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1 JOHDANTO 

Mielenterveys on olennainen osa yleistä hyvinvointia. Sen perusta luodaan jo lapsuudessa. 

Tarkasteltaessa mielenterveyttä lapsuuden ikävaiheen näkökulmasta, korostuvat paitsi lap-

suuden elinolot niin myös taidot ylläpitää hyvinvoivaa mieltä. Wernerin (1995) tutkimuk-

sen mukaan yksilön kyvyillä, temperamentilla ja itsetunnolla on vieläpä ympäristön tukea 

suurempi merkitys lapsuutta suojaavina tekijöinä (Werner 1995, 84). Myös mielen hyvin-

voinnin näkökulmasta yksilön taidot ja voimavarat ovat korostuneessa asemassa (Lange-

land & Vinje 2013, 299–300). 

Mielenterveyttä ja tasapainoista sosioemotionaalista kehitystä tukevista taidoista käytetään 

monia eri määritelmiä ja niiden nähdään koostuvan eri osa-alueista. CASEL (2008) käyttää 

näistä taidoista määritelmää sosioemotionaaliset taidot. Weare (2000, 2005) käyttää puoles-

taan mielenterveyden edistämistä koskevissa tutkimuksissaan näistä taidoista määritelmää 

mielen, tunteiden ja sosiaaliset taidot. Suomen mielenterveysseura (2010) kuvaa Mielenter-

veystaidot kasvuun –hankkeissa mielenterveyttä ylläpitäviä taitoja mielenterveystaitoina.  

Tutkimusten mukaan alakouluikäisten lasten mielenterveyttä eikä myöskään mielenterveys-

taitoja ole tutkittu Suomessa. Lasten ja nuorten hyvinvointia koskevat tutkimukset keskitty-

vät pääasiassa fyysisen hyvinvoinnin ja ympäristön elinolosuhteiden tarkasteluun. Lisäksi 

tutkittavana olleet lapset ovat olleet vanhempia, pääosin yläkouluikäisiä. (Honkanen, Hur-

tig, Koivumaa-Honkanen, Moilanen, Taanila 2010, 277–281.) Tutkimusten puutteellisuus 

ja lasten taitojen sekä itsetunnon korostunut asema positiivisen mielenterveyden näkökul-

masta nostaa esiin alakouluikäisten lasten mielenterveystaitojen tutkimuksen tarpeellisuu-

den.  

Tämä tutkimus on osa Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveystaidot alakouluun –

hanketta. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia lasten arjen kokemuksia ja niihin liittyviä 

voimavaratekijöitä. Tutkimuksen avulla selvitetään, millaisia ovat 5. luokkalaisten oppilai-

den yleisimmät kokemukset arjesta ja kuvaillaan oppilaiden arjen kokemusten heijastelemia 

mielenterveystaitoja.
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2 MIELENTERVEYS HYVINVOINNIN PERUSPILARINA 

2.1 Mielenterveyden määrittelyä 

Mielenterveyden nähdään olevan osa yleistä terveyttä ja hyvinvointia. Samalla se sisältää 

mahdollisuuden kahteen hyvin erilaiseen mielenterveyden määritelmään – sitä voidaan lä-

hestyä joko terveyden tai sairauden ilmentymisen tarkastelun näkökulmasta. Lisäksi esi-

merkiksi eri tieteenalat, kulttuurit ja yhteisöt määrittelevät sitä omien päämäärien ja arvos-

tusten mukaisesti. Laajimmin käytössä on ollut terveydenhuollon näkökulma mielentervey-

destä mielenterveyshäiriöiden kuvauksina. (Friis, Seppänen & Mannonen 2006, 31; Heis-

kanen, Salonen & Sassi 2006, 17; Weare 2000, 13.)   

Britta Sohlman (2004, Toivion & Nordlingin 2013, 62 mukaan) kuvaa väitöskirjassaan 

mielenterveyden yleisimpiä määritelmiä kolmen eri mallin avulla. Yksinapainen mielenter-

veyden malli määrittelee mielenterveyden mielenterveyshäiriöiden esiintymisen näkökul-

masta, ja yksilön nähdään sijoittuvan tälle jatkumolle mielen sairauksien esiintymisen mu-

kaan. Kaksinapainen malli määrittelee puolestaan mielenterveyden jatkumoksi, jonka vas-

takkaisissa päissä ovat mielenterveys ja mielen sairaus. Kolmannessa, kaksiulotteisessa 

mallissa mielenterveyttä ja mielen sairautta kuvataan erillisinä käsitteinä. Mielen sairauksia 

ja mielenterveyttä kuvataan tässä mallissa erillisinä jatkumoina minimaalisesta optimaali-

seen mielenterveyden tilaan. Tässä mallissa mielenterveys ei ole sidottuna mielen sairauk-

siin.  

Mielenterveys on lisäksi sosiaalisesti konstruoituva käsite, joka tekee mielenterveyden yk-

siselitteisen määrittelemisen hankalaksi. Siihen vaikuttavat monet erilaiset tekijät, kuten 

yksilöön liittyvät tekijät, sosiaaliset vuorovaikutukselliset tekijät, kulttuuriset arvot sekä 

yhteiskunnan rakenteelliset tekijät (Heiskanen, Salonen & Sassi 2006, 17.) Mielentervey-

dellä voidaankin kuvata olevan sekä sosiaalinen että psyykkinen ulottuvuus. Sosiaalinen 

ulottuvuus näyttäytyy yksilön kykynä ihmissuhteisiin, haluna vuorovaikutukseen sekä tun-

neilmaisuun. Psyykkinen ulottuvuus näyttäytyy puolestaan tekijöinä, jotka auttavat sietä-
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mään ahdistusta ja menetyksiä elämässä, auttavat erottamaan omat ajatukset muista ja 

muodostamaan realistisen käsityksen itsestä erillisenä olentona. Mielenterveydellä on lisäk-

si eräänlainen itseisarvo. Se on henkilökohtaista tunnetta hyvästä olosta. Tämä tunne syn-

nyttää yksilössä toivon ja luottamuksen tunnetta. (Heiskanen, Salonen, Sassi 2007, 19.) 

Määritelmä mielenterveydestä mielenterveyden häiriöiden näkökulmasta jättää nämä tekijät 

vaille huomiota (Macdonald, 2006,10).  

2.2 Mielenterveys voimavarana 

Mielenterveyttä voidaan tarkastella salutogeenisesta eli terveyslähtöisestä näkökulmasta. 

Salutogeenisessa lähestymistavassa tarkastellaan elämän voimavaratekijöitä ja keinoja nii-

den vahvistamiseen (Langeland & Vinje 2013, 299). Salutogeeninen näkökulma korostaa 

elämän hyviä puolia ja mielenterveys nähdään siinä yksilön ominaisuutena jota voidaan 

vahvistaa. Tästä näkökulmasta katsottuna mielenterveys nähdään dynaamisena, kasvu- ja 

kehitysprosessien, elämäntilanteiden ja kokemusten kautta läpi elämän muovautuvana voi-

mavaratekijänä joka on keskeinen osa emotionaalista, sosiaalista, henkistä sekä fyysistä 

hyvinvointia (Friis ym. 2006, 32; Heiskanen ym. 2006, 17,19; Weare & Markham 2005, 

120). Lähestymistavassa painotetaankin yksilön voimavarojen lisäksi kokemusta elämän-

hallinnasta. Sillä tarkoitetaan yksilön kykyä ymmärtää elämän kokemusten mielekkyyttä ja 

tarkoituksenmukaisuutta. (Langeland & Vinje 2013, 300.) 

Salutogeeninen eli voimavarakeskeinen näkökulma on melko uusi lähestymistapa mielen-

terveyteen. Vaikka vallalla onkin ollut pitkään mielenterveyden lähestymistapa häiriöiden 

kuvauksina, on salutogeeninen lähestymistapa 2000-luvun alusta lähtien saanut jatkuvasti 

lisää jalansijaa positiivisen hyvinvointitutkimuksen rinnalla mielenterveyden edistämis-

työssä. Tällöin alettiin ymmärtää yhä laajemmin, että tukemalla positiivisia voimavaroja eli 

fyysistä, psykososiaalista ja psykologisia toimintoja, voidaan edistää yksilön psyykkistä 

hyvinvointia. (Eliott, Kettler, Venning, Wilson 2013, 33–34; Langeland & Vinje 2013, 303.) 

Vaikka monet tieteenalat keskittyvät edelleen mielenterveyden tarkasteluun häiriöiden nä-

kökulmasta, antaa Maailman terveysjärjestö WHO:n (2007) mielenterveydelle varsin voi-

mavarakeskeisen määritelmän. WHO:n määritelmän mukaan ”mielenterveys on osa terve-
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yttä ja se muodostaa perustan fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Se on 

sellainen hyvinvoinnin tila, jossa yksilö ymmärtää omat kykynsä, sopeutuu arkielämän 

haasteisiin, kykenee työskentelemään tehokkaasti ja yhteiskuntaan panostaen.” 

Tarkasteltaessa mielenterveyttä voimavarakeskeisestä näkökulmasta korostuvat yksilön 

voimavarat ja siten subjektiiviset mielenterveyden lähtökohdat. Psyykkisen hyvinvoinnin 

eli mielen hyvinvoinnin teorioita löytyy useita. MacDonald (2006) on jaotellut mielen hy-

vinvoinnin teorioita seuraavasti: sinnikkyysteoriat (resilience theories), sosiaalisen pää-

oman teoria (social capital theory), Seedhousen peruspääomateoria (foundation theory), 

Antonovskyn elämänhallinnan teoria (sense of coherence theory) ja MacDonaldin ja 

O´Haran 10 elementin teoria. (MacDonald 2006, 17–24.) Positiivisen psykologian tutki-

muksen kentältä löytyy myös Ryffin (1995, Keyesin 2013, 7–8 mukaan) psykologisen hy-

vinvoinnin teoria, joka korostaa subjektiivisen kokemuksen merkitystä mielen hyvinvoin-

nissa.  

MacDonaldin (2006) mukaan sinnikkyysteoria kuvaa mielenterveyttä mielen sinnikkyytenä. 

Siinä mielenterveys nähdään perustavanlaatuisena omanarvontunteena ja kykynä arvostaa 

myös muita. Teorian mukaan niiden kykyjen avulla selviämme vaikeuksista ja kivusta sekä 

pystymme nauttimaan elämästä. Osa mielenterveyden teorioista painottaa puolestaan sosi-

aalisen osallisuuden merkitystä mielenterveydelle. Sosiaalisen pääoman teorioiden mukaan 

sosiaalinen pääoma on ominaisuus, jonka avulla sosiaalistumme ja olemme yhteistyökykyi-

siä. Seedhousen peruspääomateorian mukaan mielenterveyden edellytys on ihmisen perus-

tarpeiden, kuten lämmön ja ruoan tarpeen sekä elämän tarkoituksen kokemuksen, tyydyt-

tyminen. Antonovskyn elämänhallinnan teoria korostaa puolestaan mielenterveydessä ko-

herenssin tunnetta, joka ilmenee teorian mukaan seuraavasti: yksilö uskoo selviävänsä 

haasteista, yksilö uskoo, että selviytymiskeinoja löytyy, sekä toivoo selviävänsä ja on moti-

voitunut selviytymään. (MacDonald 2006, 17–21.)  

O´Hara ja MacDonald (1998, MacDonaldin 2006, 21–23 mukaan) määrittelevät mielenter-

veyttä 10 elementin mallin avulla. Teorian mukaan mielenterveyteen vaikuttaa 10 eri teki-

jää jotka joko vahvistavat tai heikentävät mielenterveyttä. Teorian mukaan mielenterveyttä 

vahvistavia tekijöitä ovat tunnetyöskentely, itsehallinnan taidot, sosiaalinen osallisuus, itse-

tunto ja hyvä ympäristö. Mielenterveyttä heikentämässä puolestaan ovat piittaamattomuus 
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tunteista, stressi, henkinen väkivalta, sosiaalinen eristyneisyys ja turvaton ympäristö. Teori-

an mukaan jokaiseen näistä mielenterveyteen vaikuttavista tekijöistä voidaan vaikuttaa 

kolmella eri tasolla; mikro- eli yksilötasolla, meso- eli yhteisön tai perheen tasolla sekä 

makro- eli yhteiskunnan tasolla. Lisäksi eri tekijät ja tasot ovat vuorovaikutuksessa jatku-

vasti keskenään; yhden tason tai tekijän alueella tapahtuva muutos vaikuttaa myös muihin.  

Positiivisesta mielenterveystutkimuksesta löytyy lisäksi erityisesti subjektiiviseen koke-

mukseen nojaava määritelmä psyykkisen hyvinvoinnin edellytyksille. Ryffin psykologisen 

hyvinvoinnin teoria yhdistelee kehityspsykologisia, persoonallisia ja fysiologisia hyvin-

voinnin piirteitä yhdeksi teoriaksi. Teoria on kuvausta yksilön subjektiivisesta psykologi-

sesta hyvinvoinnin kokemuksesta. Ryff listaa teoriassaan kuusi sellaista psykologisen hy-

vinvoinnin osa-aluetta, joilla yksilön tulee kehittyä pystyäkseen elämään mahdollisimman 

tasapainoista elämää. Näitä osa-alueita ovat itsensä hyväksyminen, persoonallinen kasvu, 

elämän tarkoituksenmukaisuus, positiiviset ihmissuhteet, elämänhallinta ja autonomia. 

(Ryff & Singer 2006, 115; Keyes 2013, 8.) 

Ensimmäinen Ryffin jaottelemista osa-alueista, itsensä hyväksyminen, kuvaa yksilön ko-

kemaa tyytyväisyyttä itseen sekä koettuihin elämän tapahtumiin. Toinen osa-alue, persoo-

nallinen kasvu, kuvaa yksilön kokemusta siitä, että hänellä on elämässä mahdollisuus kas-

vaa ja kehittyä ihmisenä sekä toteuttaa itseään. Elämän tarkoituksenmukaisuus kolmantena 

osa-alueena näyttäytyy puolestaan kokemuksena elämän eteenpäin menemisestä ja siitä, 

että yksilö tuntee kykenevänsä asettamaan haluamiaan tavoitteita elämässä. Positiiviset 

ihmissuhteet heijastelevat ihmisen kokemusta lämpimistä, kehittävistä ja luotettavista ih-

missuhteista. Elämänhallinta tai toisin sanoen ympäristön hallinta on yksilön kykyä toteut-

taa haluamiaan valintoja ja toteuttaa persoonallisia tarpeitaan. Viimeinen osa-alue, autono-

mia, on yksilön kykyä elää itsemääräytyvästi vaikkakin hänen elämäänsä ohjaa aina yhteis-

kunnan ja yhteisöjen asettamat normit. (Keyes 2013, 8.) 
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3 LAPSUUS JA MIELEN HYVINVOINTI 

Lapsuudeksi kutsutaan ihmisen elämänvaihetta ennen 18. ikävuotta. Kehitysteorioiden nä-

kökulmasta lapsi tarvitsee kasvun tueksi turvallisen ja suojelevan ympäristön, jotta hän voi 

sopeutua kehityksensä kautta osaksi ympäröivää maailmaa ja oppia sen täysivaltaiseksi 

jäseneksi. Turvan lisäksi lapselle tulee tarjota mahdollisuus kehittyä autonomiseksi omassa 

elämässään. Lapsuus on merkityksellinen kehitysvaihe ihmisen elämän kannalta ennen 

kaikkea siksi, että se luo perustan ihmisen myöhemmälle kehitykselle. Myös mielentervey-

den perusta luodaan jo lapsuudessa. (Tilford 2006, 64–67.) 

3.1 Alakouluikäisen lapsen psykologinen kehitys 

Alakouluiässä lapset ovat 7–12-vuotiaita. Tätä kehitysvaihetta psykologiassa kutsutaan 

keskilapsuudeksi, ja sen nähdään ulottuvan ikävuosille 6-11. Erityisesti kehitysvaiheen al-

kuun liittyy paljon muutoksia lapsen elämänpiiri laajentuessa kodista koulun ja harrastusten 

alueelle. Keskilapsuuden alkua pidetäänkin eräänlaisena siirtymävaiheena. (Nurmi J.-E., 

Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen, & Ruoppila, 2006, 707.) 

Psykologisen kehityksen taustalla keskilapsuudessa on kolme biologista tekijää; muutokset 

fyysisessä kasvussa, aivojen rakenteissa ja toiminnallisissa piirteissä sekä motorisissa tai-

doissa. Toisin sanoen biologinen kehitys ilmenee aivotoiminnan kehittymisenä, joka puo-

lestaan luo pohjaa kognitiiviselle ja sosiaaliselle kehitykselle sekä emotionaalisen itsesääte-

lyn kehittymiselle. (Nurmi ym. 2006, 72,111.)  

Lapsen emotionaalinen kehitys on vahvasti yhteydessä kognitiivisten taitojen kehityksen 

vaiheeseen. Piaget´n kehitysteorian mukaan lapsi siirtyy keskilapsuudessa pre-

operatiivisesta vaiheesta konkreettisten operaatioiden vaiheeseen. Kognitiivisissa taidoissa 

lapsi on siis keskilapsuuden alkuvaiheilla vielä ainakin jonkin verran kiinni konkreettisissa 

havainnoissa, mutta vähitellen ajattelurakenteet muuttuvat kehityksen myötä loogisemmiksi 

ja organisoidummiksi. (Loh & Wragg 2004, 40.) 
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Nurmen (2006) mukaan E. H. Erikson kuvaa ihmisen sosioemotionaalista kehitystä erään-

laisten kehitystehtävien avulla. Eriksonin kehitysteorian mukaan jokaisessa yksilön kehi-

tysvaiheessa on käsiteltävänä eräänlainen kehityskriisi. Erikson kuvailee keskilapsuuden 

teemana olevan kriisin kompetenssintunteen eli toimeliaisuuden sekä alemmuuden tunteen 

välillä. Keskeistä tässä ikävaiheessa Eriksonin mukaan on positiivisen minäkuvan muodos-

taminen, joka on merkityksellinen kaiken kaikkiaan psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. 

(Nurmi ym. 2006, 71.) 

3.2 Mielen hyvinvoinnin subjektiiviset ja objektiiviset reunaehdot lapsuudessa 

Keskilapsuuden kehitysprosessissa on merkityksellistä paitsi ympäristön tarjoama tuki, niin 

myös yksilön biologiset, psykologiset sekä sosiaaliset tekijät. Ne vaikuttavat lapsen kogni-

tiivisten, sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen kehittymiseen ja sitä myötä myös mielen-

terveyden muutoksiin lapsuudessa. (Friis ym. 2006, 34.) Yksilön kasvuun ja mielentervey-

den muutoksiin vaikuttavat siis yksilöön itseensä liittyvien tekijöiden lisäksi muut ihmiset 

sekä ympäröivät olosuhteet (Heiskanen ym. 2006, 17).  

Hyvinvointitutkimuksessa nämä yksilöön itseensä sekä ympäristöön liittyvät tekijät on ni-

metty subjektiivisiksi ja objektiivisiksi reunaehdoiksi. Subjektiivinen hyvinvointi perustuu 

siis yksilön kokemuksille, ja objektiivinen hyvinvointi kuvaa taas hyvinvoinnin ulkoisia 

reunaehtoja. (Vornanen 2001, 21.) Myös mielenterveydellä on sekä yksilöllinen että sosiaa-

linen ulottuvuus (Heiskanen ym. 2006, 17). Tarkastelen mielenterveyttä hyvinvoinnin osa-

alueena, ja siksi pyrin tarkastelemaan tässä erityisesti juuri mielenterveyden subjektiivisia 

ja objektiivisia ehtoja. 

Yksilöllisillä eli subjektiivisilla reunaehdoilla kuvataan yksilöön itseensä liittyviä mielen-

terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi yksilön itsetunto, sopeutu-

miskyky, elämän koettu mielekkyys sekä tunne-elämän ajattelu. Objektiiviset reunaehdot 

kuvaavat puolestaan niitä ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilön mielen-

terveyteen. Näitä ovat esimerkiksi sosiaaliseen tukeen liittyvät tekijät, kuten perhepiiri tai 

koulu, tai yhteiskunnallisiin rakenteisiin liittyvät tekijät, kuten asunto-olot tai taloudelliset 

voimavarat. (Friis ym. 2006, 33.) 
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3.3 Mielen hyvinvoinnin suoja- ja riskitekijät lapsuudessa 

Sekä subjektiiviset että objektiiviset tekijät voivat toimia joko mielenterveyttä suojaavina 

tai sitä vaarantavina tekijöinä. Ne voivat toimia mielenterveyttä suojaavina tekijöinä vah-

vistaen mielenterveyttä ja auttaen selviämään elämän vastoinkäymisistä tai riskitekijöinä 

mielenterveyttä kuluttaen ja heikentäen. (Boardman, Cowie, Dawkins, Jennifer 2004, 8; 

Heiskanen ym. 2006, 17.)  

Mielenterveyttä suojaavia subjektiivisia tekijöitä lapsuudessa ovat muun muassa fyysinen 

terveys, tunteiden joustavuus, hyvä itsetunto, arvostuksen ja kompetenssin tunne sekä hyvät 

vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot. Subjektiivisista reunaehdoista merkitykselli-

simmiksi suojaaviksi tekijöiksi lapsuudessa ovat osoittautuneet edellä mainitun tutkimuk-

sen tulosten lisäksi turvallinen kasvuympäristö, sosiaalinen osallisuus ja turvallinen lapsi-

vanhempisuhde. (Heiskanen ym. 2007, 21; Tillford 2006, 77.) 

Mielenterveyden sisäisiä riskitekijöitä ovat esimerkiksi itsetunnon haavoittuvuus, avutto-

muuden tunne, huonot ihmissuhteet sekä biologiset tekijät, kuten kehityshäiriöt tai sairau-

det. Ulkoisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi kiusaaminen, syrjäytyminen, haitallinen 

elinympäristö sekä erot ja menetykset. (Boardman, Cowie, Dawkins, Jennifer 2004, 8; 

Heiskanen ym. 2007, 20–21.) Törrönen (2007) toteaa kuitenkin, että riskitekijöihin ei tule 

suhtautua suoraviivaisesti. Ne eivät vaikuta samalla tavalla kaikkien yksilöiden elämässä. 

Avainasemassa haavoittavuudessa on suojatekijöiden puuttuminen, riskien kasautuminen 

sekä pitkäaikaisuus. (Törrönen 2001, 71.)  

Werner (1995) on tutkinut tekijöitä, jotka ovat osoittautuneet suojaaviksi tekijöiksi ongel-

mallisissa ympäristöissä eläneiden lasten elämässä.  Tutkimuksen mukaan osa tekijöistä oli 

yksilöön itseensä liittyviä ja osa puolestaan ympäristöön liittyviä. Yksilöön itseensä liitty-

vinä suojatekijöinä näyttäytyivät hyvät vuorovaikutustaidot, arvostuksen tunne, hyvä itse-

tunto ja hyvät ongelmanratkaisutaidot. Ympäristöön liittyviä suojatekijöitä olivat tuki au-

tonomisuuteen, aloitekykyyn ja luottamukseen. Wernerin tutkimuksen mukaan tuettaessa 

lasten kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi tulee paitsi vähentää riskitekijöitä niin myös vah-

vistaa lasten kompetenssin tunnetta ja itsetuntoa. (Werner 1995, 83-84.) 
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4 MIELENTERVEYSTAIDOT  

4.1 Mielenterveystaidot mielen hyvinvoinnin teorioiden valossa 

Kohtaamme jokainen elämässä enemmän tai vähemmän vastoinkäymisiä. Se, että selviäm-

me niistä, osaamme käsitellä niihin liittyviä tunteita, ymmärtää niitä ja mennä eteenpäin, on 

oppimisen ja kypsymisen tulosta ja perusta mielen hyvinvoinnille. (Weare 2000, 19.) Lä-

hestyessämme mielenterveyttä voimavarakeskeisestä näkökulmasta korostuvat juuri nämä 

yksilön taidot. Mistä nämä taidot koostuvat ja miten niitä voidaan kehittää? 

Mielenterveyden edistämiseen liittyviä tutkimuksia tarkastellessa kiinnittyy huomio mie-

lenterveystaidot–termin vähäiseen käyttöön (ks. Weare 2000; CASEL 2008). Yksilön 

psyykkisiä taitoja ja niiden kehittymistä kuvataan lähinnä sosioemotionaalisina taitoina ja 

tunnetaitoina. Toisaalta taas eri tutkimukset määrittelevät nämä taidot hyvin eri tavoin. 

Mielenterveystaitojen, kuin myös mielenterveyden yksiselitteinen määrittely onkin ongel-

mallista. Erilaiset tutkimussuunnat lähestyvät näitä tekijöitä omista tutkimusintresseistä 

käsin. Määritelmiä siitä, mitkä taidot, tunteet ja tarpeet ovat niitä tekijöitä, jotka muodosta-

vat yksilön mielenterveystaitojen perustan, onkin useita. (MacDowell 2006, 12.) 

Katherine Weare (2000) käyttää mielenterveystaitojen kuvauksessa termiä mielen, tuntei-

den ja sosiaalisten taitojen oppiminen (mental, emotional and social learning). Näiden taito-

jen oppimiseen liittyvistä yksilön taidoista hän käyttää määritelmää sosiaalinen ja emotio-

naalinen kompetenssi. Hän siteeraa määrittelyssä Eliaksen ym. (1997) määritelmää: ”sosi-

aalinen ja emotionaalinen kompetenssi on kykyä ymmärtää, selvittää ja ilmaista sosiaalisia 

ja emotionaalisia arjen ulottuvuuksia tavoin, jotka auttavat selviämään arjen tehtävistä ja 

tapahtumista kuten ystävyyssuhteiden solmimisesta, ongelmanratkaisusta ja sopeutumisesta 

kasvun haasteisiin” (Elias, Frey, Greenberg, Haynes, Kessler, Scwab-Stone, Shriver, 

Weissberg 1997, 2). Wearen mukaan perusta näille taidoille on yksilön itsetunnossa, emo-

tionaalisesta hyvinvoinnissa, ongelmanratkaisutaidoissa, yksilön kehitystason luomissa 

edellytyksissä, persoonallisuuden joustavuudessa, sekä kyvyissä solmia sosiaalisia suhteita 

(Weare 2000, 24–28.) 
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Tällä hetkellä hyvin laajasti on käytössä CASEL:n (The Collaborative for Academic, Social 

and Emotional Learning) määritelmä sosioemotionaalisista taidoista ja niiden osa-alueista. 

CASEL on vuonna 1994 Yhdysvalloissa perustettu kansallinen sekä kansainvälinen organi-

saatio, joka tutkii ja tukee sellaisia opetus- ja kasvatuskäytänteitä joilla edistetään lasten ja 

nuorten sosiaalista ja emotionaalista kehitystä, akateemisia saavutuksia sekä eettistä käyt-

täytymistä ja kansalaisuutta. CASEL on jakanut sosioemotionaalisten taitojen taitotavoitteet 

viiteen osa-alueeseen seuraavasti: tietoisuus itsestä, tietoisuus toisista, itsensä hallitseminen, 

vastuullinen päätöksenteko sekä sosiaaliset vuorovaikutustaidot.(CASEL 2008.) 

Mielenterveystaidot alakouluun -hankkeessa mielenterveyttä kuvataan mielen hyvinvointi-

na ja niihin liittyviä taitoja mielenterveystaitoina (Suomen mielenterveysseura 2013). Tämä 

tutkimus on osa Mielenterveystaidot alakouluun -hanketta, joten myös tässä tutkimuksessa, 

on päädytty käyttämään mielen hyvinvointia ylläpitävistä taidoista määritelmää mielenter-

veystaidot. Koska itse mielenterveystaidoista ei löydy juurikaan tutkimustietoa, kuvataan 

näillä taidoilla yksilön sosioemotionaalisia taitoja sekä tunnetaitoja. 

4.2 Alakouluikäisten lasten mielenterveystaidot 

Lapsen kokonaisvaltainen ja tasapainoinen kehitys edellyttää sosiaalisten ja tunnetaitojen 

kehittymistä (WHO 2010, 38). Osana muuta kehitysprosessia lasten mielenterveys, esimer-

kiksi kyky ymmärtää, puhua ja selvittää kokemuksia, ilmenee eri tavoin eri ikäkausina (Na-

tional scientific council on the developing child, center on the developing child at Harvard 

University 2012, 1). Useimmat lapset oppivat kymmeneen ikävuoteen mennessä erilaisia 

tunteiden säätelyn strategioita, kuten etsimään sosiaalista tukea, pohtimaan asioita moni-

puolisesti sekä käyttämään hyviä ongelmanratkaisutaitoja hyväkseen (Nurmi ym. 2005, 

106).  

Lapsia ei tule tästä syystä tarkastella mielenterveyden suhteen homogeenisena ryhmänä, 

vaan on ymmärrettävä, että lasten sosiaaliset, kognitiiviset ja emotionaaliset taidot kehitty-

vät aivojen kypsymisen myötä. Niinpä nuoremmat lapset reagoivat esimerkiksi ympäristön 

tarjoamiin tunneviesteihin eri tavalla kuin heitä vanhemmat lapset. (National scientific 

council on the developing child, center on the developing child at Harvard University 2012, 
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1–2.) Lapsen kehittyessä ja hänen elinpiirinsä laajetessa myös ympäristön tarjoamat haas-

teet muuttuvat. Tässä vaiheessa sosioemotionaaliset taidot nousevat keskiöön terveyden 

ylläpidon ja positiivisen kehityksen näkökulmasta (WHO 2010, 39). 

Keskilapsuuden kognitiivinen kehitys mahdollistaa tunteiden ilmaisun, muokkauksen ja 

tulkinnan kehittymisen. 5–11 ikävuoden aikoihin lapset alkavat ymmärtää monimutkaisem-

pia tunteita sekä tunteiden säätelyä. He alkavat tällöin ymmärtää myös itsensä erillisinä 

tuntevina yksilöinä. Kouluikäinen lapsi oppii myös vähitellen käyttämään erityisiä kogni-

tiivisia strategioita tunteiden hallinnassa. Ikävaiheen loppupuolella kyky empatian tuntee-

seen ja tunneilmaisun säätelyyn ympäristön normien mukaisesti kehittyy.  (Loh & Wragg 

2004, 40–41.)  

Emotionaalisten taitojen kehitys osana tasapainoista ja kokonaisvaltaista lapsen kehitystä 

on kognitiivisten taitojen lisäksi hyvin riippuvaista vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa. 

Lapsi harjoittelee vuorovaikutuksessa tunneilmaisuaan ja oppii ympäristön tarjoamien reak-

tioiden kautta esimerkiksi sitä, millainen tunneilmaisu on kussakin tilanteessa tarkoituk-

senmukaista. Sitä kautta lapsi oppii mukauttamaan käytöstään ympäristöön sopivammaksi 

ja tunneilmaisuaan tarkoituksenmukaisemmaksi (Weare 2000, 24).  

Honkanen, Moilanen, Taanila, Hurtig ja Koivumaa-Honkanen (2010) toteavat koululaisten 

mielenterveyttä ja luokanopettajaa lapsen mielenterveyden edistäjänä ja ennustajana tarkas-

televassa katsauksessaan, että kouluikäisten mielenterveyshäiriöt jäävät usein havaitsemat-

ta. Katsauksessa todetaan myös, että alakouluikäisille ei ole tehty mielenterveyden valta-

kunnallisia kartoituksia. Honkanen ym. peräänkuuluttavat katsauksessaan alakouluikäisten 

lasten mielenterveyden mielenterveyskartoitusten tarpeellisuutta. Tätä vaatimusta tukee 

Souranderin ja Helstelän (2005, Honkasen ym. 2010, 280 mukaan) tutkimuksen toteamus 

siitä, että jo 8-vuoden iässä tehty mielenterveyden arvio ennustaa myöhempää mielenterve-

yttä.    

4.3 Mielenterveystaitojen oppiminen 

On paljon tutkimustietoa siitä, että mielenterveystaitoja voidaan oppia ja opettaa siinä missä 

muitakin taitoja (Weare 2000, 10). Koulun rooli hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäjä-
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nä onkin hyvin keskeinen (Weare & Markham 2005, 118). Mielenterveystaitojen opetus 

Suomessa on sisällytetty Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (OPH 2004) terveystiedon 

opetukseen. Mielenterveystaitojen opetus ei kuitenkaan ole ollut terveystiedon opettajien 

vahvinta osaamisen aluetta, ja mielenterveystaidon opetuksen tasossa sekä määrässä on 

ollut havaittavissa paljon eroja eri koulujen kesken. Nykyisin terveystiedon opetuksen 

suunnittelussa on alettu ymmärtää, että psyykkiset voimavarat ovat olennainen osa terveys-

käyttäytymistä. (Kannas 2005, 29.) 

Weare (2005) on määritellyt lasten mielenterveystaitojen opetuksen toteutukselle keskei-

simpiä elementtejä. Wearen mukaan mielenterveystaitojen opetuksessa tulisi käyttää sellai-

sia ohjelmia, jotka keskittyvät yleisen hyvinvoinnin ja kompetenssin tunteen edistämiseen, 

ja niiden opetuksen tulisi olla tarjolla kaikille. Opetuksen toteutuksen tulisi olla moniulot-

teista ja tapahtua turvallisessa ilmapiirissä. Lisäksi opetuksessa tulisi keskittyä erityisesti 

sellaisia opetusmenetelmiin, jotka keskittyvät erilaisiin elämän taitoihin, kuten ongelman-

ratkaisutaitoihin sekä ihmissuhdetaitoihin. (Weare & Markham 2005, 118–119.) 

4.4 Mielenterveystaidot alakouluun-hankkeen luoma mielenterveystaitojen 

malli 

Suomen mielenterveysseura on toteuttanut vuosina 2010–2013 opetuskokonaisuuden kehit-

tämisen yläkoulun terveystiedon opetuksen osaksi. Tämän kehityshankkeen pohjalta käyn-

nistettiin mielenterveyteen liittyvien taitojen opetuskokonaisuuden laajentaminen kaikille 

nuorten ja lasten kanssa toimiville tahoille; alakouluihin, nuorisotyöhön ja toisen asteen 

koulutukseen, ja hanke laajeni Mielenterveystaidot kasvuun -hankkeeksi. Mielenterveystai-

dot alakouluun -pilottihanke on osa tätä laajempaa hanketta ja siinä kehitetään ihmisenä 

kasvamista ja elämäntaitoa tukeva opetuskokonaisuus alakoululuokille 1-6. (Suomen mie-

lenterveysseura 2013.) Tämä tutkimus on osa Mielenterveystaidot alakouluun -

pilottihanketta, ja tutkimuksessa nojaudutaan hankkeen luomaan mielenterveystaitojen ku-

vaukseen ja jaotteluun. 
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Mielenterveystaidot alakouluun -pilottihankkeen luoman määritelmän mukaan alakou-

luikäisten lasten mielenterveystaidot koostuvat monista eri ulottuvuuksista (Kuva 1.). Tun-

netaidot ovat tunteiden ilmaisemisen, tunnistamisen ja nimeämisen taitoja.  Hyvän arjen 

taidot ovat taitoa huolehtia hyvästä mielestä arjessa. Kaveritaidot ovat ryhmässä toimimi-

sen taitoja ja kykyä sopia riitoja. Rauhoittumisen ja läsnäolon taidot ovat kykyä rauhoittua. 

Turvataidot ja kun mieli voi pahoin ovat kykyä pitää huolta itsestä ja läheisistä. Itsetunto ja 

osallisuus ovat taitoa tunnistaa omia vahvuuksia ja taitoa vaikuttaa asioihin. Arvokkaat asi-

at elämässä kuvastaa kykyä omanarvontunteeseen ja rohkeutta toimia oikein. Erilaisuus ja 

samanlaisuus mielenterveystaitojen ulottuvuutena kuvastaa kykyä arvostaa ihmisten erilai-

suutta. Turvaverkko ja selviytyminen sisältävät selviytymisen taidot ja turvalliset ihmissuh-

teet. 

 

Kuva 1. Alakoululaisen mielenterveystaidot (Suomen mielenterve-

ysseura 2013) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Mielenterveystaidot alakouluun -pilottihankkeen 

luoman mielen hyvinvoinnin mallin pohjalta 5-luokkalaisten oppilaiden kokemuksia omas-

ta arjestaan sekä kuvailla, millaisia mielenterveystaitoja näihin kokemuksiin liittyy. Näitä 

tutkittiin seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

Millaiset tilanteet ja kokemukset kuvaavat oppilaiden mielestä heidän arkeaan? 

Miten erilaiset mielenterveystaitojen osa-alueet näkyvät oppilaiden arjen kokemuksissa ja 

tilanteissa? 

5.2 Tutkimusasetelma ja aineiston koonti 

Huhtikuussa 2013 lähetettiin tutkimuslomakkeet kahteen mielenterveystaidot alakouluun -

hankkeen pilottikoulun 5. luokkaan. Tutkimukseen osallistui 40 iältään 11–12-vuotiasta 

oppilasta. Tutkimuslomakkeet postitettiin luokkien opettajille, ja lomakkeiden liitteenä oli 

ohje opettajalle lomakkeiden täytön ohjeistusta varten. Opettajien ohjeistuksessa oli selkeä 

vaiheistus lomakkeiden täyttöä varten. Vastauslomake oli 3-osainen. Tutkimuksen tavoit-

teena oli tarkastella lasten arjen kokemuksia sekä millaisia mielenterveysosaamisen osa-

alueita lasten arjen kokemukset heijastelevat.  

Jotta oppilaiden subjektiivinen kokemusmaailma olisi päässyt mahdollisimman hyvin esiin 

ja oppilaat olisivat voineet kokea mielenkiintoa tehtäviä kohtaan, päädyttiin aihetta lähes-

tymään sarjakuvaruutujen avulla. Aluksi oppilaat saivat kuvaliitteen. Kuvaliite koostui 18 

oppilaiden arjen tilanteita kuvaavasta sarjakuvaruudusta. Oppilaiden tehtävänä oli valita 

näistä 4 sellaista kuvaa, jotka kuvasivat heidän mielestään heidän arkeaan ja siihen liittyviä 

oloja. Tämän jälkeen opettajaa ohjeistettiin jakamaan oppilaille 1. tehtäväsivu. Tehtävänä 

ensimmäisellä tehtäväsivulla oli perustella miksi oli valinnut kuvan ja miettiä millaisia olo-

ja kuvaan liittyvään tilanteeseen liittyy. Oppilaiden tuli perustella olojen syitä kolmella ko-
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konaisella lauseella. Kuvavalintojen perustelujen jälkeen oppilaat saivat vielä toisen tehtä-

väsivun, jolle oppilaat kirjasivat kokonaisilla lauseilla pohdintojaan siitä, mikä auttoi tai 

olisi voinut auttaa valitsemiensa kuvien kuvaamissa mahdollisissa tilanteissa joihin liittyy 

pahaa oloa.  

5.2 Tutkimusmenetelmät 

Kvalitatiivinen tutkimus 

Tutkittaessa erilaisia ilmiöitä niitä voidaan lähestyä joko tiedon jäsentämisen tai ymmärtä-

misen näkökulmasta, pyrkien järjestelemään ja kvantifioimaan tutkittavaa ilmiötä (kvantita-

tiivinen tutkimus) tai luomaan siitä ymmärrettäviä merkitysrakenteita (kvalitatiivinen tut-

kimus). Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita lasten arjen kokemuksista ja kokemuk-

siin liittyvistä mielenterveystaitojen ilmentymistä. Tavoitteena on ymmärtää, millaisia mer-

kityksiä lapset antavat omalle arjelleen ja millaisia mielenterveystaitojen osa-alueita koke-

mukset heijastelevat. Siksi tutkimuksen menetelmänä käytetään kvalitatiivista tutkimusta-

paa joka pyrkii tarkastelemaan erilaisten ilmiöiden taustalla olevia, niitä selittäviä tekijöitä, 

ja pyrkii kuvailemaan niitä. (Tuomi & Sarajärvi 2001, 68).  

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä myös eräänlainen hypoteesittomuus ja siinä ei 

ole mitään valmiita ennakko-oletuksia joita tutkimuksella pyritään vahvistamaan (Eskola & 

Suoranta 2008, 19). Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda käsitystä lasten arjen koke-

muksista lasten kertomusten pohjalta. Tieto rakennetaan siis lasten kokemusten, ei niinkään 

esimerkiksi teorioiden tai aikaisempien tutkimustulosten varaan.  

Kokemusmaailma tutkimuskohteena 

Tutkittaessa ihmisen kokemuksia tarkastellaan ihmisen suhdetta oman elämän todellisuu-

teen (Laine 2010, 28). Tämän tutkimuksen keskiössä ovat lasten kokemukset arjessa ja ta-

voitteena on tarkastella millaisia merkityksiä lapset antavat arjelleen ja siihen liittyville 

kokemuksille. Kokemukset muodostuvat aina merkityksenannon mukaan. Kokemus on siis 

aina henkilökohtainen kuvaus, kun taas käsitys ei ole (Laine 2010, 38). Tutkimuksen tar-

koituksena on kuvailla lasten arkea juuri lasten itsensä kokemana. Tästä syystä tutkittavaan 
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ilmiöön haluttiin ottaa sellainen tutkimuksellinen ote, joka tuo lasten subjektiiviset koke-

mukset mahdollisimman alkuperäisinä esiin.  

Merkitysten välittämisessä on kuitenkin aina kyse tulkinnasta. Koemme ihmisinä todelli-

suuden eri tavoin, ja siitä syystä todellisuutemme voi sanoa olevan hyvin monimerkityksel-

listä. Reunaehdot merkityksenannolle luo lisäksi aina kulttuurinen todellisuus. Se muokkaa 

meidän ajatteluamme ja toisaalta taas joka kulttuurin elinpiirissä vallitsee tietyt lainalaisuu-

det. (Moilanen & Räihä 2010, 48.) Tämä on käsityksen ja kokemuksen ero. Kokemus ku-

vaa yksilön subjektiivista kokemusmaailmaa, mutta käsityksemme elämässä muodostuvat 

pitkälti kulttuuristen lainalaisuuksien mukaan. (Laine 2010, 38.) Valittaessa kuvaruutuja 

tutkimuksen mittaria varten, pyrittiin valitsemaan sellaisia kuvia, jotka kuvaisivat mahdolli-

simman hyvin sitä kulttuuria ja arkea jonka yhteydessä oppilaat elävät. Kuvia valittiin kui-

tenkin useampia juuri sen vuoksi, että vaikka oppilaiden arjessa on yhtäläisyyksiä, kuten 

koulussa vietetty aika, niin jokainen oppilas kokee arkensa eri tavalla. Lisäksi kokemukset 

ovat mielessämme usein jäsentymättöminä, ei-kielellisinä mallinnuksina (Moilanen & Räi-

hä 2010, 54). Lähestyttäessä oppilaiden arjen kokemuksia ja oloja kuvien avulla on ollut 

ehkä mahdollista tavoittaa jäsentymätöntä todellisuutta oppilaiden arjen oloista.  

Kuva identiteettityönä 

Marjo Räsänen (2008) on tutkinut taiteen kokemuksellista tulkintaa ja kehittänyt kokemuk-

sellisen taiteen ymmärtämisen mallin. Mallin mukaan kuvia voidaan lukea hyvin monella 

tapaa, refleksiivisesti, narratiivisesti, ikonisesti, viittauksellisesti, arvottavasti tai vastaanlu-

kemalla. Räsäsen mukaan kokemuksellisessa kuva-analyysissa painottuu juuri refleksiivi-

nen lukutapa. Kuvan tulkinnan kautta katsoja kohtaa itsensä, kuva toimii ikään kuin kuvan 

lukijalle peilinä. Se tapahtuu tietoisella tasolla erityisesti sitä kautta, kun kuva herättää 

muistoja, tunteita tai omia kokemuksia koskevia kysymyksiä.  (Räsänen 2008, 196–201.) 

Refleksiivisessä lukutavassa kuvalle esitetään sellaisia kysymyksiä, kuten millaisia tunteita, 

kysymyksiä, assosiaatioita ja muistoja kuva esittää, tai mitä reaktiot kertovat aiemmista 

kokemuksista. (Räsänen 2008, 196–197.) Tutkimukseni aineistonkeruun toisessa vaiheessa 

oppilaiden tuli perustella, miksi valitsivat kuvan ja millainen olo kuvan esittämään tilantee-
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seen liittyy. Oppilaiden käyttämän kuvien lukutavan voidaan nähdä olleen refleksiivinen, 

kun he ovat peilanneet kuvan tilannetta oman elämänsä tilanteisiin ja tunteisiin. 

Kokemuksellinen kuvantulkinnan lähestymistavassa kuvantulkinta nähdään myös identi-

teettityönä ja sillä viitataan narratiiviseen lukutapaan. Kuvien kautta paitsi peilaamme ko-

kemuksiamme, rakennamme omaa identiteettiämme erilaisten tarinoiden muodossa. Räsä-

nen nostaa tekstissään sarjakuvat yhdeksi identiteetin rakentamisen keinoksi visuaalisen 

kulttuurin saralla. (Räsänen 2008, 190–191.) 

Narratiivinen tutkimus 

Narratiivisessa tutkimuksessa keskitetään huomio kertomuksiin tiedon välittäjänä. Siinä 

tietämisen prosessin perustana nähdään olevan erilaisten kertomusten kuulemisien ja tuot-

tamisien. Narratiivinen tutkimus perustuu ajatukseen siitä, että rakennamme identiteet-

tiämme kertomusten kautta ja joka päivä tieto tätä kautta saa uuden merkityksen. (Heikki-

nen 2010, 143, 145.) Tässä tutkimuksessa käytettiin tutkimusaineiston keruun apuvälineenä 

narratiivisen tutkimuksen piiriin kuuluvaa kokemuksellista kuva-analyysia.  

Narratiivisuudella voidaan viitata tiedonprosessiin sinänsä tai tutkimusaineiston luontee-

seen. Sillä voidaan viitata myös aineiston analyysin tapaan taikka tutkimuksen käytännölli-

seen merkitykseen. (Heikkinen 2010, 145.) Tämän tutkimuksen aineisto koostuu oppilaiden 

valitsemien kuviin liittämien kokemusten subjektiivisesta kuvailusta. Oppilaiden tuottamat 

kuvailut voidaan nähdä tässä tutkimuksessa narratiiveina.  

Narratiivisuus voidaan määritellä aineiston analyysin tavassa joko narratiiviseksi analyysik-

si tai narratiivien analyysiksi. Narratiivisessa analyysissa huomiota ei kohdisteta aineiston 

luokitteluun vaan aineiston pohjalta luodaan uutta kertomusta. Narratiivien analyysi viittaa 

puolestaan analyysitapaan, jossa pyritään luokittelemaan narratiiveja erilaisiin luokkiin 

esimerkiksi erilaisten kategorioiden mukaan. (Heikkinen 2010, 148.) Tutkimuksen aineisto 

pyrittiin luokittelemaan Mielenterveystaidot alakouluun -hankkeen luoman mallin mukai-

siin mielenterveystaitojen osa-alueisiin. Tutkimusaineiston analysointitapana käytettiin siis 

narratiivien analyysia.  
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5.3 Aineiston analyysi  

Tämän tutkimuksen aineiston analysoinnissa käytettyä tapaa, aineiston järjestelyä ja tee-

moittelua myöhempiä johtopäätöksiä varten, kutsutaan sisällönanalyysiksi. Sisällönanalyysi 

on tutkimusaineiston analyysitapa jolla voidaan analysoida tutkimusaineiston sisältöjä sys-

temaattisesti sekä objektiivisesti. Sisällönanalyysia kutsutaan analyysitavaksi, joka tarkaste-

lee inhimillisiä merkityksiä. Tutkimusaineistona siinä voi olla melkein mitä tahansa kirjalli-

seen muotoon saatettua. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 103-104.) Tämän tutkimuksen aineisto 

koostui oppilaiden kokemuksellisista kuvantulkinnoista, eli heidän tuottamista arkeansa ja 

siihen liittyviä oloja kuvaavista kuvanvalinnan perusteluista. 

Sisällönanalyysi noudattaa seuraavaa kaavaa. Analyysin lähtökohtana on ajatus siitä, mikä 

aineistossa on erityisen kiinnostavaa. Tätä ohjaa yksinkertaisesti tutkimusasetelma ja tutki-

musongelmat. Tämän jälkeen tutkimusaineistosta käydään lävitse merkaten sen sisältämät 

mielenkiinnonkohteena olevat maininnat. Tässä vaiheessa on tärkeää jättää analyysin ulko-

puolelle kaikki se, mikä ei tutkimusanalyysin otteen ja tutkimusongelmiin vastaamiseen 

sisälly. Lopuksi kerätty aineisto kootaan yhteen ja teemoitellaan, luokitellaan tai tyypitel-

lään tutkimusintressien mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 92.) 

Tutkimustulosten analysoinnin lähtökohtana oli tarkastella lasten kokemuksia mielen hy-

vinvoinnin näkökulmasta. Aineistonkeruun lähtökohtana olleet kuvat oli valittu siten, että 

niistä oli tulkittavissa sekä mielenterveyttä suojaavia tekijöitä että sitä häiritseviä tekijöitä. 

Kuvien joukkoon oli valittu myös neutraaleja kuvia. Samoin kuvien valinnassa oli kiinnitet-

ty huomiota siihen, että ne kattaisivat mahdollisimman monipuolisesti mielenterveystaidot 

alakouluun -hankkeen luoman mallin mukaiset mielenterveystaitojen osa-alueet (Kuva 1.). 

Sisällönanalyysi voidaan Eskolan mukaan (2001,2007, Tuomi & Sarajärvi 2011, 95-99 

mukaan) toteuttaa kolmella eri tavalla, aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai teoriaohjaa-

vasti. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi perustuu siihen, että tutkimusaineistosta pyritään 

luomaan teoreettinen kokonaisuus itse tutkimusaineistosta nousevien tulosten kautta. Jo 

olemassa olevilla teorioilla ei ole analyysissa sijaa vaan analyysi toteutetaan aineiston poh-

jalta. Teorialähtöinen analyysitapa nojaa puolestaan johonkin tiettyyn tutkimuksen kannalta 

merkitykselliseksi koettuun teoriaan, aikaisempaan tietoon. Teoria ohjaa tässä analyysiot-
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teessa käsitteiden valintaa ja se ikään kuin kehystää tutkimuksen toteutusta. Teoriaohjaaval-

le analyysille on puolestaan tyypillistä se, että aikaisempi tieto ohjaa kyllä analyysiä mutta 

mikään aikaisempi tieto ei sinänsä ole analyysin pohjana. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 95–99.) 

Tutkimusaineiston analyysin aluksi käytiin aineisto kaikkineen lävitse. Sen jälkeen aineis-

tosta poimittiin ylöskirjattavaksi niitä asioita ja ilmiöitä jotka ovat tutkimusasetelman kes-

kiössä. Tutkimuksen aineistoa päädyttiin teemoittelemaan mielenterveystaidot alakouluun -

hankkeen mielenterveyden voimavaratekijät -mallin näkökulmasta. Hankkeen luoma malli 

on toiminut tutkimuksen ohjaavana teoriana. Tutkimusaineiston analyysitapana on ollut 

teoriaohjaava sisällönanalyysi kun mielenterveystaidot alakouluun -hankkeen luomat mie-

lenterveystaitojen osa-alueet ovat toimineet ohjaavina käsitteinä tutkimusaineiston teemoit-

telussa. Tutkimuksella on siis kyllä teoreettisia kytkentöjä, mutta tutkimus ei pohjaudu suo-

raan mihinkään teoriaan.  

Tutkimuksen aineiston teemoittelussa ei tukeuduttu kuitenkaan täysin Mielenterveystaidot 

alakouluun –hankkeen luoman mielenterveystaitojen malliin. Mielenterveystaidot alakou-

luun-hankkeen luomassa mallissa (ks. Kuva 1.) mielenterveystaitojen osa-alueet vaikuttavat 

osittain hajanaisilta. Esimerkiksi turvallisuuteen liittyvät turvaverkko ja turvataidot on mie-

lenterveystaidot alakouluun –hankkeen mallissa eritelty toisistaan, mutta mileneterveystai-

dot kasvuun -hankkeen mallissa niitä kuvataan samalla termillä. Olen pyrkinyt selkiyttä-

mään tutkimuksen ohjaavana teoriana ollutta mielenterveystaitojen mallia tarkastelemalla 

mielenterveystaidot kasvuun -hankkeen sisältämää mallia mielenterveystaitojen osa-

alueista. Mielenterveystaidot alakouluun -hanke kun on osa tätä edellä mainittua suurempaa 

hanketta. Yhdistämällä näiden hankkeiden kuvauksia mielenterveystaitojen osa-alueista ja 

tutkimusaineistosta nousseiden teemojen tarkastelun avulla päädyin teemoittelemaan oppi-

laiden arjen kokemuksiin liittyvät mielenterveystaitoja heijastelevat ilmaukset seuraaviin 

osa-alueisiin. 

Ensimmäinen osa-alue on tunnetaidot. Tunnetaidot määritellään taidoiksi tunnistaa, sanoit-

taa ja ilmaista tunteita. Toinen ulottuvuuksista perustuu itsetuntoon, joka vahvistuu, kun saa 

onnistumisen kokemuksia. Kolmas ulottuvuuksista on ihmissuhdetaidot. Niistä käytetään 

mielenterveystaidot alakouluun -hankkeen luomassa mallissa määritelmää kaveritaidot. 

Ihmissuhdetaidoilla tarkoitetaan mm. kykyä empatiaan, kykyä yhteistyöhön ja kykyä rat-
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kaista ristiriitoja. Tähän osa-alueeseen sisällytän mielenterveystaidot alakouluun –hankkeen 

mallin erittelemän erilaisuuden ja samanlaisuuden osa-alueen, jolla kuvastetaan yksilön 

kykyä arvostaa ihmisten erilaisuutta. Neljännen ulottuvuuden muodostavat turvataidot ja 

selviytyminen. Niillä viitataan itsestä ja läheisistä huolehtimiseen. Viides ulottuvuus on ar-

jen taidot ja valinnat. Siihen liittyy yksilön taito tehdä arjessa sellaisia valintoja jotka pitä-

vät yllä hyvinvoivaa mieltä. Kuudes mielenterveystaitojen osa-alue on rauhoittumisen ja 

läsnäolon taidot. Niillä kuvataan yksilön taitoja rauhoittua esimerkiksi yöunilla. mielenter-

veystaidot alakouluun –hankkeessa eritellään vielä yksi osa-alue, arvokkaat asiat elämässä, 

joka kuvastaa kykyä omanarvontunteeseen ja rohkeutta toimia oikein. Tässä tutkimuksessa 

sitä ei määritellä omaksi osa-alueekseen, vaan omanarvontunne käsitetään kuuluvaksi itse-

tuntoon, ja rohkeus toimia oikein arjen sisällytetään arjen taitoihin ja valintoihin. 

6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Arki ja arjen olot lasten kokemana 

Oppilaat olivat valinneet arkeaan ja siihen liittyviä oloja kuvaavien kuvien (Ks. LIITE) 

joukosta kukin 4 sellaista kuvaa, joiden koki parhaiten kuvaavan omaa arkea ja siihen liit-

tyviä oloja. 25 oppilasta, eli yli puolet oppilaista oli valinnut kuvien joukosta sellaisen ku-

van, jossa kuvan henkilö tekee tympeänä läksyjä (Kuva 1.). Puolet oppilasta oli valinnut 

kuvan, jossa kuvan henkilö herää väsyneenä sängyssä (Kuva 2.). 18 oppilasta oli valinnut 

kuvan, jossa henkilö menee tyytyväisenä nukkumaan (Kuva 3.) ja 16 oppilasta oli valinnut 

kuvan, jossa henkilö viittaa (Kuva 4.). Rajaan tutkimuksen tarkastelemaan näitä neljää 

yleisintä kuvaa oppilaiden kuvavalinnan määrää mukaillen.  

Rasittavat läksyt  

Yksi eniten valituista kuvista esitti tilannetta, jossa kuvan henkilö, oppilas, istuu pöydän 

ääressä kasvoillaan tympeä ilme (Kuva 1.) Oppilaiden käyttämät yleisimmät ilmaukset ku-

van valinnan perusteluissa oli kokemukset ärtymyksestä (n=8), tylsyydestä (n=10) , turhau-

tumisesta (n=4) ja vihasta (n=3).  
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Oppilaat olivat kokeneet läksyjen tekemisen ärsyttäväksi, turhauttavaksi ja vihastuttavaksi 

etenkin silloin kun ne osoittautuvat hankaliksi. 

Läksyjen tekeminen on joskus ärsyttävää – kun ei aina ymmärrä se tuntuu turhauttavalta. (O26) 

Valitsin kuvan koska tämä kuva kuvaa tylsyyttä ja tuskaa. Minua ärsytti, koska en osannut tehtävää 

ja särki vähän päähän. (O35) 

Valitsin tämän kuvan koska läksyt ovat vaikeita. Turhaudun usein läksyjen kanssa. (O38) 

Otin kuvan koska en pidä läksyjen tekemisestä ja yritän luistaa läksyistä mutta se ei onnistu. En pidä 

läksyistä koska niissä joutuu pähkäillä ja ne ovat vaikeita. Tunteena on viha! (O40) 

Osa oppilaista oli pohtinut myös sitä, miten arjessa haluttaisi tehdä paljon muuta mukavaa, 

mutta läksyt on kuitenkin tehtävä. Tämän oppilaat kokivat turhauttavana. 

Otin tän kuvan koska tässä tä lukee ärtyneenä. Olisin halunnut tehdä jotain kivaa lauantaina mutta pi-

ti LUKEE kokeeseen!  Koe oli hankala onneksi luin kokeeseen. (O5) 

Valitsin kuvan, koska se kuvaa läksyjen tekoani. Pänii kun ei osaa jotain tehtävää ja haluaisi mennä  

pihalle.” (O29) 

 

Tutkimusaineistosta on pääteltävissä, että yli puolet oppilaista kokee läksyjen tekemisen 

arjessaan kuormittavana ja negatiivisia tunteita herättävänä. 

Oppilaiden kokema väsymys 

 

Kuva 2. Rasittavat läksyt 
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Toiseksi yleisin arjen oloja ja kuvaavista tilanteista liittyi kuvaan, jossa poika herää sängys-

sä väsyneenä, haukotellen (Kuva 3.). Oppilaiden kuvan valinnan perusteluissa oli yleisintä 

se, että oppilaat kokivat olevansa aamuisin väsyneitä. Osa oppilaista kertoi aamuisen väsy-

myksen olevan jatkuvaa (n=8), osan mielestä syynä ovat liian vähät unet (n=4), ja osa puo-

lestaan koki kuvan kaltaisen väsymyksen olevan luonnollista juuri herättyä (n=2). Kuvaan 

liittyvään tilanteeseen oppilaat liittivät yleisimmin ärtymyksen, väsymyksen ja turhautumi-

sen tunteet.  

Joka aamu kun herään, en jaksa millään nousta ylös. Se ärsyttää sikana, kun on pakko nousta ja läh-

tee koulun penkille kuuntelee turhamaisia laskuja ja jotain subjekteista.. koulussakaan ei jaksa kes-

kittyy, ku ei saa nukkuu niin pitkään ku haluu. (O31) 

Valitsin tämän kuvan koska herää viikon melkein joka päivä kouluun. Se on tosi ärsyttävää koska 

haluais nukkua vielä pidempään. (O21) 

Osa oppilaista liitti kuvaan liittyvään tilanteeseen myös hyvän olon tunteita. 

 Herään joka aamu hyvillä. Auringon paiste on ihanaa. Päivällä voi tavata kavereita ja pelata. (O32) 

Nukkuminen on hauskaa, koska on aamulla virkeämpi. Minun on helppo saada unta, koska touhuan 

päivällä niin paljon. (O26) 

 

Oppilaiden perustelujen ja kuvan valinnan yleisyyden perusteella on tulkittavissa, että oppi-

laat kokevat unen ja levon merkityksen tärkeäksi hyvinvoinnin edellytykseksi elämässään. 

Oppilaiden kokemusten mukaan aamuisin usein väsyttää ja ei jaksaisi herätä. Osa oppilaista 

taas kokee nukkuvansa tarpeeksi ja jaksavansa siten paremmin. 

Tyytyväisenä nukkumaan 

 

KUVA3. Oppilaiden kokema väsymys 
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Kolmanneksi useimmin kuvaruuduista oppilaat olivat valinneet kuvan, jossa poika menee 

tyytyväisenä nukkumaan (Kuva 4.). Kuvaan liittyviä oloja oppilaat kuvailivat pääasiassa 

hyvän (n=5) ja kivan olon (n=4) tunteina ja iloisuutena (n=4). Osa oppilaista kuvasi nukku-

vansa hyvin (n=3). 

Valitsin kuvan, koska olen mennyt onnellisena nukkumaan ja iloisena. Minulla oli hyvä olo, koska 

halusin nukkumaan ja minulla oli hyvä olo. (O9)  

Valitsin kuvan koska yleensä nukun hyvin, näen hauskoja uniakin. Valitsin kuvan myös siksi, että 

kotona on hyvä nukkua. Jos iltaisin en saa unta luen kirjaa ja yritän uudestaan. Poika on mennyt hy-

vällä mielellä sänkyyn, kuten minäkin usein ;). (O15) 

Oppilaiden kuvan valinnan perusteluissa korostuu levon ja unen merkitys hyvän olon tuot-

tajana. Toisaalta kuvan valinnan perusteluista on tulkittavissa, että päivän tapahtumat ovat 

vaikuttamassa siihen, millä mielellä voi päivän päätteeksi käydä nukkumaan.  

Valitsin kuvan, koska menin eilen hyvillä mielin nukkumaan. Olin kivalla päällä ja odotin innolla 

seuraavaa päivää. Olin innoissani ja jännittynyt, koska mietin että pääsenkö kouluun, sillä olin ollut 

kipeenä. (O39) 

 

Viittaan 

16 oppilasta oli valinnut arjen tilanteita ja tunteita kuvaavista kuvista sellaisen, jossa oppi-

las istuu pulpetissa ja viittaa (Kuva 5.). Kuvaan liittyviä oloja oppilaat kuvailivat sanoilla 

tylsyys (n=5), ärsyttää (n=2), tavallinen (n=2) ja hyvä olo (n=2). 

Se kuvaa koulua. Tunnilla on aika tylsää. Aina sitä samaa rataa. Viitatessa käsi puutuu ja jos menee 

oikein niin on hyvä olo. Jos menee väärin ei haittaa. (O17) 

 

KUVA3. Tyytyväisenä nukkumaan 
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Oppilaiden kuvavalinnan perusteluista oli tulkittavissa, että osa oppilaista kokee koulun-

käynnin tylsänä ja ärsyttävänä. Toisaalta taas osa oppilaista tuntee olonsa koulussa hyväksi 

ja tyytyväiseksi esimerkiksi viittaamistilanteissa. 

Valitsin kuvan, koska minä viittaan ahkerasti tunnilla. Kun viittaan, niin se tuntuu kivalta ja tuntuu 

että aika menee silloin nopeammin. (O39) 

 

 

6.2 Mielenterveystaidot lasten arjen kokemuksissa 

Tutkimuksessa oppilaiden mielenterveystaitoja lähestyttiin tarkastellen oppilaiden sanallisia 

kuvavalinnan perusteluja ja valittuihin kuviin mahdollisesti liitettyjen pahan olon syiden 

arviointeja. Lisäksi tarkasteltiin oppilaiden pohdintoja siitä, mikä auttoi tai olisi voinut aut-

taa heitä heidän kokemassaan arjen tilanteessa, johon liittyy pahaa oloa. Oppilaiden kuva-

valinnan perustelut pyrittiin luokittelemaan mahdollisimman selkeästi mielenterveystaitojen 

eri osa-alueille. 

Kuvien tarkkarajainen luokittelu mielenterveystaitojen eri osa-alueille tuntui mahdottomal-

ta ajatukselta, koska oppilaat olivat tulkinneet kuvia hyvin eri tavoin. Yhden oppilaan ku-

vavalinnan perustelussa oli esimerkiksi korostuneena tunnetaidot ja toinen oppilas oli pe-

rustellut samaisen kuvan valintaa esimerkiksi turvataitoihin liittyvin ilmauksin. Tämä on-

gelma ratkaistiin päätymällä tarkastelemaan tutkimusaineistoa eli kaikkia kuvavalinnan 

perusteluita siten, että aineistoa käytiin läpi kauttaaltaan eri osa-alueiden näkökulmasta. 

Toisin sanoen koko aineisto eli oppilaiden kuvavalinnan perustelut luokiteltiin mielenter-

 

KUVA5. Viittaan 
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veystaitojen eri osa-alueisiin ja koottiin lopulta yhteen kunkin osa-alueen alle. Seuraavaksi 

tarkastellaan sitä, miten erilaiset mielenterveystaitojen osa-alueet näkyvät lasten arjen ko-

kemuksissa ja tilanteissa. 

6.2.1 Tunnetaidot 

Tunnetaidot osana arjen kokemuksia näyttäytyivät hyvin keskeisenä mielenterveystaitojen 

osa-alueena oppilaiden kuvavalinnan perusteluissa. Tämä selittynee osin aineistonkeruun 

lähtökohtana olleiden kysymysten muotoilulla. Kysymykseen millainen olo sinulla oli ti-

lanteessa, jota kuva esittää, tuli oppilaiden vastata perustellen kolmella kokonaisella lau-

seella. Siten koko tutkimusaineistoa oli mahdollista tarkastella tunnetaitojen näkökulmasta 

– miten oppilaat olivat osanneet tunnistaa ja sanoittaa erilaisiin arjen tilanteisiin liittyviä 

oloja. Tarkastelen seuraavaksi tutkimusaineistoa tunteiden tunnistamisen, sanoittamisen ja 

ilmaisun näkökulmasta. 

Oppilaiden taito tunnistaa ja sanoittaa arjen erilaisiin tilanteisiin liittyviä tunteita näkyi sel-

keästi oppilaiden kuvavalinnan perusteluissa sekä arjen kokemusten ja olojen kuvailuissa. 

Osa oppilaista kuvaili tilanteisiin liittyneitä oloja erilaisina tunteina ja osa taas esimerkiksi 

ilmaisulla oli hyvä olo. Oppilaiden perusteluissa näkyi myös se, miten joku tilanne voi jos-

kus synnyttää positiivisia ja toisella kertaa taas negatiivisia tunteita.  

Tykkään katsoa teevetä. On hyvä olo. Minulla on paljo lempi kanavia. (Kuva1 O6) 

Valitsin kuvan koska läksyjä teen joka päivä. Joskus läksyjen tekeminen on ärsyttävää ja joskus ihan 

kivaa. (KUVA4 O21) 

Tutkimuksen aineistonkeruun lähtökohtana olleita kuvia valittaessa oli kiinnitetty huomiota 

siihen, että ne kuvastaisivat sekä negatiivisia että positiivisia tunteita heijastelevia arjen 

tilanteita. Tämä näkyy oppilaiden tunteiden tunnistamisessa. Esimerkiksi kuva jossa kolme 

ystävää nauraa yhdessä (Kuva 3.) saa oppilailta varsin positiivisia kuvauksia. 

Oli hauskaa ja nauroin paljon. Olin tosi iloinen. Pikkuveli nauratti minua. (Kuva 3 O1) 

Negatiivisten tunteiden tunnistamisen taitoa voidaan tarkastella puolestaan esimerkiksi sel-

laiseen kuvaan liittyvistä tilannekuvauksista, jossa oppilas istuu pelokas ilme kasvoillaan 

sängyssä (Kuva 17.) 
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Ajatukseni ovat tuon näköisiä. Pelottaa kun en näe kunnolla pimeässä kuvittelen hirviöitä. (KUVA17 

O17) 

Kuvavalinnan perusteluissa ja arjen olojen pohdinnoissa oli myös sellaisia, joissa ei oltu 

kyetty perustelemaan kuvavalintaa eikä sitä, millainen olo kuvaan liittyvässä tilanteessa oli 

ollut. 

 En tiedä mitä kuva esittää. En keksinyt mitään. (Kuva14 O13) 

 Minä teen läksyt aina koulun jälkeen. Mä vaan teen läksyt eikä minulla ole mikään olo. (Kuva4 O32) 

Tunteiden ilmaisemisen taitoja tarkasteltiin huomioiden oppilaiden kehitystason mukaiset 

edellytykset tunteiden ilmaisemiseen. Tutkimuksen kohteena olleiden oppilaiden ikävai-

heessa, 11 vuoden iässä, tunneilmaisun kehittymisessä on teoreettisen tiedon mukaan ha-

vaittavissa seuraavia piirteitä: kyky ilmaista tunteita ympäristön normien mukaisesti kehit-

tyy ja opitaan erilaisia kognitiivisia strategioita tunteiden hallinnassa, kuten etsimään sosi-

aalista tukea, pohtimaan asioita monipuolisesti sekä käyttämään hyviä ongelmanratkaisutai-

toja hyväksi (Loh & Wragg 2004, 40–41.) 

Oppilaiden arjen olojen pohdinnoissa ei ollut havaittavissa erityistä liittyen ympäristön 

asettamiin tunteiden ilmaisun normeihin. Pohdinnat liittyivät lähinnä siihen, millainen olon 

oppilaat liittivät kuvan tilanteeseen ja miksi. Erilaisten kognitiivisten strategioiden käyttöä 

tunteiden hallinnassa tarkasteltiin aineistonkeruun kolmannen vaiheen tuotosten pohjalta. 

Oppilaiden tehtävänä oli ollut kuvavalinnan perusteluiden ja arjen olojen tarkasteluiden 

jälkeen pohtia sitä, mikä auttoi tai olisi voinut auttaa tilanteessa johon liittyi pahaa oloa. 

Tutkimusaineistoa tarkasteltaessa huomattiin, että moni oppilas oli jättänyt pohtimatta noita 

kysymyksiä, vaikka kuvaan liittyvässä arjen oloja kuvaavissa perusteluissa oli selkeästi 

kuvattu pahan olon tunteita. Esimerkiksi 23 oppilasta oli kuvaillut arjen oloja negatiivisin 

ilmauksin liittyen kuvaan jossa oppilas tekee tympeä ilme kasvoillaan läksyjä (Kuva 4). 

Kuitenkin vain 14 oppilasta oli pohtinut tässä yhteydessä sitä, mikä auttoi tilanteessa ja 6 

oppilasta lisäksi sitä, mikä olisi voinut auttaa tilanteessa. Oppilaiden kyvyttömyys pohtia 

sitä, mikä auttoi tai olisi voinut auttaa tilanteessa, näyttäytyi erityisesti liittyen seuraaviin 

kahteen arjen tilanteeseen ja niihin liittyviin pahan olon tunteisiin: oppilas herää haukotel-

len sängyssä, väsyneenä (Kuva 2) ja kuva jossa oppilas tekee tympeänä läksyjä (Kuva 4).  
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Tarkasteltaessa pohdintoja siitä, mikä auttoi tai olisi voinut auttaa tilanteessa johon liittyy 

pahaa oloa, on havaittavissa, että oppilaat käyttävät hyvin erilaisia strategioita tunteiden 

hallinnassa. Sosiaalisen tuen etsiminen tunteiden hallinnan keinona näyttäytyi keinona op-

pilaiden pohdinnoissa. 

No olin epäonnistunut pelissä mutta sitten eräs kaveri auttoi minua ja onnistuin  (Kuva16 OA) 

Kun minua pelottaa soitan yleensä vanhemmilleni että: milloin he tulevat kotiin. (Kuva13 OK) 

Kaverin rohkaisu auttoi todella paljon. Ja muistan hänet aina! Mutta yhä tuntuu pahalta. (Kuva7 OJ) 

Toisaalta pahan olon tunteista puhuminen ja muihin turvautuminen osoittautui oppilaiden 

pohdinnoissa myös pelottavaksi. 

 Puhuminen peloistani olisi voinut auttaa, mutta pelkään puhua niistä (Kuva13 O16) 

Oppilaiden taidoissa pohtia asioita eri näkökulmista ja etsiä erilaisia ongelmanratkaisukei-

noja pahan olon tunteiden hallintaan oli havaittavissa paljon eroa keskenään. Osa oppilaista 

ei ollut, kuten edellä kuvattiin, osannut pohtia lainkaan sitä, mikä tilanteessa auttoi tai olisi 

voinut auttaa. Vaikka moni oppilas oli jättänyt täysin pohtimatta, niin pohdinnoista löytyi 

myös kuvaus siitä, miten ei vain osata hallita kaikkia vaikeita tunteita ja omia ajatusraken-

teita. 

Ei varmaan mikään, sillä pelkään niin paljon ja on mielikuvitus. Ehkä olisi auttanut että menen äidin 

ja isä sänkyyn nukkumaan. Tätä tapahtuu melkein aina. (Kuva17 O4) 

Toisaalta oppilaiden pohdinnoista oli tulkittavissa, että osa oppilaista kykenee käyttämään 

useitakin apukeinoja. 

Minua auttoi että pitäisin pienen tauon. tai sitten pyydän vanhemmilta apua. Pidin tauon ja sitten 

pyysin apua. (Kuva4 OE) 

Siinä tilanteessa kun ärsyttää ja turhauttaa minä menen kysymään, että voisiko isi tai äiti auttaa mi-

nua vaikka koulutehtävissä, muuten menen koirieni tai kanin kanssa ulos tai teen jotain muuta, jotta 

unohtaisin asian vähäksi aikaa ja palaan myöhemmin tekemään jutun loppuun. 

6.2.2 Itsetunto 

Itsetuntoa heijastelevia arjen oloja, onnistumisen ja epäonnistumisen tunteita, oppilaat liit-

tivät pääpiirteissään sellaisiin kuviin, joissa oppilas tekee tympeänä läksyjä (Kuva 4), oppi-
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las viittaa (Kuva 15) sekä sellaiseen, jossa oppilas lyö mailalla mutta ei osu palloon (Kuva 

12). 

Kuvaan neljä liittyvä läksyjen tekemisen tilanne oli yksi suosituimmista oppilaiden valit-

semista kuvista ja siis yksi eniten oppilaiden arkea kuvaavista tilanteista. Useissa oppilai-

den kuvavalinnan perusteluissa oli kuvattu sitä, miten läksyt tuntuvat liian vaikeilta ja ne 

turhauttavat.  

 Valitsin tämän kuvan koska läksyt ovat vaikeita. Turhaudun usein läksyjen kanssa. (Kuva4 O38) 

Otin kuvan, koska en pidä läksyjen tekemisestä ja yritän luistaa läksyistä mutta se ei onnistu. En pidä 

läksyistä koska niissä joutuu pähkäillä ja ne ovat vaikeita! Tunteena on viha! (Kuva 3 O40) 

Osa oppilaista on kuitenkin pyrkinyt etääntymään osaamattomuuden ja epäonnistumisen 

tunteesta selvitäkseen tilanteesta turvautumalla muihin tai tekemällä jotain muuta. 

 No lopetin läksyjen tekemisen ja jatkoin myöhemmin kun oli parempi mieli (Kuva4 OD) 

Myös kuvan 12 tilanne, jossa oppilas lyö mailalla palloa siihen osumatta, heijastelee oppi-

laiden epäonnistumisen kokemuksia.  

Valitsin kuvan, koska tämä tulee tunteissani esiin helposti. Oloni tässä tilanteessa on pettynyt itseeni. 

Epäonnistun monissa asioissa ja minusta tuntuu pahalta. Petyn itseeni, koska ehkä odotan liikoja. 

Pelkään epäonnistumisia melkein läpi kaiken ja joskus (usein) itken niistä. (Kuva12 O16) 

Edellä mainittu oppilas kertoi kokevansa usein epäonnistumisen tunnetta. Oppilas oli ku-

vaillut asiaa joka auttoi tilanteessa seuraavasti: 

Tässä tilanteessa auttoi sureminen ja puhuminen. Puhuminen auttoi siten, että kun niistä pääsee 

eroon ja sai lohtua. (Kuva12 O16) 

Oppilas oli siis turvautunut erilaisiin tunteiden hallinnan strategioihin tilanteesta selvitäk-

seen. Oppilaat ovat tämän tilanteen yhteydessä kyenneet löytämään ratkaisun ja apua han-

kalaan tunteeseen ja epäonnistumisesta selviämiseen. 

Valitsin tämän kuvan koska epäonnistun aika monesti mutta kyllä niistä epäonnistumisista on aina 

selvitty. (Kuva12 O21) 

 Ajattelin, että kaikki epäonnistuu joskus ja että en ole ainoa epäonnistuja. (Kuva12 OD) 

 Hengitin syvään ja en ajatellut kaikkia asioita. Sain kaikki asiat järjestykseen. (Kuva12 O3) 
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6.2.3 Ihmissuhdetaidot 

Ihmissuhdetaidot ilmenevät kykynä empatiaan, konfliktinratkaisuun sekä kykynä solmia 

ihmissuhteita (Suomen mielenterveysseura 2013.) Tutkimusaineistosta keskeisiksi oppilai-

den ihmissuhdetaitoja heijasteleviksi tilannekuvauksiksi osoittautui oppilaiden kuvavalin-

nan perusteluiden mukaan kaksi seuraavaa kuvaa. Ensimmäinen on kuva, jossa kolme oppi-

lasta nauraa yhdessä (Kuva 3).  Toinen kuva on sellainen, jossa kolme oppilasta juttelee 

yhdessä (Kuva 11). Kuvat ovat keskenään siis hyvin samankaltaisia, mutta paljon toista 

kuvaa enemmän olivat oppilaat valinneet sen kuvan, jossa oppilaat nauravat yhdessä.  

Kuvassa 3 korostuu kyky empatiaan, oikeastaan kyky jakaa hyvän olon tunnetta. Moni op-

pilas oli valinnut tämän kuvan arjen oloja kuvaavaksi tilannekuvaukseksi. Siitä voidaan 

päätellä, että ihmissuhteet ja kaverisuhteet ovat oppilaille tärkeitä ilon ja hyvän olon lähtei-

tä. Oppilaiden perusteluissa korostui se, miten hyvä olo tulee siitä, kun saa olla kavereiden 

kanssa. 

Valitsin kuva koska nauramme kavereiden kesken aika usein :D, kaverit aina kertovat kaikkia haus-

koja juttuja/vitsejä. Ja aina kun joku alkaa nauramaan niin kaikki alkaa. :D (Kuva 3 O18) 

Kuvat keskittyivät siis ihmissuhdetaidoissa lähinnä empatian kykyyn ja ihmissuhteiden 

solmimisen taitoihin. Kuvien joukkoon oli valittu kaksi sellaista kuvaa, jossa kuvan henki-

löt näyttävät olevan tappelutilanteessa (Kuva 5 ja Kuva 10). Yksi oppilas oli valinnut kuvan 

5 ja perustellut valintaa seuraavasti. 

Koska isoveli tönii minua kotona/ärsyyntynyt vihainen/Yritän lähteä yleensä pois tilanteesta. (Kuva 

5 O36) 

Oppilaan kuvauksesta ilmenee, että hän ratkaisee tappelu- ja konfliktitilanteen siten, ettei 

anna sen jatkua, vaan lähtee pois tilanteesta. 

6.2.4 Turvataidot ja selviytyminen 

Turvataidoilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa taitoa huolehtia itsestä ja läheisistä, selviy-

tyä hankalista tilanteista ja turvautua läheisiin. Oppilaiden kuvavalintojen perusteluissa 
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sekä pohdinnoissa niistä tekijöistä, jotka auttoivat tilanteessa johon liittyi pahaa oloa, oli 

sellaisia mainintoja joiden voidaan nähdä kuvastavan näitä taitoja. 

Oppilaiden taitoa huolehtia itsestä heijasteli muun muassa pohdinnat jotka liittyivät kuviin 

joissa oppilas on syömässä (Kuva 9), ja jossa oppilas makaa sängyssä (Kuva 2, Kuva 8). 

Ruokailu ja ravinnosta huolehtiminen on tärkeä edellytys hyvinvoinnille arjessa. 

Valitsin kuvan, koska olen ollut iloinen. Minulla oli hyvä olo. Sen takia, koska menin syömään ja 

minulla oli nälkä. (Kuva 9 O9) 

Kuvat 2 ja 8 kuvastivat unen ja levon merkitystä mielen hyvinvoinnin kannalta ja siten op-

pilaiden taitoa huolehtia itsestään. Rauhoittumista ja läsnäoloa käsitellään erillisenä osa-

alueena mielenterveystaidoissa. Näitä kuvia ja niihin liittyviä oppilaiden pohdintoja käy-

däänkin siinä osiossa tarkemmin lävitse. 

Oppilaat vaikuttivat arjen tilanteiden kuvailujen mukaan käyttävän erilaisia keinoja selviy-

tyäkseen hankalista tilanteista ja oloista. Esimerkiksi kuvan 4 yhteydessä moni oppilas oli 

kuvaillut miten turhauttavaa on kun läksyt ovat hankalia, mutta että niistä tilanteista selviää 

turvautumalla vanhempien apuun tai rauhoittumalla ja antamalla itselle aikaa. 

Minua auttoi että pitäisin pienen tauon. tai sitten pyydän vanhemmilta apua. Pidin tauon ja sitten 

pyysin apua. (Kuva 4 OE) 

Hankalissa tilanteissa myös ystävien seura ja puhuminen heidän kanssaan koettiin pahaa 

oloa helpottavana. 

Kaverin rohkaisu auttoi todella paljon. ja muistan hänet aina! Mutta yhä tuntuu pahalta. (Kuva 7 OJ) 

No olin epäonnistunut pelissä mutta sitten eräs kaveri auttoi minua ja onnistuin . (Kuva 16 OA) 

Tutkimusaineiston lähtökohtana olleiden kuvien joukkoon oli valittu myös sellaisia kuvia 

jotka heijastelevat pelon tunteita (Kuva 13, Kuva 17). Osana turvataitoja tutkimuksessa 

kiinnitettiin huomiota myös siihen, miten oppilaat olivat selvinneet pelon ja turvattomuu-

den tunteisiin ja kokivatko he voivansa turvautua johonkin. 

Valitsin kuvan, koska tämä tunne asuu minussa. Oloni tässä tilanteessa on pelokas. Pelokas sen takia, 

koska usein pelkään outoja asioita. Esim. jos ajattelen ihan jotain random juttua vaikka että dinosau-

rus tulee ja syö minut niin sen jälkeen pelkään sitä. Luulen että se johtuu siitä kun minulle on paljon 

tapahtunut surullisia/pelottavia asioita. (Kuva 13 O16) 
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Oppilas kertoi selviävänsä näistä pelon tilanteista seuraavasti: 

 Tässä tilanteessa auttoi rauhoittuminen. Itkin ja sekin saattoi auttaa. (O16) 

Oppilas oli pohtinut myös, että mikä olisi voinut auttaa. 

 Puhuminen peloistani olisi voinut auttaa, mutta pelkään puhua niistä. (O16) 

Tämä oppilas ei ollut uskaltanut turvautua pelon tunteessaan muihin, vaan oli selviytynyt 

niistä yksin rauhoittumalla. 

Oppilaat, jotka olivat valinneet kuvan 17, olivat kokeneet pelon tunteen helpottuneen seu-

raavin keinoin. 

 Nauroin pelkoani päin naamaa (Kuva 17 ON) 

 Rakkaan tyynyni ja pehmoleluni läsnäolo. He suojaavat hirviöiltä. (Kuva 17 OO) 

Oppilas, joka kertoi selviytyneensä naurulla tilanteesta, oli pohtinut vielä, että hakeutumi-

nen vanhempien turvaan olisi voinut helpottaa. 

6.2.5 Arjen taidot ja valinnat  

Arjen taidot ovat taitoja tehdä sellaisia valintoja, jotka pitävät yllä hyvää mieltä arjessa 

(Suomen mielenterveysseura 2013.) Nämä taidot näyttäytyivät oppilaiden kuvavalinnan 

perusteluissa, jossa oppilas tekee läksyjä tympääntyneenä (Kuva 4) ja jossa kolme kaverus-

ta nauraa yhdessä (Kuva 3).  

Läksyjen tekemisen oli moni oppilas kokenut rasittavana ja läksyt vaikeina, mutta he olivat 

myös miettineet sitä, että läksyt on vain tehtävä. 

Valitsin kuvan koska välillä kun teen läksyjä niin alkaa ärsyttää jos en osaa juuri sitä asiaa, silloin 

tekisi mieli vaan jättää se läksy tekemättä mutta en voi koska en halua läksyunohdusmerkintää. Minä 

aina tällaisissa tilanteissa pidän pienen tauon ja sitten mietin uudestaan. (Kuva 4 O18) 

Oppilaat olivat myös pohtineet sitä, miten läksyjen tekemisen sijaan olisi paljon mukavam-

paa olla kavereiden kanssa. 

Otin tän kuvan koska tässä tä lukee ärtyneenä. Olisin halunnut tehdä jotain kivaa lauantaina mutta pi-

ti LUKEE kokeeseen!  Koe oli hankala onneksi luin kokeeseen. (Kuva 4 O5) 
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Oppilas oli kuitenkin tullut kokeen jälkeen siihen tulokseen, että hän teki oikean valinnan 

kun jaksoi opiskella. 

Tarkasteltaessa edelleen oppilaiden taitoa tehdä hyvää mieltä ylläpitäviä valintoja arjessa 

kiinnittyi huomio siihen, että hakeutuminen kavereiden seuraan tuottaa heille hyvää mieltä 

ja silloin saa unohtaa muut huolet. 

Valitsin kuvan, koska minulla on ollut hauskaa kavereiden kanssa. Mielestäni silloin oli mukavaa. Ei 

tarvinnut huolehtia muista asioista. (Kuva 3 O1) 

6.2.6 Rauhoittuminen ja läsnäolo 

Rauhoittumisen ja läsnäolon taidoilla tarkoitetaan kykyä rauhoittua ja levätä. Keskeisenä 

näissä taidoissa on unen merkitys, nukutaanko tarpeeksi ja osataanko arjessa rentoutua ja 

levätä. (Suomen mielenterveysseura 2013.) Oppilaiden kuvavalinnan perusteluissa näyttäy-

tyi rauhoittuminen ja läsnäolo tärkeänä osana heidän arjen hyvinvointiaan. Moni oppilas, 

joka oli valinnut kuvan, jossa kuvan henkilö herää väsyneenä sängyssä (Kuva 2) kuvaili 

tätä arjen tilannetta sellaisena, että on vaikea herätä ja aina aamuisin väsyttää.  

Valitsin tän, sillä joka aamu kun herään, en jaksa millään nousta ylös. Se ärsyttää sikana, kun on 

pakko nousta ja lähtee koulun penkille kuuntelee turhamaisia laskuaj ja jotain subjekteista… Koulus-

sakaan ei jaksa keskittyy, ku ei saa nukkuu niin pitkään ku haluu. (Kuva 2 O31) 

Osa oppilaista oli kuitenkin kuvannut, että päivässä on mukavia hetkiä ja saa nukkua tar-

peeksi.  

Herään joka aamu hyvillä. Auringon paiste on ihanaa. Päivällä voi tavata kavereita ja pelata. (Kuva 2 

O32) 

Nukkuminen on hauskaa, koska on aamulla virkeämpi. Minun on helppo saada unta, koska touhuan 

päivällä niin paljon. (Kuva 2 O26) 

Erityisesti kuvan 8 valinneet oppilaat olivat kuvanneet unta ja lepoa hyvän mielen lähteenä. 

Kyseisessä kuvassa on henkilö, joka makaa hymyillen sängyssä. Oppilaat kokivat nukku-

misen ja unen aikana, jolloin saa vain rauhoittua ja levätä eikä tarvitse ajatella mitään. 

Valitsin kuvan, koska illalla on aina ihana käydä nukkumaan. Minulla oli ihana olo koska saa vih-

doin pyyhkiä ajatukset pois ja nukahtaa. Saa levätä ja nähdä unia. (Kuva 8 O35) 
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Valitsin kuvan, koska menin eilen hyvillä mielin nukkumaan. Olin kivalla päällä ja odotin innolla 

seuraavaa päivää. (Kuva 8 O39) 

7 POHDINTA 

Tutkimuksessa tarkasteltiin lasten arjen tilanteisiin liittyviä oloja ja sitä, miten erilaiset mie-

lenterveystaitojen osa-alueet näkyvät lasten arjen kokemuksissa ja tilanteissa. Tutkimuksen 

keskiössä olivat lasten subjektiiviset kokemukset omasta arjesta. Tutkimus toteutettiin tar-

kastelemalla lasten arjen oloja kokemuksellisen kuvantulkinnan menetelmällä. McDowellin 

(2006) mukaan paras keino saada tietoa ihmisten hyvinvoinnista on tarkastella heidän sub-

jektiivisia kokemuksia (McDowell 2006, 25–27). Lasten kokemusten mukaan heidän arjen 

oloissa korostuvat erityisesti unen ja levon merkitys hyvän olon lähteenä sekä koulun suuri 

rooli arjen eri olojen näyttämönä. Koulu onkin yksi keskeisimmistä lasten arjen elinpiireistä 

ja siten sillä on myös keskeinen rooli mielenterveyden edistämisessä (Weare & Markham 

2005, 118). 

Lasten arjen kokemukset heijastelivat sekä positiivisia että negatiivisia oloja. Kouluun lii-

tettiin kuitenkin verrattain paljon negatiivisia oloja kuten turhautumisen, väsymyksen, ja 

ärtymyksen tunteita. Oppilaiden negatiiviset olot liittyivät heidän kokemuksensa mukaan 

läksyjen tekemisen vaikeuteen, haluun tehdä jotain muuta kuin läksyjä, ja siihen, että läksy-

jä tulee liikaa. Osa oppilaista koki, että aamuiset herätykset kouluun ovat liian aikaisia jon-

ka vuoksi tulee nukuttua jatkuvasti liian vähän.  

Oppilaiden kouluun liittämiä negatiivisia oloja tukee vuonna 2010 tehty kansainvälinen 

tutkimus, jossa tutkittiin muun muassa oppilaiden kokemaa koulutyön kuormittavuutta. 

Tutkimukseen osallistui 35 maata. 11-vuotiaat suomalaiset pojat kokivat seitsemänneksi 

eniten koulutyön kuormittavuutta muiden maiden saman ikäisiin poikiin verrattuna. Suo-

malaiset tytöt sijoittuivat vertailussa sijalle 14. Suomalaiset oppilaat sijoittuivat kaiken 

kaikkiaan koulutyön kuormittavuuden vertailussa ylimpään kolmannekseen. (Opetushalli-

tus 2012, 41.) 
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Myös nukkumiseen ja lepoon oppilaiden arjen kokemusten mukaan liittyi negatiivisia oloja. 

Uni ja lepo näyttäytyivät oppilaiden kokemuksissa kuitenkin pääosin liittyvän positiivisiin 

oloihin. Oppilaat kuvasivat nukkumisen olevan rauhoittumisen, hyvän olon ja levon hetkiä.  

Lasten arjen kokemuksissa mielenterveystaitojen osa-alueista erityisen selkeänä näyttäytyi-

vät tunnetaidot; taidot tunnistaa, sanoittaa ja nimetä tunteita. Oppilaat osasivat sanoittaa ja 

tunnistaa arjen eri oloihin liittyviä sekä positiivisia että negatiivisia tunteita. Oppilaiden 

taidoissa oli kuitenkin paljon eroa keskenään. Osa oppilaista ei osannut kuvata tilanteisiin 

liittyviä oloja millään tavalla, ja osa taas kykeni tarkastelemaan kuvien esittämiä tilanteita 

sekä negatiivisia että positiivisia oloja heijastelevina.  

Oppilaiden taitoja käyttää erilaisia kognitiivisia strategioita tunteiden hallinnassa heijasteli 

aineistonkeruun kolmas vaihe, jossa oppilaat pohtivat mikä heitä auttoi tai olisi voinut aut-

taa tilanteessa johon liittyy pahaa oloa. Oppilaiden pohdinnat olivat varsin vähäisiä. Suuri 

osa oppilaista ei ollut osannut pohtia mikä heitä auttoi tai olisi voinut auttaa tilanteessa jo-

hon liittyi pahaa oloa. Oppilaiden taidoissa oli tässäkin havaittavissa kuitenkin keskinäistä 

eroa. Osa oppilaista ei osannut käyttää juurikaan erilaisia kognitiivisia strategioita ja osa 

taas kuvasi käyttävänsä hyvin erilaisia strategioita tunteiden hallinnan keinoina. Tutkimus-

ten mukaan kouluikäiset lapset oppivat vähitellen käyttämään erityisiä kognitiivisia strate-

gioita tunteiden hallinnassa (Loh & Wragg 2004, 40–41). Tämä selittänee osittain oppilai-

den välisiä eroja kyvyissä pohtia syitä erilaisiin oloihin arjen tilanteissa.  

Itsetunto näyttäytyi lasten arjen kokemuksissa kyvyttömyyden sekä pystyvyyden tunteina. 

Epäonnistumisia oppilaat kuvasivat hallitsevansa erilaisin tunteiden hallinnan strategioin. 

Ihmissuhteet ja kaverisuhteet koetaan oppilaiden kuvausten perusteella ilon ja hyvän olon 

lähteinä. Korostuneena ihmissuhdetaidoissa oppilaiden pohdinnoissa olivat kyky solmia 

ihmissuhteita sekä empatian kyky. Turvataidot ja selviytyminen liittyivät oppilaiden koke-

muksissa pahan olon tunteisiin ja niissä auttaviin keinoihin. Oppilaiden pohdinnat heijaste-

livat turvataidoista erityisesti taitoa etsiä sosiaalisen tukea, taitoa puhua tunteista ja taitoa 

rauhoittua kun on paha olla. Osa oppilaista koki puhumisen peloista muille kuitenkin pelot-

tavana. Arjen taidot ja valinnat näyttäytyivät oppilaiden pohdinnoissa haluna hakeutua 

esimerkiksi kavereiden seuraan silloin, kun on paha olla. Rauhoittumisen ja levon taidot 

näyttäytyivät erityisen keskeisenä mielenterveystaitojen osa-alueena. Oppilaiden kuvava-
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linnan perusteluista on tulkittavissa, että uni on heille tärkeää. Vaikka oppilaat kokivat pää-

osin unen hyvän olon lähteenä koki moni oppilas heräävänsä usein väsyneenä aamuisin.  

Luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen luotettavuusnäkökulman huomioiminen kautta koko tutkimusprosessin sekä 

tutkimusta raportoitaessa on hyvän tutkimuksen tärkeimpiä perusteita. Lisäksi se edellyttää 

tutkijalta jatkuvaa perustelua tehdyistä tutkimuksellisista ratkaisuista. Kiteyttäen voisikin 

sanoa, että tutkimuksen luotettavuutta määrittää sen sisältämien väittämien perusteltavuus 

ja totuudenmukaisuus. (Eskola & Suoranta 2008, 208, 212) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella mm. seuraavista näkökulmis-

ta: riippuvuus, vahvistettavuus, siirrettävyys, luotettavuus. Riippuvuudella viitataan koko 

tutkimusprosessin johdonmukaisuuteen ja huolelliseen toteutukseen. Vahvistettavuus viit-

taa erityisesti aineiston neutraalisuuteen ja objektiivisuuteen. Siirrettävyys tarkoittaa sitä, 

ovatko tutkimustulokset mahdollisesti päteviä myös muissa konteksteissa. Luotettavuus 

nostaa keskiöön sen, onko tutkimuksen aineisto kerätty huolellisesti. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 138–139.) Eskola ja Suoranta (2008) nostavat luotettavuutta kuvaavasta terminologi-

asta esiin vielä uskottavuuden määritelmän. Uskottavuus tarkoittaa sitä, että vastaavatko 

tutkijan tekemät käsitteellistykset itse tutkimusainesta. (Eskola & Suoranta 2008, 211.) 

Tutkimusta toteutettaessa on tärkeä tiedostaa ja avata tutkimuksen tarkoitus hyvin selkeästi, 

jotta lukijoille annetaan riittävästi informaatiota siitä, miten tutkimus on toteutettu ja mit-

taako se sitä mikä sen tarkoitus on (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140–141). Tässä tutkimukses-

sa pyrittiin asettamaan teoriaperustaan nojaten selkeät tutkimuskysymykset. Tutkimusky-

symykset ovat ohjanneet sekä aineiston keruun toteuttamista että aineiston analyysin pro-

sessin kulkua. Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen luotettavuutta puolestaan siirrettävyyden 

näkökulmasta, on huomioitava, että tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää oppilaiden sub-

jektiivisia kokemuksia omasta arjestaan. Kuvauksia on siitä syystä tarkasteltava yksilöllisi-

nä tuotoksina ja tiedostettava, että tutkimuksen ei ole mahdollista antaa yksiselitteistä ku-

vausta lasten arjesta ja sen mielenterveydellisistä voimavaratekijöistä. Toisaalta oppilaiden 

kokemusten ja tilannekuvausten voidaan nähdä edustavan juuri tutkimusjoukon ikäisten 
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oppilaiden arkea ja siihen kuuluvia oloja ja siten tutkimuksen siirrettävyyden vaatimus on 

toteutettavissa.  

Tutkimuksen laadullisuutta aineistonkeruuseen liittyen voisi kritisoida siitä, että tutkijana 

en ollut itse aineistonkeruutilanteessa paikalla, joten en voi varmuudella tietää, miten tut-

kimuksen aineistonkeruu on sujunut. Onko esimerkiksi luokan opettaja ohjeistanut oppilai-

ta liian suuressa määrin, ja oppilaiden oma ääni ei näy vastauksissa mahdollisimman selke-

ästi? Olin aineistonkeruun ohjeistusta varten kirjoittanut kuitenkin opettajille hyvin selkeät 

ohjeet. Tein myös tutkimukselle esitestauksen. Esitestauksen yhteydessä aineistonkeruu 

sujui hyvin, joten oli odotettavissa että itse tutkimusjoukkona olevat oppilaat selviäisivät 

tehtävistä myös ja lisäohjeita en odottanut heidän siksi tarvitsevan. Kaiken kaikkiaan esites-

taus on ollut lisäämässä tutkimuksen laatua myös siten, että oppilaille annettavat ohjeet 

täsmentyivät ja yksinkertaistuivat esitestauksen myötä ymmärrettävämpään ja tutkimusky-

symysten kannalta selkeämpään muotoon. 

Tutkimuksen aineistonkeruu suoritettiin siis itse kehitellyn, mielenterveystaidot alakouluun 

-pilottihankkeen luoman mielenterveystaitojen mallin pohjalta laaditun mittarin avulla. 

Tämän voidaan nähdä olevan arveluttavaa tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Aineiston 

keruun lähtökohtana olleiden kuvien valinnassa oli kiinnitetty kuitenkin huomiota siihen, 

että ne kattaisivat mahdollisimman laajasti oppilaiden arjen kokemukset ja myös mielenter-

veystaitojen eri osa-alueet. Toisaalta, kun olen tutkijana valinnut kuvat itse, on mahdollista, 

että omat oletukseni oppilaiden arjesta toimivat ohjaavina tekijöinä ja peittävät oppilaiden 

todelliset arjen kokemukset. Laadullisen tutkimuksen problematiikka liittyykin usein ky-

symyksiin tutkimuksen objektiivisuudesta. Laadullisessa tutkimuksessa nähdään olevan 

osittain väistämätöntä, että tutkijan näkemykset ja elämänhistoria näkyvät siinä, miten tut-

kija pyrkii ymmärtämään ja kuulemaan tutkittavia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 135–141).  

Tutkimuksen eettinen kestävyys perustuu suurelta osin edellä mainittuihin luotettavuus- ja 

arviointikriteereihin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 125). Niiniluoto (2000) kuvaa näitä kritee-

reitä seuraavin tuntomerkein: tieteen tulee olla objektiivista, kriittistä, autonomista sekä 

edistyvää (Niiniluoto 2000, Mäkisen 2006, 28 mukaan). Objektiivisuuden kriteerin mukaan 

tutkijan mielipiteet eivät saa vaikuttaa tutkimuskohteen ominaisuuksiin ja tutkimuksessa on 

tultava mahdollisimman hyvin esiin tutkittavien oma ääni. (Mäkinen, 2006, 29; Tuomi & 
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Sarajärvi 2009, 127). Kallion (2010) mukaan tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tutkitaan 

lapsia ja heidän kokemuksiaan. Kallion mukaan tutkijan tulee jatkuvasti refleksiivisesti 

tarkastella omia kokemuksia tutkimuksen taustalla, ja ymmärtää että tutkimuksen henkilö-

kohtaisuus voi vääristää tutkimusta. Samoin tutkijan tulee ymmärtää lasten ollessa tutki-

muksen kohteena, että tutkijalla ja tutkittavilla on erilaiset positiot tutkimukseen nähden. 

Tutkijan tulee lisäksi tarkastella omaa asemaa ja taustatekijöitä tutkimuksen jokaisessa vai-

heessa; tutkimuskysymysten asettelussa, kenttätyötä toteutettaessa, aineistoa käsiteltäessä, 

tutkimuksen analyysissä, tuloksia raportoitaessa sekä tuloksia sovellettaessa. (Kallio 2010, 

165–168.)   

Montserrat, McSherry, Larkin ja Robinson (2010) ovat tarkastelleet niitä metodologisia ja 

eettisiä periaatteita ja kysymyksiä, joita tutkijoiden tulee noudattaa ja pohtia tehdessään 

tutkimusta, jossa tarkastellaan lasten subjektiivisia kokemuksia erityisesti uusin tutkimus-

menetelmin. Heidän mukaansa tutkimusmetodin tulee olla tutkimuskysymysten kannalta 

sopiva ja ottaa huomioon lasten yksilölliset tarpeet. Lisäksi tutkijan on hyvä käyttää tutki-

musaineiston keruussa yksinkertaista kieltä, käyttää lyhyitä ilmauksia ja jakaa ohjeistus 

osiin, jotta se olisi lapsille helposti ymmärrettävissä. Samalla he nostavat pohdittavaksi 

kysymyksen tutkimuskontekstista. He valottavat, että tutkimuskonteksti saattaa vaikuttaa 

siihen, miten lapsi vastaa tutkimukseen. Jos esimerkiksi opettaja on ohjeistamassa tutki-

musta, saattaa lapsi ajatella, että tutkimuksessa on oikeita vastauksia ja pyrkiä vastaamaan 

sen mukaisesti. Lisäksi he johdattavat pohtimaan sitä, että antavatko innovatiiviset tutki-

musmenetelmät, kuten kuvakollaasin, valokuvauksen tai mind map -työskentelyn käyttö 

tutkimusaineiston keruumenetelmänä välttämättä luotettavaa tutkimustietoa, vai ovatko ne 

vain hauskoja tilanteita oppilaille. (Montserrat, McSherry, Larkin & Robinson 2010, 178.) 

Montserratin ym. näkökulmat asettavat tämän tutkimuksen tutkimusmetodin valinnan että 

tutkimuskontekstin kriittiseen tarkastelun alle. Kokemuksellinen kuvatulkinta aineistonke-

ruun lähtökohtana tuotti monipuolisen aineiston. Osa oppilaista oli pohtinut monipuolisesti 

omaa arkeaan ja sen voimavaratekijöitä, kun taas osa taas ei ollut vastannut kysymyksiin 

juuri mitään. Tästä voidaan päätellä, että osa oppilaista oli kokenut tehtävän inspiroivana ja 

osa oppilaista ei. Osalla oppilaista oli ollut juuri edellisenä päivänä koe ja se mainittiin mo-

nissa vastauksissa. Näin tutkimuskonteksti näyttäytyi osassa oppilaiden vastauksia. 
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Tieteen objektiivisuuden, kriittisyyden, autonomisuuden ja edistyvyyden kriteereitä pyrit-

tiin tutkimuksessa noudattamaan jatkuvalla tutkimuksen teoreettisen taustan ja tutkimustu-

losten tulkinnan kriittisellä tarkastelulla. Tutkimuksen teoreettista otetta pyrittiin myös ke-

hittämään selkeämmäksi etääntymällä tutkimuksen teoreettisena taustana olleesta Mielen-

terveystaidot alakoulun – hankkeen luomasta mielenterveystaitojen mallista. Tutkimuksessa 

pyrittiin lisäksi kuvaamaan lasten kokemuksia mahdollisimman autenttisesti, siten, että 

lasten todelliset ilmaukset ovat myös näkyvissä ja tällä tavoin pyrittiin pitämään tutkijan 

oma ääni mahdollisimman etäällä tutkimuksen tulosten tarkastelusta.  

Myös ihmisoikeudet muodostavat ihmistieteille eettisen perustan: on selvitettävä tutkitta-

valle tutkimuksen tavoitteet sekä riskit, osallistuvien tulee olla mukana vapaaehtoisesti sekä 

heidän hyvinvointinsa tulee turvata. Tutkimuksen tietojen on oltava luottamuksellisia ja 

tutkittavilla on oltava anonymiteettius. Lisäksi osallistujilla on oikeus odottaa tutkijalta 

vastuuntuntoa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 126–127, 130–132.)  Oppilaat olivat saaneet ky-

selyn hankkeen puitteissa halukkuudesta osallistua kyseiseen hankkeeseen. Tutkimusaineis-

to kerättiin nimettömänä ja näin tutkimukseen osallistuneiden anonymiteettiys turvattiin.  

Tutkimuksen merkitys, kriittinen näkökulma ja jatkotutkimukset 

Suomen mielenterveysseuran Mielenterveystaidot alakouluun –hankkeessa kehitetään ope-

tusmateriaalia alakoulun opetuksen tueksi. Tutkimustulosten perusteella hankkeen kehitys-

työ on tarpeen koulun ja lasten arjen näkökulmasta, erityisesti kun lasten mielenterveystai-

toja ei ole aikaisemmin tutkittu. Lasten mielenterveystaitoja tulisi tutkimuksen tulosten 

perusteella kehittää ja tutkia lisää. Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli kokemuksellinen 

kuvatulkinta ja sen heijastelemien arjen olojen ja mielenterveydellisten voimavarojen tul-

kinta. Tutkimuksen puutteena on kuitenkin se, että tutkimus rajautuu siis juuri niihin kuviin, 

jotka tutkimuksen aineistonkeruun lähtökohdiksi on valittu. Tutkija on valinnut aineiston-

keruun lähtökohtana olleet kuvat itse, joten se saattaa antaa osittain vääristyneen kuvan 

lasten arjen tilanteista ja niihin liittyvistä kokemuksista.  

Jatkotutkimusta ajatellen lasten oma ääni tulisi saada todella kuuluviin. Tätä voitaisiin ta-

voitella esimerkiksi työstämällä mittari yhdessä lasten kanssa, jolloin aineistonkeruun läh-

tökohdaksi valikoituisi todella sellaisia kuvia, jotka kuvaavat juuri tutkimuksen kohteena 
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olevien lasten omasta mielestä heidän arkeaan. Toisaalta tutkimustulokset osoittavat, miten 

paljon yksinkertaisten kuvien avulla on mahdollista saada tietoa lasten arjen subjektiivisista 

kokemuksista. Kokemuksellinen kuvantulkinta ja monet muut innovatiiviset lapsitutkimuk-

sen kentällä käytettävät uudet tutkimusmenetelmät tuovatkin jo itsessään uusia tapoja tehdä 

lasten ääni kuultavaksi. 
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