkyä, silmäoireita, äänen käheyttä ja muita terveysongelmia.
H2O3: Nii ja sit tietty lukiossa noi sisäilmaongelmat, ni… Se vielä tekee siitä hyvinvoinnista siellä aika huonoa.
H2O3: Se väsyttää ja aiheuttaa kaikkea niinku… Sellasia niinku silmäoireita paljon. Ja
tällasta. Ja huomaa ihan opettajistaki sellasta äänen käheyttä ja muutaki, että nekään ei
jaksa.
H4O3: Parempi sisäilma, et must tuntuu et meijän koulust on tosi tunkkasta.
H4O1: Joo, pää tulee kipeeks.

Lukion tilaratkaisuihin liittyen koettiin vaikeana se, että missään ei oikein päässyt olemaan rauhassa. Nuoret kuvasivat, että jatkuva meteli ja liikehdintä tuntui toisinaan raskaalta. Ei ollut paikkaa, jossa päivän aikana olisi voinut rauhoittua esimerkiksi hyppytunnilla opiskelemaan tai hetkeksi hengähtämään.
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H4O3: --- Mut on tosi vaikee löytää sellasta paikkaa, mis ois oikein hiljasta tai mitää
sellasta. Et jos haluu vaik ees opiskellla kunnolla niinku jollain hypärillä, ni se voi olla
välil tosi raskasta . Vaik sä et ees puhuis kellekkää ja kukaa siin ympäril ei ois ees sun
kaveri, et sä saisit olla yksin kännykällä, ni se voi silti tuntuu tosi raskaalta. Siel on kokoajan jotain liikennettä tai hälyä tai sellasta. –

Lukion opetussuunnitelman perusteissa sanotaan: ”Opiskeluympäristöjen kehittämisessä
ja menetelmien valinnassa otetaan huomioon myös opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat
ja edellytykset, kiinnostuksen kohteet, näkemykset ja yksilölliset tarpeet sekä tulevaisuuden ja työelämän asettamat tarpeet. Oppimisympäristön on tärkeä olla sellainen, että se
palvelee opiskelujen sujumista.” (Opetushallitus, 2019, 19). Tutkimuksessa kävi ilmi,
että lukion opiskeluympäristöön liittyy kuitenkin tietynlaisia haasteita opiskelijoiden erityisten tarpeiden näkökulmasta. Tutkimukseen osallistuneiden lukioissa oppitunnit olivat
75 minuutin mittaisia. Eräs opiskelija kuvasi, että hänelle pitkien aikojen istuminen paikallaan on haastavaa. Hän ei kokenut, että perinteinen luokkajärjestys palvelisi hänen
opiskelunsa sujumista.
H3O3: Mul on ehk siihen, no henkilökohtasesti, mä en tiiä kuin monella on sitä ongelmaa,
et ei pysty oikein istuu niin pitkii aikoi luokassa. Mut mulle ehk sillee ihanne ois sellanen,
et se luokkajärjestely muuttuis. Et ei ois enää vaik tuoli ja pöytä, vaa et ois vaik puolet
jotain seisomapöytii, tai jotain sillee, et se niinku jotenki se järjestely siin luokas muuttuis.

Eräässä lukiossa edellä mainittuun ongelmaan oli puututtu niin, että oppitunteihin oli liitetty pieni jumppahetki. Tällä tavoin saatiin keskeytettyä pitkäjaksoinen istuminen.
H3O2: Sit tohon istumisee se, et meil on nyt, tulee joku semmonen käytäntö, et kesken
tunnin me pidetä joku viiden minuutin tauko, et opettaja vetää sit jotain jumppaa siel
kesken.

Myös tilojen toimivuus ja viihtyvyys nostettiin esiin, kun keskusteltiin jaksamisesta ja
hyvinvoinnista koulussa. Koettiin tärkeänä, että koulussa viihtyy. Kaivattiin valoisuutta,
kasveja ja tilavuutta. Toivottiin, että lukio ei olisi laitosmainen, vaan enemmänkin kodinomainen ympäristö, jossa viihtyy hyvin.
H2O4: Meil on hyvät tilat.
H2O1: Se on iso koulu.
H2O4: Se on iso koulu, ni tilatki on sen mukaset. Ja ku on isot luokat ja paljon ihmisii
yhessä luokassa, ni on avoimet luokat ja sillee, että sinne kyllä mahtuu.
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H3O3: Ja sit ehkä semmoi sisäilman… Sisätilan viihtyisyys. Et ois esim. kivempi et ois
paljon kasvei ja luonnon valoo, avarammat tilat, tois sellasta kotosuutta kouluun ja sit
viihtyis paremmin. Mut eipä muuta.

6.3 Sosiaaliset suhteet
Sosiaaliset suhteet muodostuvat tässä tutkimuksessa opiskelijan oman tukiverkoston ja
lukion yleisen ilmapiirin muodostamasta kokonaisuudesta. Sosiaalisilla suhteilla tarkoitetaan muiden ihmisten kanssa tapahtuvaa vastavuoroista vuorovaikutusta, johon liittyy
toimintaa ja toisia ihmisiä koskevia odotuksia (Laine, 2005, 140). Sosiaaliset suhteet ikätovereiden kanssa ovat tärkeitä, sillä ne opettavat erilaisia tietoja, taitoja ja asenteita. Kaikella tällä on vaikutusta niin sopeutumiseen kuin hyvinvointiinkin. (Salmivalli, 2005, 15.)
Aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että innostava ja tukeva sosiaalinen ympäristö on yksi keskeinen kouluhyvinvointia lisäävä tekijä (Salmela-Aro, 2018a).
6.3.1 Oma tukiverkosto
Ystävyyssuhteet ovat erityisiä, vastavuoroisia ja läheisiä sosiaalisia suhteita (Salmivalli,
2005, 35). Ihmiselle on luontaista mieltymys ja kaipuu toisen ihmisen kiintymykseen eli
läheiseen ystävyyteen. Ihmiset kaipaavat myös hyvien kavereiden ja tovereiden muodostamaa sosiaalista verkostoa. (Laine, 2005, 144.) Lukiolaiset toivat monessa kohtaa esiin
kavereiden muodostaman tukiverkoston merkityksen hyvinvoinnille.
Haastattelija: -- Mitkä asiat vaikuttaa siihen, että teillä on lukiossa niinku hyvä olla? Tää
on varmasti tietysti yks, mitä tässä puhuttiin, mut mitä muita?
H2O1: Tietenki kaverit. Et jos siel on kavereita, ni mun mielest ainaki kaikki on hyvin.
Et, mul ei oo mikää… No tietenki hyvät opettajat, jos ne on siel apuna. Mut kaverit on
mulle tärkeimmät, et jos ne on siellä, ni sit mul on kaikki hyvin. Et mä voin puhuu niille,
mä voin pyytää niilt apuu. Et joo, se on mulle ainaki.
Haastattelija: Nii, et sellanen sosiaalinen tuki löytyy niistä kavereista.
H2O2: Sellanen tukiverkko.
H2O4: Joo, mä oon samaa mieltä siitä. Et vaik ois kuinka huono päivä, ni sit ne kaverit
piristää sitä päivää. Koe menee huonosti, ni kaverit lohduttaa. Ja, öö, opettaja oli hirvee,
kaverit lohduttaa. Oli pahaa ruokaa, no sit mennää vaik yhes kauppaan tai jotain. Silleen
et… Ja hypäreil vaik, tai jos on hypäri, ni ei tarvii olla yksin. Tai sillee nii, se on niinku,
se on sellanen asia, et niiden ympärille rakentuu se koko kouluhyvinvointi vähän niinku.
H3O3: Ja sit tosi hyvä, tai sillee, jos just tekee jotain kavereiden kaa. Tai et vaik opiskelee
kavereiden kaa. Jos on liikaa yksin ni sit kaikki vaa sillee vaikuttaa isommilta mitä on.

62
Sen lisäksi, että kaverit tarjoavat tukiverkoston, joka auttaa opinnoissa, on kavereilla
myös iso vaikutus nuorten omaan toimintaan. Kavereilla on suuri vaikutus siihen, miten
nuoret rakentavat tulevaisuutensa ja asettavat henkilökohtaiset tavoitteensa (esim. Nurmi,
2001). Nuoruudessa kavereiden kanssa vietetään paljon aikaa ja siten myös kaveripiirin
arvot, normit ja odotukset tulevat tärkeiksi. Kaveripiiri jakaa usein samanlaiset koulutukselliset tavoitteet ja kaveripiirin normit vaikuttavat nuoren omaan kouluinnostukseen ja
menestykseen. (Salmela-Aro, 2018b.) Tutkimuksessa tämä korostui etenkin pidentämiseen liittyvän keskustelun yhteydessä. Kuten luvussa 2.1. toin esiin, on lukion tavoitteellinen suorittamisaika kolme vuotta, mutta myös pidentäminen neljään vuoteen on mahdollista (Lukiolaki 714/2018). Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, että sosiaalinen paine
lukion suorittamiseen samassa tahdissa kavereiden kanssa on suuri. Kavereiden vaikutus
asenteisiin oli selkeästi huomattavissa. Opiskelijat halusivat toimia samalla tavalla kuin
kaverit, vaikka nähtiin, että se ei aina olisi omalta kannalta järkevin ratkaisu. Pelättiin
sitä, että jos ei menisi kavereiden kanssa samassa rytmissä, jäisi heistä jälkeen. Pelättiin
ulkopuolelle jäämistä ja sitä, että jäisi ”yksin” lukioon, ilman kavereiden tukea.
H1O7: Siis suurin osa kavereist, ni ne myös kolmee vuotee. Ni sit ei oo viittiny jäädä
sillee, niinku ainoana sillee, että jää vielä yliaikaa. Sitte ottaa niinku kaikki tässä toiselle
vuodelle ja koittaa saada kolmee vuotee, vaik se ei sit välttii aina oo ihan se järkevin,
mutta…
H1O3: --- Et just kaverit vaikuttaa aika paljon päätöksii, et jos kaverit menis kolmee
vuotee, tai joku ois sillee, et mä meen ainaki kolmee vuotee, ni se vaikuttais kuitenki kaveriporukas siihen asenteesee et… Et kaikki muutki haluu sit ehk pyrkii siihen kolmee
vuotee. Mut sit jos… Jos joku on sillee et tekee ehdottomasti neljää vuotee, ni sit ehkä
muutki alkaa miettii, et vois itekki mennä.

Myös vanhempien vaikutuksen nuorten hyvinvointiin on todettu olevan odotettua suurempaa. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, lasten kasvaessa vanhempien merkitys ei vähene.
(Salmela-Aro, 2018b.) Myös tässä tutkimuksessa monet opiskelijat kuvasivat vanhempien tärkeyden omalle hyvinvoinnille. Perheen ja läheisten tuki nähtiin hyvinvointia vahvistavana tekijänä.
6.3.2 Lukion yleinen ilmapiiri
Lukiolaiset kokivat tärkeänä, että heillä on tunne siitä, että he kuuluvat heidän lukioonsa
ja ovat tärkeä osa sitä. Positiivinen ilmapiiri ja hyvä yhteishenki näyttäytyy tutkimuksen
valossa tärkeänä osana nuorten kouluhyvinvointia.
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H1O6: Tietenki se on se tunne, että sä niinku kuulut siihen lukioon. Et ei itessää se, et sä
saat jostain lukiosta paikan tai oot opiskellu siellä tuo sitä. Sul pitää olla sellanen fiilis,
et sä oot osa sitä lukioo. Ei sen tarvii olla sellanen, omasta mielestäni, et sä oot mikää
johtotyyppi siellä. Mut sä vaa tunnet, et tää on nyt mun opiskelupaikka ja tääl on mukava
opiskella.
H1O3: --- Mut et se koulu on semmonen, et sä oot osa sitä. Se on niinku osa sua ja sä
kuulut sinne. Ja et ku sä siel opiskelet ja kuulut sinne, ni sä oot osa sitä kouluu ja sen
yhteisöö. Et sillee, vähän muodostaa ite itteensä perjaattees. Sitä voi auttaa kyl kouluki
siin mieles, et järjestetää jotain niinku yhteist tekemistä.
.
H4O2: --- Mut kyllähän siihen kouluhyvinvointiin on tosi tiiviisti yhteydessä myös kaikki
ne ihmiset siellä ympärillä ja sellanen yhteishenki.
H4O1: Positiivinen ilmapiiiri.

Lukion luokattomuus nähtiin sekä huonona että hyvänä asiana. Kuten luvussa 2.1 kuvasin, pidetään luokattoman lukion yhtenä suurena haasteena sen sporadisuuden vaaraa ja
huolta siitä, että opiskelijoille ei muodostu myönteisiä ja kestäviä sosiaalisia suhteita opiskelukavereihinsa tai opettajiinsa (ks. esim. Kuusela, 2003, 231; Olkinuora ym., 2007).
Tutkimuksessa kävi ilmi, että siihen liittyy sekä hyviä että huonoja puolia. Opiskelijat
kuvasivat, että toisille luokaton järjestelmä sopii ja toisille ei. Sosiaalisten suhteiden muodostumisessa keskeistä on se, miten nuori itse hakeutuu sosiaalisiin tilanteisiin (Gill,
2001). Luokattomassa lukiossa sosiaalisten suhteiden rakentuminen on nykymuotoisena
suurilta osin lukiolaisten omalla vastuulla.
H4O1: Nii se on sillee, et se on tosi jakautunu tollasis jutuissa, et siin on tosi paljon hyvää
ja sit tosi paljon huonoo. Et se on sillee, et ihmiset kokee sen silleen kahtena ääripäänä,
ku on niin paljon porukkaa. Ainki ite taas nautin siitä, et on paljon jengii ja tutustuu
todella helposti uusiin ihmisiin. Ja sit jos ei haluu puhuu kenekää tai olla tekemisissä, ni
ei tarvii.

Pahimmillaan lukion luokaton muoto vaikuttaa siten, että se heikentää yhteisöllisyyden
tunnetta. Lukiolaiselle saattaa tulla tunne, että hän ei kuulu mihinkään ryhmään. Muodolliset kotiryhmät eivät muodosta todellista ryhmään kuulumisen tunnetta, sillä kohtaaminen ryhmän kanssa on hyvin satunnaista. Tunne vertaisryhmään kuulumisesta on tärkeässä roolissa nuoren hyvinvoinnin kannalta, sillä heikko asema ryhmässä tai ryhmän ulkopuolelle jääminen saattaa johtaa alemmuudentunteisiin ja tunne-elämän ongelmiin
(Salmivalli, 2005, 17). Lukiosta voi tulla hyvin sietämätön paikka, jos koulukaverit hyl-
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käävät ulkopuolelle, ja akateeminenkin suoriutuminen voi kärsiä jo pelkästään sosiaalisten ongelmien vuoksi (Ross & Rubin, 1982). Osa opiskelijoista toivoi, että lukiossa jatkuisi peruskoulun kaltainen luokkajärjestelmä, jossa tunti kuuluvansa johonkin.
Haastattelija: Oisko sit jotain sellasta, mitä lukio vois tehä, et se parantais teidän hyvinvointia ja jaksamista?
H3O3: Siis kuule on. Tätä mä itseasia oon miettinykki. Et sellanen yhteisöllisyys must
ainaki lukiossa puuttuu. Ku oli ala-asteel ja yläasteel, ni oli se sama luokka mis sä olit
kokoajan. Ja sit niinku tunsit sen porukan tosi hyvin. Sä ns. kuuluit johonki. Mut sit nykyää lukiolaisel, jos sul ei oo mitää harrastusta, ni se on sellanen yks tietty ryhmä, missä
sä oot. Ja ei oo isoo kaveriporukkaa. Ni voi olla, et su ei oo mitää sellasta kokemusta, et
mä kuulun johonki porukkaa tai ryhmää. Ni tota, se ois must jotenki kiva, jos lukioo sais
sellasen saman tyyppisen järjestelmän ku ala- ja yläasteel. Et ois sellanen jonkin näkönen
ryhmä, missä sä liikut sillee suurimmaks osaks. Et en sit tiiä kuinka hankala se on järjestää.
H3O3: --- Ja se tyylii käytännössä silleen, et mitä mä oon kuullu, ni vaik sul on se ns.
luokka, ni ei se oo luokka. Se on vaa sellanen et kuulun johonki ryhmään 17-jotain. Ja sit
sillee, et sä tunne sielt ketään. Se on vaan sellanen määritelmä, että mä oon siinä luokassa
tai ryhmässä.

Yhtenä luokattoman lukion etuna nähtiin kuitenkin se, että isossa koulussa löytyy jokaiselle joku, jonka kanssa voi viettää aikaa. Osa opiskelijoista kuvasi nauttivansa siitä, että
on paljon ihmisiä ympärillä ja paljon mahdollisuuksia solmia uusia ystävyyssuhteita.
H6O1: Se on iso koulu, niin oikeestaan minkälainen tahansa ihminen sä oot, niin löytyy
joku kenen kans voit viettää aikaa.

Lukiolaiset kokivat, että lukiossa ilmapiiri on peruskoulua sallivampi. Koettiin, että lukiossa saa olla sellainen kuin on. Erilaisuus nähtiin hyvänä asiana, eikä syynä kiusaamiseen.
Nuoret itse toivat tähän syyksi sen, että opiskelijat ovat ”aikuistuneempia” kuin peruskoulussa. Henkisen kasvun nähtiin olevan merkittävä tekijä. Tulkitsen tämän liittyvän
myös sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Hyville sosiaalisille taidoille ominaista on se,
että ihminen on osaa nopeasti luoda kontaktin erilaisiin ihmisiin, pystyy olemaan luonteva sosiaalisissa tilanteissa ja kykenee verkostoitumaan ja keskustelemaan (KeltikangasJärvinen, 2010, 20). Sosiaalisiin taitoihin liittyy läheisesti sosiaalinen kompetenssi, joka
tarkoittaa yksilön kykyä käyttää onnistuneesti sekä omia että ympäristössään olevia resursseja, joiden avulla hän pystyy saavuttamaan haluamiaan tavoitteita (Poikkeus, 1995).
Kuorelahti, Lappalainen ja Viitala (2012) toteavat, että kehittynyt sosiaalinen kompetenssi ennaltaehkäisee konflikteja.
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H2O4: No mä en ainakaa hirveesti oo huomannu mitää kiusaamista tai sellasta. Et huomaa, ku porukka on paljon aikuistuneempaa kun yläkoulussa, ni sit sellasta niinkun kiusaamista ei oo niin paljoo. ---. Et erilaisuus otetaan vastaan niinku hyvänä asiana, eikä
sellasena asiana, et siitä pitäis kiusata.
Haastattelija: Onks teidän lukiossa kiusaamista? Ootte havainnu?
H3O4: En mä tiiä. Must tuntuu et enemmänki päinvastoin. Et sellaset ketkä on ollu peruskoulussa sellasii enemmän hiljasii ja syrjäytyneitä, ni ne on alkanu enemmän avautuu.
H3O3: Jep.
H3O4: Ainaki mun mielest siltä se on näyttäny sivusta.
H3O1: En tiiä. Onhan ihmiset kummiski, vaikka siinä ei ihan hirveesti oo välii peruskoulussa ja lukiossa, mut tuntuu et on kasvanu aika paljon henkisesti.
H3O2, O3, O4: Niinpä.

Vaikka kiusaamisesta puhuttaessa erilaisuus nähtiin hyvänä asiana, niin silti ryhmien erilaisuus saattoi olla syy poikkeavaksi leimaantumiselle. Ihmiselle on ominaista, että asioita luokitellaan ja luodaan niin sanottuja sosiaalisia skeemoja maailman jäsentämiseksi
(Laine 2005, 78). Kaverisuhteisiin ei siis vaikuta ainoastaan yksilön käyttäytyminen, vaan
sen lisäksi esimerkiksi ryhmässä vallitsevat ennakkoluulot ja stereotypiat vaikuttavat arviointeihin muista (Poikkeus, 1995; Salmivalli, 2005, 127). Ihmisten erilaisuudelle annetaan tiettyjä arvolatauksia, jotka ovat useimmiten kielteisiä kohdistaen poikkeaviksi
luokiteltuihin ihmisiin tietynlaisia leimoja (Emanuelsson, 2001). Haastatteluissa kävi
ilmi, että opiskelijaryhmiin, jotka opiskelevat jollakin erityisellä painotuksella, saatetaan
kohdistaa erilaisia ennakkoluuloja ja asenteita. Heitä saatetaan myös kohdella muista
poikkeavalla tavalla.
H2O3: Meillä kans se urheilulinja, ni se aina jos jotain tapahtuu, ni ne on aina syyllisiä.
Ja jos on joku pois tai ei oo vaikka tota kokeessa, niin et on kymmenen ihmistä vaik pitäis
olla kolkyt, ni melkee opettajatki aina jo sanoo niinku, että on niinkun urheilulinjalaiset
taas jättäny tulematta, että se tehdään aina niiden syyksi kaikki.
H4O3: No se on ehkä vähän niinku, miten mul tulee meijän koulust mielee, ku meilki on
eri linjoi, on liikkalinjaa, medialinjaa ja kaikkee tällästä, nii sit siin tulee vähän sellast
jakautumist, et se on niinku myös tietyt luokat, ni sitte koetaa ehkä yhteisii juttui, jotain
abijuttui tai jotain tällasta, missä on tavallaa kaikki ni abiluokat, ihan sama ooks sä jollain linjalla vai et, ni sit siin on sellast tietynlaist niinku jakoa, et se mun mielest vähän
huonontaa sit ilmapiirii. Siin on kuitenki sellanen tietty sit, et kaikki ei oo kaikkien kaa.
Eikä tarviikkaa olla niinku kaikkien kavereita, mut sellanen tietty sellanen niinku, ei nyt
hyväksyntä, kyl meijän koulussa kaikki hyväksytä, kaikki saa olla sellasii mitä haluu, mut
en mä tiiä, siin tulee vähän sellasta kitkaa.
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6.4 Yhteenveto
Olen koonnut tutkimuksen tulokset lukiolaisten hyvinvointimalliin (ks. kuvio 8). Lukiolaisten hyvinvointi koostuu kolmesta isosta osa-alueesta: elämänhallinnasta, koulun olosuhteista ja sosiaalisista suhteista. Elämänhallinta koostuu oman elämän ohjauksesta, elämäntavoista ja terveydestä. Koulun olosuhteet puolestaan muotoutuvat opinnoista, lukiolaisen mahdollisuudesta itsensä toteuttamiseen ja koulun fyysisistä olosuhteista. Sosiaaliset suhteet rakentuvat nuoren omasta tukiverkostosta ja lukion yleisestä ilmapiiristä.
Alakohdat olen tarkemmin eritellyt luvuissa 6.1, 6.2 ja 6.3.

Lukiolaisen hyvinvointi

Elämänhallinta

Oman elämän
ohjaus
- aikatauluttaminen ja
suunnittelu
- opintojen ja muun
elämän yhteen
sovittaminen
- työskentelytavat
- asennoituminen ja
motivaatio

Elämäntavat ja
terveys
- jaksaminen
- uni
- ruoka
- liikunta

Koulun olosuhteet

Opinnot
- tuen saatavuus
- opintojen
toteutustapa ja
sujuvuus

Mahdollisuus
itsensä
toteuttamiseen
- opettajien antama

arvostus, palaute ja
välittäminen
- osallisuus

Fyysiset
olosuhteet
- sisäilma
- tilojen toimivuus ja
viihtyvyys
- oppimisympäristö

Kuvio 8. Lukiolaisten hyvinvointimalli.

Sosiaaliset suhteet

Oma tukiverkosto
- kaveri- ja

perhesuhteet
- kavereiden vaikutus
omaan toimintaan

Lukion yleinen
ilmapiiri
- yleinen kuulumisen
tunne
- ryhmäytyminen
luokattomassa
lukiossa
- kavereiden
hyväksyntä
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Tutkimuksessa korostui lukiolaisten oma toimijuus. Monet tekijät elämänhallinnan ja sosiaalisten suhteiden osa-alueella ovat nuoresta itsestään riippuvaisia. Tästä huolimatta lukion tarjoama tuki jokaisella hyvinvointimallin osa-alueilla on kiistattoman tärkeää.
Myös lukiolaiset itse tunnistivat, että tukea lukiolta tarvitaan kaikilla osa-alueilla, niin
oman elämän ohjauksessa kuin sosiaalisissa suhteissakin. Nuorten itsenäisyydelle ja autonomialle tulee antaa tilaa, mutta kuitenkin tukea tilanteissa, kun tukea tarvitaan.
Jotta lukiolainen voi hyvin, jokaisen hyvinvointimallin osa-alueen tulee olla tasapainossa.
Ei riitä, että koulun olosuhteet ja sosiaaliset suhteet ovat kunnossa, jos lukiolainen kokee,
että elämänhallinta pettää. Ei myöskään riitä, että elämänhallinta ja koulun olosuhteet
ovat kunnossa, jos sosiaalisissa suhteissa on vikaa, ja niin edelleen. Lukiolaisen elämä on
hyvin kokonaisvaltaista, joten hyvinvointi on turvattu vain niin, että suuret palaset saadaan kohdilleen.
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7

Luotettavuus

Sisäistä johdonmukaisuutta voidaan pitää eräänä hyvän tutkimuksen kriteerinä. Tutkimusraportissa tämä korostuu muun muassa argumentoinnissa ja eettisessä kestävyydessä.
Sisäisesti johdonmukaisessa tutkimuksessa raportoinnin tulee olla hyvin tehty ja lähteiden tulee olla päteviä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 149.) Otan tässä luvussa katsauksen
tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisyyteen, jotka ovat tämän tutkimuksen tekemisessä
olleet tärkeitä työskentelyäni ohjaavia arvoja.

7.1 Laadullisen tutkimuksen luotettavuus
Olen tässä tutkimuksessa ja sen raportoinnissa pyrkinyt huolehtimaan huolellisuudesta,
perusteellisuudesta ja läpinäkyvyydestä, jotka koen tutkimuksen luotettavuuden kannalta
tärkeinä seikkoina. Analyyttinen läpinäkyvyys ja kaikkien tulkintojen tiivis yhteys aineistoon ovat laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantava piirre (Nikander, 2010). Olen
pyrkinyt raportoinnissa tuomaan analyysin tiiviin yhteyden aineistoon selkeästi esiin.
Olen käyttänyt useita esimerkkikatkelmia suoraan aineistosta, jotta tutkimus pysyisi mahdollisimman läpinäkyvänä, ja lukijan olisi mahdollisuus huomata tulkintojen tiivis yhteys
aineistoon. Pyrin kuitenkin pitämään esimerkkikatkelmien määrän suhteellisen rajallisena, jotta ne eivät vaarantaisi tekstin luettavuutta.
Tutkimusaineiston hankintaan osallistui kolme haastattelijaa. Haastattelut oli suunniteltu
yhteneväisiksi, mutta siitä huolimatta jokainen haastattelu muotoutui ryhmähaastattelulle
tyypillisesti omannäköisekseen. Kaikkia haastatteluja kuitenkin ohjasi yhtenäiset teemat
ja apukysymykset (ks. liite 6), jolla pyrittiin minimoimaan haastattelijoiden vaihtuvuuden
vaikutus. Lisäksi litteroinnin toteutti lisäkseni toinen pro gradu -tutkielman tekijä. On
huomattava, että litteroinnissa tutkijan rajallinen huomiokyky saattaa ohjata aineistosta
tehtyä esitulkintaa (Ruusuvuori, 2010). Tämän takia tutkimuksen luotettavuutta heikentävänä seikkana voidaan nähdä, että en ole itse tehnyt kaikkien aineistojen litterointia.
Kaikki litteraatit toteutettiin kuitenkin samalla tarkkuudella, joten sen vuoksi en pidä tätä
merkittävänä haittana tutkimuksen luotettavuudelle.
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Menetelmätriangulaation yhteys tutkimuksen luotettavuuteen jakaa mielipiteitä. Eniten
mielipiteitä jakaa määrällisten ja laadullisten tutkimusten yhdistäminen. Tämän tutkimuksen yhteydessä kuitenkin näen, että menetelmätriangulaation käyttö oli erittäin aiheellista. Fenomenologis-hermeneuttisen perinteen mukaisesti tutkimustulokset ymmärretään kokonaisiksi vain merkityksen mielessä, eikä erilaisten näkökulmien yhdistämisenä, jonka vuoksi esimerkiksi laatujen ja määrien sekoittaminen ei ole perusteltua
(Tuomi& Sarajärvi, 2018, 171). Tässä tutkimuksessa kuitenkin kysely yhdistettiin ryhmähaastattelun juuri sen vuoksi, että opiskelijat voisivat mahdollisimman vapaasti tuoda
esiin ajatuksiaan, tuntemuksiaan ja kokemuksiaan, eikä heidän tarvitsisi syystä tai toisesta
hiljentyä joistakin asioista. Tarjosimme lukiolaisille kyselyllä mahdollisuuden tuoda anonyymisti esiin sen, mitä ei ryhmässä omilla kasvoilla haluttu välttämättä sanoa. Kyselyssäkin suosimme avoimia vastauksia, jotta opiskelijat pystyivät tuomaan oman äänensä
parhaalla mahdollisella tavalla esiin. Ryhmäkeskusteluissa puolestaan halusimme antaa
opiskelijoille mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan keskenään, keskustella asioista ja antaa toisille ajattelemisen aiheita. Kokonaisuudessaan tässä tutkimuksessa koen menetelmätriangulaation toimineen tutkimuksen luotettavuutta lisäävänä tekijänä.
Täyttä objektiivisuutta laadullisessa tutkimuksessa ei ole täydellisesti koskaan mahdollista saavuttaa, sillä aineiston purkamiseen liittyvät ratkaisut ovat aina yhteydessä tutkijan
esiymmärrykseen. Myös tutkijan arvot muovaavat sitä, miten pyrimme ymmärtämään tutkimiamme ilmiöitä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 161; Nikander, 2010.) Olen
tämän tutkimusmatkan varrella joutunut väistämättä tekemään joitakin tulkintoja, jotta
olen pystynyt siirtymään raportoinnin tasolta tutkimuksen tekemisen tasolle. Laineen
(2018) mukaa tulkinnat tulee asettaa koetukselle, jotta toisen ilmaisujen omalaatuisuus
voidaan ymmärtää. Tutkijalta vaaditaan itsekritiikkiä, jotta jokainen tulkinta voidaan kyseenalaistaa. (Laine, 2018.) Olen tämän tutkimusmatkan aikana haastanut itseni näkemään asiat monesta näkökulmasta. En ole tutkimuksessa tyytynyt ensimmäiseen tulkintaani, omaan tuttuun tapaani ajatella asioita, vaan olen haastanut omia ajatuksiani ja pyrkinyt löytämään mahdollisimman objektiivisen näkökulman tutkimusaineistoon, jotta
olen saanut aikaan mahdollisimman luotettavan tutkimustuloksen, jossa opiskelijoiden
omat kokemukset saavat ansaitsemansa arvon.
Tutkimukseen kuuluu keskeisesti myös kriittisyys ja reflektiivisyys. Reflektiivisyydellä
pyritään siihen, että tutkija on mahdollisimman tietoinen omista tutkimukseen liittyvistä

70
lähtökohdistaan. Kuitenkin tulee tiedostaa se, että täydellinen reflektiivinen itsensä tietoinen hallinta ei ole ihmiselle mahdollista, jonka vuoksi tutkimuskin on aina vain rajallista inhimillistä toimintaa. (Laine, 2018.) Kuten jo tutkimusmenetelmällisten valintojen
yhteydessä toin esiin, en lähestynyt aihetta aivan tyhjiöstä. Koko tutkimusprosessin ajan
olen kuitenkin reflektiivisellä ajattelulla pyrkinyt huomiomaan omat tutkimukseen liittyvät lähtökohtani. Olen pyrkinyt antamaan tilaa opiskelijoiden kokemuksille niin aineiston
hankinnassa kuin analysoinnissakin niissä rajoissa, kuin se on mahdollista.

7.2 Eettisyys
Tutkimuksen luotettavuutta pohtiessani haluan ottaa katsauksen myös tutkimuksen eettisyyteen. Eettinen sitoutuneisuus ohjaa hyvää tutkimusta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 150).
Kokonaisuudessaan tutkimukset toteutettiin hyvää eettistä tutkimustapaa noudattaen
(TENK, 2012, 6-7). Tutkimusaineisto kerättiin nimettömänä, eikä tietoja yhdistetty henkilöihin aineiston keräämisen jälkeen. Kyselyiden ja ryhmähaastattelujen aineistoa käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on alun perin suunniteltu. Kerroimme
osallistujille, että aineistoa ei anneta sellaisenaan eteenpäin, ja siinä lupauksessa olemme
pysyneet. Aineistot tullaan hävittämään pro gradu -tutkielmien valmistumisen jälkeen.
Käsittelin aineistoa kvalitatiivisen tutkimusotteen mukaisesti, hyvää tieteellistä käytäntöä
noudattaen.
Aloitimme tutkimusprosessin hakemalla luvat kahden kaupungin opetusvirastoista. Ennen tätä olimme jo saaneet lukioiden rehtoreilta alustavan suostumuksen. Kun saimme
viralliset luvat opetusvirastoilta, olimme vielä yhteydessä lukioihin ja tiedotimme opiskelijoita ja vanhempia tutkimuksesta. Lähetimme lukioiden kautta opiskelijoille ja heidän
perheilleen tiedotteet tutkimuksesta ja niiden liitteenä suostumuslomakkeet. Tiedotteissa
annoimme tutkittaville todenmukaisen kuvan tutkimuksen tavoitteista ja siitä, mitä tutkimukseen osallistuminen käytännössä tarkoittaa (TENK, 2019, 8-9). Täysi-ikäiset opiskelijat saivat allekirjoittaa suostumuksen itse, mutta alaikäisten suostumuksen tuli tulla vanhemmilta. Tässä kohtaa toteutimme opetusvirastojen vaatimuksen, vaikka Tutkimuseettinen neuvottelukunta ei vaadikaan yli 15-vuotiaalta vanhempien suostumusta (TENK,
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2019, 9). Opiskelijat toimittivat lupalomakkeet työpajapäivään joko itse tai vastuuopettajiensa välityksellä. Ryhmähaastattelujen ja kyselyiden yhteydessä vielä varmistimme,
että kaikki ovat suostuvaisia tutkimukseen, ja muistutimme tutkimuseettisistä käytänteistä. Tutkimuksen jokaisessa vaiheessa muistutimme opiskelijoita siitä, että tutkimukseen osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen, ja heillä on oikeus keskeyttää osallistuminen missä vaiheessa tahansa (TENK, 2019, 8). Ryhmähaastatteluissa muistutimme
osallistujia vielä siitä, että heidänkin tulee sitoutua salassapitoon siltä osin, että haastattelutilanteessa esiin nousseita tietoja ei viedä eteenpäin. Kyselylomakkeessa tarjosimme
opiskelijoille mahdollisuuden kertoa henkilökohtaisempia asioita anonyymisti, jos he eivät halunneet niitä ryhmässä tuoda esiin.
Tutkimukseeni liittyviä suurimpia eettisiä ratkaisuja oli se, että en ottanut tuloksiin mukaan sukupuolijakaumaa. Jouduin tekemään tämän valinnan, vaikka tiedostan, että aikaisemmassa tutkimuksessa sukupuolella on ollut merkittävä yhteys esimerkiksi nuorten uupumiskokemuksiin (ks. esim. Salmela-Aro & Tynkkynen, 2012). Syy tähän valintaan oli
se, että kyselylomakkeessamme kysyimme vastaajan sukupuolta, johon vastaukseksi
saimme 16 naista, 12 miestä ja yksi muu. Jälkimmäinen vastaaja ilmoitti olevansa eibinäärinen, eli hän ei halua määritellä sukupuoltaan. Koska haastatteluissa emme erikseen
huomanneet kysyä vastaajien sukupuolia, en halunnut tutkimuksellani loukata kenenkään
sukupuoli-identiteettiä tekemällä jakoa nimien perusteella mies- tai naisoletettuihin. Tutkijan on vältettävä tuottamasta haittaa tutkittaville henkilöille (TENK, 2019, 7). Tässä
kohtaa minun olisi pitänyt olla huolellisempi tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Jos olisimme haastattelun yhteydessä selvittäneet tämän lisätiedon, olisin voinut tuloksiin tuoda
myös toisenlaista näkökulmaa.
Kuitenkin, vaikka valitsin tutkimukselleni sukupuolineutraalin lähestymistavan, voin kuitenkin tutkimusaineiston perusteella todeta, että tässä tutkimuksessa lukiolaiset jakoivat
tasapuolisesti kokemuksia hyvinvoinnin ulottuvuuksista sukupuolesta riippumatta. Hyvinvointi näyttäytyy siis rakentuvan kaikilla lukiolaisilla samoista ulottuvuuksista. Ainoa
merkittävä poikkeavuus näyttäytyi siinä, että tutkimuksen perusteella tytöt näyttävät tekevän enemmän ajan suunnittelua kuin pojat. Tästä huolimatta kaikki tunnistivat tämän
tekijän yhtäläisen vaikutuksen omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen, näkökulma oli vain
erilainen: tytöt suunnittelivat, joka lisäsi heidän hyvinvointia ja jaksamista, ja pojat puolestaan eivät, joka heikensi heidän hyvinvointia ja jaksamista. Muilta osin sukupuoli ei
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tuonut merkittävää vaikutusta hyvinvoinnin osa-alueisiin, joten en näe tämän valinnan
heikentäneen tutkimuksen luotettavuutta.
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8

Pohdintaa

.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lukiolaisten hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja
kokemuksia tuen tarpeesta. Tutkimustulosten perusteella lukiolaisten hyvinvointi muodostuu kolmesta ulottuvuudesta: elämänhallinnasta, koulun olosuhteista ja sosiaalisista
suhteista. Opiskelijoiden mukaan monet hyvinvointiin liittyvät valinnat ovat itsestä riippuvaisia, mutta lukion tuki koettiin ehdottoman tärkeänä.
Koulun ja nuorten muuttuvien tarpeiden yhteensopimattomuus on yksi keskeisimpiä syitä
sille, että nuoret uupuvat, heidän kouluinnostuksensa laskee ja he alkavat pahimmillaan
suuntautua pois koulusta. Yhteensopivuus puolestaan tukee nuorten onnistunutta siirtymää aikuisuuteen. (Salmela-Aro, 2011.) Analyysin perusteella muodostuneen lukiolaisten hyvinvointimallin avulla voidaan hahmottaa, mitä kaikkea tarvitaan, jotta nuoren
elämä olisi tasapainossa. Lukiot voivat ohjata toimintaa sen mukaisesti, että hyvinvointimallin osa-alueet saataisiin parhaalla mahdollisella tavalla tasapainoon. Tätä kautta voidaan antaa parhaat mahdolliset edellytykset sille, että opiskelijoiden kouluinto ei laske,
vaan he pääsevät hyödyntämään parhaan mahdollisen potentiaalinsa ja saavat hyvät valmiudet tulevaan. Tutkimuksen perusteella oman elämän ohjaus on isossa roolissa lukiolaisen hyvinvoinnin kannalta. Lukiolaiset kokivat, että he tarvitsisivat tähän myös ulkopuolista tukea. Lukio on siis avainasemassa siinä, että nuori pystyy ohjaamaan omaa elämäänsä oikeaan suuntaan. Tiedetään esimerkiksi se, että optimististen ja tehtävään keskittyvien strategioiden käyttäminen johtaa akateemisten taitojen kehittymiseen ja koulumenetykseen (Salmela-Aro, 2018b). Jotta akateemisia taitoja voidaan kehittää parhaalla
mahdollisella tavalla, tulee lukion tarjota opiskelijoille mahdollisuus myös näiden optimististen ja tehtävään keskittyvien strategioiden omaksumiseen ja oppimiseen.
Lukiolaisten kiusaamiskokemukset ovat tämän tutkimuksen aineiston perusteella vähäisiä. Tämä tutkimustulos on linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa (ks. esim. Laitinen
2012, 16; Lukiolaisbarometri, 2019; THL, 2019a). Lukiolaiset kokevat, että lukiossa on
vapaus olla oma itsensä ilman pelkoa joutua kiusatuksi erilaisuutensa vuoksi. Tulosten
perusteella kuitenkin erilaisilla painotuksilla opiskelevien ryhmien jäseniin saatetaan liittää erilaisia ennakkoluuloja ja tietynlaisia asenteita. Tällaiset ryhmät näyttäytyvät eräänlaisena lukion vähemmistönä. Lukioiden tulisi toteuttaa opiskelijoiden ryhmäytyminen
lukiossa niin, että myös nämä opiskelijat voisivat kokea yhteenkuuluvuutta koko lukion
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tasolla. Jokaisen opiskelijan olisi tärkeä kokea itsensä arvokkaaksi osaksi lukioyhteisöä.
Myös luokattoman lukion sporadisuuden vaara näyttäytyy tutkimustulosten valossa
asiana, joka tulee edelleen ottaa vakavasti. Osalla opiskelijoista oli tunne, että oman ryhmän löytäminen lukiosta on haastavaa. Lukion kotiluokat koettiin vain nimellisinä, eivätkä ne saaneet aikaan todellista ryhmään kuulumisen tunnetta. On huolehdittava siitä,
että yksikään opiskelija ei jäisi luokattomuuden vuoksi huomaamatta. Opiskelijoiden kokemuksista kävi ilmi, että opiskelijat kaipaavat lukiossa välittävää aikuista, joka voisi olla
heidän tukenaan lukio-opintojen edetessä. Oppimisen tuki koettiin melko vaikeasti saavutettavaksi ja sen hakemiseen liittyi myös tietynlainen leimautumisen pelko. Oppimisen
tuki tulisi tehdä lukioissa mahdollisimman helposti saavutettavaksi ja hyväksyttäväksi.
Koska maailma muuttuu jatkuvasti, ihmisten tulee ohjata toimintaansa sen mukaisesti.
Käytännössä tämä merkitsee jatkuvaa ajattelua: kykyä ja asennetta jatkuvaan uuden oppimiseen. (Hautamäki, Scheinin & Kupiainen, 2002.) Lukion tulisi valmistaa opiskelijoita kohtaamaan nämä muuttuvan maailman haasteet. Lukiouudistuksella onkin pyritty
suuntaamaan lukiokoulutusta tähän suuntaan. Esimerkiksi laaja-alaisen osaamisen tuominen lukio-opintoihin (Opetushallitus, 2019, 60-61) on merkki siitä, että opiskelijoille pyritään antamaan valmiuksia vastata muuttuvan maailman haasteisiin. Myös se kertoo jo
jotain, että oppimisen ja motivaation tutkimus nähdään yhä enemmän sosiaalisena ja tilannesidonnaisena vuorovaikutustapahtumana, eikä oppimisen tutkimuksen keskiössä ole
enää ainoastaan yksilön kognitiiviset ja motivationaaliset prosessit (Salmela-Aro, 2018b).
Lukiolaisten hyvinvointimalli on monilta osin samansuuntainen työtyytyväisyyteen liittyvän tutkimuksen kanssa. Yksi tunnetuimpia työtyytyväisyysteorioita on Herzbergin
(1987) kahden faktorin teoria. Herzberg (1987) puhuu niin sanotuista hygienia- ja motivaatiotekijöistä. Hygieniatekijöillä hän tarkoittaa ihmisen perustarpeisiin liittyviä tekijöitä. Työympäristössä näihin lukeutuu esimerkiksi työolosuhteet, sosiaaliset suhteet, johtaminen, palkkaus ja turvallisuus. Motivaatiotekijät puolestaan liittyvät työn tyytyväisyyttä tuottaviin tekijöihin, kuten kehitysmahdollisuuksiin, vastuuseen, arvonantoon, autonomiaan ja menestymiseen. (Herzberg, 1987.) Kuten edellä on huomattu, nämä tekijät
ovat myös lukiolaisten hyvinvoinnin taustalla. Lukiolaisen hyvinvointimalli pitää sisällään tunnettujen tarveteorioiden elementit (ks. esim. Allardt, 1976a; 1976b; Maslow,
1943). Perustarpeet tulee saada tyydytettyä, jonka jälkeen hyvinvointia ja tekemisen mielekkyyttä voidaan lähteä lisäämään. Koulun fyysisten olosuhteiden tulee olla kunnossa,
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jonka jälkeen opiskelijoiden mahdollisuus itsensä toteuttamiseen nousee arvoonsa. Myös
terveyden tulee olla kunnossa, jotta oman elämän ohjaus voi toteutua mielekkäällä tavalla. Perustarpeiden (vrt. hygieniatekijöiden) täyttyminen ei itsessään tuo hyvinvointia,
vaan ne luovat perustan sille, että hyvinvointia ja tyytyväisyyttä voidaan tuottaa (Herzberg, 1987).
Vahva läsnäolo ja kohtaaminen ovat keskeisessä asemassa, kun pyritään rakentamaan välittävä ja luottava ilmapiiri. Kiireettömyys, rauha, aito kuunteleminen ja turvallisuus ovat
tärkeitä asioita lukiolaisten kehitykselle. Tehokkuuden ja kilpailun keskellä usein saattaa
unohtua pyrkimys kasvattaa yhteisöllisiä, itsenäisiä, luovia ja moraalisia persoonallisuuksia. Nämä taidot olisivat kuitenkin yhteiskunnan ja työelämänkin etujen mukaisia. (Paalasmaa, 2011.) Nuoret tarvitsevat ympärilleen ihmisiä, jotka sitoutuvat säilyvään ja jatkuvaan suhteeseen heidän kanssaan. On tärkeää, että nuori ymmärtää hänen ajatuksillaan,
tunteillaan ja teoillaan olevan merkitystä. (Lahikainen, 2011.) Tutkimuksessa lukiolaiset
toivat vahvasti esiin edellä mainittujen asioiden tärkeyden omalle hyvinvoinnille. Kaiken
kiireen keskellä olisi tärkeä huomata opiskelijat ihmisinä, jotka kaipaavat tukea ja eteenpäin vievää palautetta tekemiselleen.
Tutkimukseni keskeisiä lähtökohtia oli lähestyä aihetta hyvinvoinnin näkökulmasta. Halusin selvittää, mitkä kaikki asiat tukevat lukiolaisten hyvinvointia. Tämän tiedon perusteella pystyin kokoamaan lukiolaisten hyvinvointimallin. Tietysti tulee huomata, että kaikella on kuitenkin kääntöpuolensa, ja väistämättä jotkin hyvinvointimallin osa-alueet tulivat mukaan lähinnä negaation kautta. Se ei mielestäni ole kuitenkaan ongelma, vaan
tämä ulottuvuus tukee hyvinvointimallin kokonaisvaltaisuutta: hyvinvointimallin osaalueiden toteutuminen lisää nuorten hyvinvointia, kun taas puutteet siinä heikentävät sitä.
Lukion erityisopettajille suunnatun kartoituksen perusteella lukioiden opettajien resurssit
ovat vähäiset, sillä lähes puolet vastaajista (48%) koki, että resurssit oman työn tekemiseen riittävät huonosti tai ei lainkaan (Greus ym., 2019). Monesti uudistusten ongelmana
on se, että aiempien tavoitteiden päälle vain lisätään uusia tavoitteita, eikä vanhasta karsita mitään pois. Tutkimusaineiston lukiolaiset toivoivat, että opettajilla olisi enemmän
aikaa heille. Opiskelijat esittivät toiveen, että tukea tarjottaisiin lukion suunnalta niin, että
tuen saaminen ei aina vaatisi opiskelijan omaa ponnistelua. Tämä olisi tärkeä asia, jotta
yhdenvertaisuus toteutuisi ja jokaisella olisi mahdollisuus siihen tukeen, johon opiskelijat
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olisivat oikeutettuja. Tämä herättää kuitenkin varmasti lukion henkilöstöllä kysymyksen,
että mistä saataisiin tähänkin tarvittava resurssi? Tulisi kuitenkin muistaa, että pieniin
arjen kohtaamisiin ylimääräistä resurssin ei tarvitse olla suurikaan. Hyvinvointia tukevat
tekijät tulisi sulauttaa arjen käytänteisiin. Opettajien tulisi vain muistaa inhimillisen kohtaamisen tärkeys ja huomata hyvä opiskelijoissa. Oppimisen tuen tulisi olla jokaisen opiskelijan oikeus. Laaja-alaisempaan erityisopetukseen liittyvä resurssikysymys on kuitenkin jokaisessa lukiossa ajankohtainen haaste, joka jokaisen koulutuksenjärjestäjän tulee
nyt lain nimissä ratkaista.
Resurssikysymyksen äärellä tärkeäksi nousee myös työnjaon merkitys. Tutkimusaineistossa lukiolaiset monesti puhuivat opinto-ohjaajasta ja erityisopettajasta yhdessä. Heidän
työtehtävinään mainittiin hyvin samanlaisia asioita. Samanlainen ilmiö korostui myös
Opetushallitukselle tekemässämme kartoituksessa, jonka perusteella opinto-ohjaaja ja
erityisopettaja tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään (Greus ym., 2019). Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielekästä selvittää, miten erityisopettajan ja opinto-ohjaajan yhteistyö
toteutuu ja miten työnkuvat eroavat toisistaan. Tämä olisi tärkeää myös sen kannalta, että
lukiolaisille voitaisiin antaa heidän toivomaa selkeää tietoa siitä, mistä voi saada apua,
jos sitä tarvitsee. Aineenopettajan ja erityisopettajan työnjako opiskelijoiden näkökulmasta näyttäytyi selkeänä – aineenopettajille kuuluu ainesisältöjen tukiopetus ja erityisopettajalle muu.
Monille opiskelijoille lukion nopean etenemistahdin mukana pysyminen aiheutti vaikeuksia. Esimerkiksi oppitunnin keskeinen sisältö saattoi mennä aivan ohi, kun opiskelija
yritti vain pysyä oppitunnin etenemistahdissa perässä, tai vaihtoehtoisesti yksittäinen
poissaolo saattoi pudottaa opiskelijan kurssin sisältöjen tahdista täysin. Toivottiin, että
opiskeltavista asioista voisi saada jonkinlaisen ydinpaketin, jonka avulla olisi helpompi
pysyä mukana. Kun opetus ja oppimateriaalit siirtyy enenevissä määrin verkkoon, voitaisiin lukioissa miettiä sen tarjoamaa mahdollisuutta oppimisen tuen kannalta. Voisiko esimerkiksi verkon kautta välittää opiskelijoille ennakkoon oppituntien materiaaleja, jotta
hitaammat opiskelijat voisivat tehdä siitä omat muistiinpanot ennakkoon, jonka myötä he
pystyisivät oppitunnin aikana paremmin keksittyä varsinaiseen opetukseen? Koulutuksen
tulisi antaa opiskelijoille mahdollisuus kokea oppimismotivaatiota sekä siihen liittyvää
toimijuutta, pystyvyyttä ja merkityksellisyyttä (Salmela-Aro, 2018b), joten muutoksen
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kynnyksellä monia mahdollisuuksia olisi hyvä hyödyntää, jotta näitä elementtejä voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän aiheeseen liittyen jatkotutkimus olisi tulevaisuudessa tarpeen.
Tutkimustuloksia pohtiessani siirtyy ajatus väistämättä positiivisen pedagogiikan suuntaan, jonka perimmäisenä ajatuksena on edesauttaa koulu- ja kasvatusyhteisöjen kukoistamista. Positiivisella pedagogiikalla pyritään lisäämään hyvää ja tuomaan ihmisistä heidän parhaat puolet esiin. (Leskisenoja & Sandberg, 2019, 13.) Se pohjautuu positiiviseen
psykologiaan, jonka keskiössä on yksilön myönteiset tunteet, osallisuus, yksilö myönteiset ominaisuudet ja vahvuudet (Seligman & Csíkszentmihályi, 2000). Kasvatuksen lähtökohtana on riskien sijaan asiat, joka kannattelevat oppijaa, tekevät oppimisesta mielekästä ja tukevat oppimisen iloa (Kumpulainen, Mikkola, Rajala, Hilppö & Lipponen,
2014). Nuorten hyvinvoinnilla on monipuoliset vaikutukset koulunkin näkökulmasta.
Tutkimusten mukaan hyvinvointi edistä nuorten kouluun kiinnittymistä, vähentää poissaoloja, lisää myönteistä koulukäyttäytymistä, parantaa arvosanoja, lisää kouluaktiviteetteihin osallistumista sekä rakentaa hyviä ihmissuhteita kouluyhteisön sisällä. (Leskisenoja & Sandberg, 2019, 13.) Positiivisen pedagogiikan avulla voitaisiin lukioissa tukea
nuorten hyvinvointia ja oppimista niin, että se samalla tukisi akateemisten taitojen kehittymistä.
Tulosten yleistettävyyttä mietittäessä tulee ottaa huomioon tutkimusaineiston suhteellisen
pieni otoskoko. Jatkotutkimusta olisi aiheellista tehdä myös laajemmalla otoskoolla. Lisäksi on otettava huomioon se, että lukiolaiset osallistuivat tutkimukseen täysin vapaasta
tahdostaan. Voidaan siis nähdä, että osallistujat halusivat päästä kertomaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan aiheeseen liittyen. Opiskelijoiden lähtökohdat ja kokemukset eivät tästä
huolimatta olleet homogeenisiä, vaan ne muodostivat monipuolisen kokonaisuuden.
Opiskelijoiden aktiivisuuden kautta sain kattavan kuvan lukiolaisten kokemuksista ja
pääsin hyvin käsiksi lukiolaisten hyvinvoinnin ulottuvuuksiin. Jakotutkimuksissa olisi
kuitenkin mielenkiintoista saavuttaa myös ne lukio-opiskelijat, jotka eivät tämän kaltaisiin tilaisuuksiin vapaaehtoisesti lähtisi mukaan. Hyvinvointitutkimukselle haasteita tuo
lisäksi se, niin tässä tutkimuksessa kuin yleisestikin, että kokemus hyvinvoinnista on hyvin yksilöllinen. Tämä tulee ottaa huomioon, kun tehdään tulosten valossa päätelmiä hyvinvoinnin edistämiseksi. Opiskelijat tarkastelevat tässäkin tutkimuksessa asioita omasta
kokemusmaailmastaan, joten yleistettävyyden kanssa tulee olla varovainen. Laadullisen

78
tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole pyrkimys tilastollisiin yleistyksiin, vaan tarkoituksena on kuvata, ymmärtää ja tulkita ilmiöitä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 98). Tämän
tavoitteen voidaan nähdä toteutuneen.
Vaikka tutkielman aineisto on melko pieni, antavat tulokset hyvän kokonaiskuvan siitä,
mistä ulottuvuuksista lukiolaisten hyvinvointi koostuu. Toivon tämän tutkielman antavan
uutta näkökulmaa siihen, miten lähestyä lukiolaisten hyvinvointia ja tuen tarvetta. Lukiolaisten jaksaminen ja hyvinvointi tulisi ottaa vakavasti. Jatkossa tarvitaan lisää tutkimusta
aiheesta, jotta toimintaa osataan kehittää oikeaan suuntaan - vain sen kautta voidaan rakentaa kestävää tulevaisuutta. Lukion tulisi olla paikka onnistumiselle, oppimiselle ja hyville käytänteille. Vaikka uudistusten velvoittaman toimintakulttuurin muutos ei ole aina
helppoa, vain sen kautta voidaan löytää uusia hyviä toimintatapoja, joilla voidaan edistää
opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia.
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Liitteet
LIITE 1. Tiedote hankkeen työpajapäivästä.

OPISKELIJAN AJATUKSELLA ON VÄLIÄ!
Kouluhyvinvointi opiskelijoiden kokemana
Tulkaa mukaan keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia siitä, miten toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia voidaan lisätä!
Opiskelijat saavat puheenvuoron toiminnallisessa työpajapäivässä, joka järjestetään
torstaina 14.11.2019 klo 9.00 -13.00
Haaga-Helia ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, Pasilan aseman tuntumassa.
Toiminnallisen työpajapäivän toteuttaa valtakunnallinen Oppijan oikeus - opettajan taito
- hanke. Mukana ovat Helsingin yliopisto, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu, Ehyt Ry, Nuorten Akatemia sekä Jaksaa, jaksaa? -hanke.
Tarvitsemme opiskelijoiden näkökulmaa ja kokemuksia heitä koskevassa kehittämistyössä.
Työpajatyöskentelyssä opiskelijoilla on mahdollisuus:
•
•
•

kertoa omasta näkökulmastaan tuen tarpeesta, osallisuuden kokemuksista ja
hyvinvoinnista oppilaitoksissa
osallistua keskusteluun, jonka pohjalta voidaan konkreettisesti kehittää opettajankoulutusta, ja näin lisätä opiskelijoiden hyvinvointia
tavata lukion, ammatillisten oppilaitoksen ja erityisoppilaitoksen opiskelijoita Mukaan mahtuu opettajan ja ohjaajan johdolla noin 30 opiskelijaa/oppilaitos. Toivomme
mukaan eri opintojen vaiheessa olevia opiskelijoita. Opettajille ja ohjaajille on
oma työpaja. Tarjoamme päivän aikana sämpylän, hedelmiä ja kahvin/teen/smoothien.
Lisätietoa hankkeista: https://www.hamk.fi/projektit/oppijanoikeus/ ja
https://yeesi.fi/jaksaa- jaksaa/
Hienoa, jos innostutte mukaan kehittämistyöhön!
Ilmoittaudu sähköpostitse ruut.kaukinen@haaga-helia.fi tai vastaamalla saamaasi sähköpostiin.
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LIITE 2. Tiedote tutkimuksesta lukiolaisille.

Tiedote tutkimuksesta lukiolaisille

22.10.2019

Hyvä opiskelija,
Teemme pro gradu -tutkielmia lukiossa opiskelevien nuorten kokemuksista liittyen erityiseen tukeen, hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tutkimusten tarkoituksena on tuottaa uutta
tietoa nuorten tuen tarpeesta. Tästä tutkimusosuudesta vastaavat Helsingin yliopiston
erityispedagogiikan opiskelijat Nelli Saarelainen ja Mari Koponen, sekä erityispedagogiikan yliopistolehtori Minna Saarinen. Tutkimukset ovat osa Oppijan oikeus -hanketta.
Olisimme hyvin kiitollisia, jos osallisituisit tutkimuksiimme 14.11.2019 järjestettävässä
Oppijan oikeus -hankkeen työpajapäivässä. Keräämme aineistoa kahteen tutkimukseen kirjoitelmien ja ryhmähaastattelun muodossa. Tarkoituksena on, että saatte vapaasti ja luottamuksellisesti kertoa kokemuksistanne ja toiveistanne liittyen erityisopetukseen. Lisäksi toivomme kokemuksianne liittyen hyvinvointiin ja jaksamiseen, sekä siihen liittyvään tuen tarpeeseen.
Tutkimukset toteutetaan hyvää eettistä tutkimustapaa noudattaen. Tutkimusaineisto kerätään nimettömänä, eikä tietoja yhdistetä henkilöihin missään vaiheessa. Tutkimukseen osallistumisen saa halutessaan keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Aineistoa
käsitellään kvalitatiivisen tutkimusotteen mukaisesti, hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
Toimitathan saamasi lupalomakkeen huoltajillesi, ja tuot sen täytettynä työpajapäivään.
Jos olet täysi-ikäinen, voit täyttää lupalomakkeen myös itse.
Kiitos Sinulle osallistumisestasi!
Ystävällisin terveisin,
Nelli Saarelainen, Mari Koponen ja Minna Saarinen
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LIITE 3. Tutkimuslupa lukiolaisille.

Tervehdys koteihin!
Opiskelemme erityispedagogiikkaa Helsingin yliopistossa, ja teemme pro gradu- tutkielmiamme liittyen lukiossa opiskelevien nuorten kokemuksista liittyen erityiseen tukeen,
hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tutkielmiemme tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa nuorten tuen tarpeesta. Keräämme aineistoa kahteen tutkimukseen kirjoitelmien ja ryhmähaastattelun muodossa 14.11.2019 järjestettävässä Oppijan oikeus-hankkeen työpajapäivässä.
Sitoudumme noudattamaan voimassaolevia tutkimuseettisiä periaatteita liittyen aineiston keräämiseen, säilyttämiseen ja salassapitoon. Kerättävä aineisto on täysin luottamuksellista, eikä tutkielmiin kerätä henkilö- tai koulutietoja. Kirjoitelmien ja ryhmähaastattelun aineistoa käytetään ainoastaan näihin tutkimuksiin ja aineistot hävitetään pro
gradu- tutkielmiemme valmistumisen jälkeen. Tutkimukseen osallistuminen on täysin
vapaaehtoista ja tutkimukseen vastaamisen voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa.
Vastaamme mielellämme tutkimuksiin liittyviin kysymyksiin!
Kiitos!
Mari Koponen
mari.k.koponen@helsinki.fi

Nelli Saarelainen
nelli.saarelainen@helsinki.fi

Minna Saarinen, hankkeen tutkimuksesta vastaava yliopistolehtori
minna.k.saarinen@helsinki.fi
Rastittakaa alla olevista vaihtoehdoista teille sopivin. Opiskelija palauttaa täytetyn lomakkeen työpajapäivään 14.11.2019. Huomaattehan, että täysi-ikäinen opiskelija voi
täyttää luvan itse.
Opiskelijan nimi: ___________________________________
_____ Opiskelija saa osallistua tutkimukseen
_____ Opiskelija ei saa osallistua tutkimukseen
Allekirjoitus ja päivämäärä: __________________________
Nimenselvennys: __________________________________
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LIITE 4. Google Forms -kysely.
https://forms.gle/CW7NuPCAejyk7bEAA

Erityisen tuen tarve ja kouluhyvinvointi lukiolaisen
kokemana
Hyvä opiskelija,
Teemme tieteellistä artikkelia ja kahta pro gradu -tutkielmaa lukiossa opiskelevien nuorten kokemuksista liittyen erityiseen tukeen, hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tutkimusten
tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa nuorten tuen tarpeesta. Tästä tutkimusosuudesta
vastaavat Helsingin yliopiston erityispedagogiikan opiskelijat Nelli Saarelainen ja Mari
Koponen, sekä erityispedagogiikan yliopistolehtori Minna Saarinen. Tutkimukset ovat
osa Oppijan oikeus -hanketta.
Keräämme tällä lomakkeella aineistoa tutkimuksiin. Kirjoitelmissa saatte vapaasti ja luottamuksellisesti kertoa kokemuksistanne ja toiveistanne liittyen erityisopetukseen. Lisäksi
toivomme kokemuksianne liittyen hyvinvointiin ja jaksamiseen, sekä siihen liittyvään
tuen tarpeeseen. Kysymykset toimivat johdatuksina aiheeseen, mutta toivomme, että
vastaatte niihin mahdollisimman monipuolisesti ja omin sanoin omia kokemuksianne
pohtien. Viimeisessä kysymyksessä voitte vielä kertoa mahdollisia muita huomioitanne
aiheesta.
Tutkimukset toteutetaan hyvää eettistä tutkimustapaa noudattaen. Tutkimusaineisto kerätään nimettömänä, eikä tietoja yhdistetä henkilöihin missään vaiheessa. Kirjoitelmat
päätyvät ainoastaan tutkimusten tekijöille, eikä niitä palauteta esimerkiksi koulullenne.
Tutkimukseen osallistumisen saa halutessaan keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Aineistoa käsitellään kvalitatiivisen tutkimusotteen mukaisesti, hyvää tieteellistä käytäntöä
noudattaen.
Kiitos osallistumisestanne!

Taustatiedot
Minä vuonna aloitit opiskelun lukiossa? *
Oma vastauksesi

Olen:
Mies
Nainen
Muu

Oletko saanut erityisopetusta peruskoulussa? *
Kyllä
En

Onko sinulle diagnosoitu jokin oppimisvaikeus? *
Kyllä
Ei
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Oppimisen tuki
Millaisissa tilanteissa olet ollut yhteydessä lukiosi erityisopettajaan? *
Oma vastauksesi

Millaista henkilökohtaista tukea olet saanut erityisopettajalta opintoihisi lukiossa? *
Oma vastauksesi

Oletko saanut henkilökohtaista tukea opintoihisi lukion muulta henkilökunnalta? Jos olet, niin keneltä ja millaista? *
Oma vastauksesi

Oletko missään vaiheessa kokenut, että lukion tarjoama tuki ei riitä? Oletko
esimerkiksi harkinnut opintojen keskeyttämistä tuen riittämättömyyden
vuoksi? *
Oma vastauksesi

Millaista oppimisen tukea toivoisit lukiosi antavan/järjestävän? *
Oma vastauksesi

Jaksaminen opinnoissa
Miten kuvailisit kouluhyvinvointiasi? *
Oma vastauksesi

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä keinoja opinnoissa jaksamiseen? *
Oma vastauksesi

Millaisia paineita olet kokenut opinnoissasi? *
Oma vastauksesi

Oletko kokenut uupumusta lukio-opintojen aikana? Jos olet, niin millaiset asiat
opinnoissa ovat vaikuttaneet uupumiseen? Miten uupumus on vaikuttanut arkeesi? *
Oma vastauksesi

Mihin asioihin kokisit tarvitsevasi erityisopettajan tukea? *
Oma vastauksesi

Lopuksi
Mitä haluaisit vielä nostaa esiin liittyen lukion erityisopetukseen, kouluhyvinvointiin ja opinnoissa jaksamiseen? Tässä kohtaa sana on vapaa. *
Oma vastauksesi
Takaisin
Lähetä
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LIITE 5. Haastattelurunko
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvinvointi ja jaksaminen
Miten kuvaisitte kouluhyvinvointinne?
Voimavaroista ja jaksamisesta - mitä odotatte koululta tähän? Millaista tukea toivoisitte?
Mikä olisi paras mahdollinen keino edistää hyvinvointianne ja jaksamistanne lukio-opinnoissa?
Mistä hyvinvointi mielestänne koostuu?
Miten koette jaksavanne?
Mitkä asiat arjessa mielestänne edistävät hyvinvointia? Entä heikentävät?
Mitkä ovat kuormittavimpia asioita/hetkiä arjessanne ja opinnoissanne?
Millaista tukea toivoisitte lukiolta? Mikä edistäisi kouluhyvinvointianne?
Miten määrittelisitte koulu-uupumuksen? Voitte myös kertoa kokemuksia omasta tai läheistenne elämästä.
Millaisin keinoin selviydytte, kun jaksaminen on vaikeaa?
Mitkä ovat teille tärkeitä voimavaroja arjessa?
Millaiset vapaa-ajan keinot auttavat jaksamaan opinnoissa?
Millainen koulun ilmapiiri mielestänne edistää opiskelijoiden jaksamista? Millainen vähentää?
Millaisia vaikutuksia jatko-opiskeluun liittyvillä pohdinnoilla on lukiossa jaksamiseen?
Tuen tarve
Millaista tukea koette tarvitsevanne lukio-opinnoissanne? Millaisissa tilanteissa erityisopettajaa tarvitaan?
Miten eo:n luokse pääsee? Mitä hänen kanssaan tehdään? Millaista tukea häneltä toivoisitte?
Miten oppimisen tukea voisi saada lukiossa paremmin? ”unelmatilanne” ”ideaalikoulu”
Onko joitakin tiettyjä asioita, joihin erityisesti kokisitte tarvitsevanne apua? Liittyykö tuen
tarve johonkin tiettyyn aihepiiriin?
Onko teidän lähipiirissänne nähtävissä joitakin asioita, jotka selkeästi kuormittavat teitä opiskelijoita?
Miten koulu/opettajat voisivat auttaa jaksamaan opinnoissa? Onko esimerkiksi aikataulujen
suunnittelu teille vaikeaa?
Mitä ajattelette lukion teoriapainotteisuudesta? Kaipaisitteko joskus käytännönläheisempää
opetusta?
Pidättekö kurssien suoritustapoja joustavina?
Tiedättekö, millaista tukea voitte saada oppimiseenne? Kuka/ketkä koulun henkilökunnasta
on siitä mielestänne vastuussa?
Onko koulussanne järjestetty opiskelutaitojen kursseja?
Miten toivoisitte, että eo:n luokse pääsee?
Osallisuus
Millainen koulun ilmapiirin tulisi olla, jotta se olisi kaikille hyvä?
Oletteko havainneet kiusaamista? Jos, niin minkälaista?
Millaiset asiat mielestänne vaikuttavat siihen, että voi tuntea olevansa osa lukioyhteisöä?
Millainen ilmapiiri lukiossanne on?
Sallitaanko kaikki sellaisina kuin ne ovat?
Onko opintoihin liittyen olemassa joitakin tabuja? Asioita, joista ei puhuta?
Tiedättekö, millaisia osallistumis- ja vaikuttamistapoja lukioissanne on?
Oletteko saaneet tietoa uudesta lukiolaista ja sen vaikutuksesta oppimisen ja hyvinvoinnin tukeen?

*Jokainen haastattelija kysyi ainakin punaisella merkityt kysymykset. Muut teemaan liittyvät alakysymykset toimivat apukysymyksinä tarvittaessa.

96
LIITE 6. QR-koodi.
Erityisen tuen tarve ja kouluhyvinvointi lukiolaisen kokemana
Tutkimuskysely
Hyvä lukiolainen,
Pääset vastaamaan tutkimuskyselyyn osoitteessa:
https://forms.gle/UedYZK6fqhWoQqY18
Vastaaminen ei vaadi sisäänkirjautumista. Aikaa vastaamiseen on noin 30min.
Helpoin reitti lomakkeelle:
1. Mene osoitteeseen webqr.com
2. Salli kameran käyttö
3. Skannaa alla oleva QR-koodi
4. Avaa linkki tutkimuskyselyyn

Vaihtoehtoisesti voit myös kirjoittaa tutkimuskyselyn osoitteen selaimesi osoiteriville.

Kiitos osallistumisestanne!

