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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, lisääkö hyväksymis- ja 

omistautumisterapiaan pohjautuva Nuorten KOMPASSI -mobiili-interventio siihen 

osallistuneiden yhdeksäsluokkalaisten nuorten psykologista joustavuutta ja urasuunnitteluun 

liittyvää minäpystyvyyttä. Lisäksi selvitettiin, välittääkö intervention jälkeinen psykologisen 

joustavuuden muutos urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden muutosta. Tutkimukseen 

osallistui yhteensä 193 nuorta, joista 111 oli satunnaistettu interventioryhmään ja 82 

kontrolliryhmään. Interventio kesti viisi viikkoa, jonka aikana nuoret tekivät vähintään kuusi 

tehtävää viikossa. 

 Psykologista joustavuutta mitattiin psykologisen joustamattomuuden mittarilla 

(Acceptance and Fusion Questionnaire for Youth, 8-item version (AFQ-Y8); Greco, Lambert, 

& Baer, 2008), joka tutkimusta varten käännettiin psykologiseksi joustavuudeksi. 

Urasuunnitteluun liittyvää minäpystyvyyttä mitattiin urasuunnitteluun liittyvää 

minäpystyvyyttä mittaavalla mittarilla (Career Choice Self-Efficacy Scale (CCSES); Koivisto, 

Vinokur, & Vuori, 2011). Analyysimenetelminä käytettiin toistomittausten varianssianalyysia 

(MANOVA) sekä välittäjävaikutusta tutkittaessa Hayesin ja Preacherin (2008) SPSS-makroa. 

 Tulokset osoittivat ensin, että Nuorten KOMPASSI -mobiili-interventio ei koko 

otoksen tasolla lisännyt nuorten psykologista joustavuutta yhdeksännen luokan syksyn aikana. 

Sukupuoli ei muuntanut intervention vaikuttavuutta psykologiseen joustavuuteen. Kuitenkin 

tarkasteltaessa interventio- ja kontrolliryhmien sisäisiä muutoksia erikseen tytöille ja pojille 

havaittiin, että interventioryhmän tyttöjen psykologinen joustavuus lisääntyi tilastollisesti 

merkitsevästi. Tulokset osoittivat edelleen, että Nuorten KOMPASSI interventio ei koko 

otoksen tasolla lisännyt urasuunnitteluun liittyvää minäpystyvyyttä kontrolliryhmään 

verrattuna. Tarkasteltaessa interventio- ja kontrolliryhmän sisäisiä muutoksia havaittiin, että 

interventioryhmän urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys lisääntyi tilastollisesti 

merkitsevästi. Lisäksi havaittiin, että sukupuoli muunsi tilastollisesti merkitsevästi intervention 

vaikuttavuutta. Verrattuna kontrolliryhmään, Nuorten KOMPASSI lisäsi siis tilastollisesti 

merkitsevästi urasuunnitteluun liittyvää minäpystyvyyttä tytöillä, mutta ei pojilla. 

Mediaattorimallissa ei sen sijaan löytynyt merkitseviä epäsuoria yhteyksiä. Uutta tietoa 

kuitenkin oli tilastollisesti merkitsevä yhteys psykologisen joustavuuden muutoksen sekä 

urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden muutoksen välillä. Toisin sanoen, psykologisen 

joustavuuden lisääntyessä myös urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys lisääntyi. 



 
 

 Tutkimus osoittaa, että lyhyelläkin mobiili-interventiolla voi olla merkitystä erityisesti 

tyttöjen psykologiseen joustavuuteen ja urasuunnitteluun liittyvään minäpystyvyyteen. 

Tulevaisuudessa olisi tärkeää kehittää ohjelmaa eteenpäin, esimerkiksi testaamalla sitä 

laajemmalla otoksella tai tuomalla sitä kouluihin niin, että sitä pystyttäisiin hyödyntämään 

nuorten hyvinvoinnin tukemisessa osana koulutyötä. 
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JOHDANTO 

 

 

Nuoruus on monenlaisten myllerrysten, muutoksien ja haastavien päätösten aikaa oman 

tulevaisuuden suhteen. Yläkoulussa nuori kohtaa uusia haasteita, kuten valinnan siitä mille 

uralle tai koulutukseen tulevaisuudessa suuntaa ja siirtymävaihe toisen asteen opintoihin voi 

tuntua vaativalta (Hotulainen ym., 2016). Koulutusvalinnat nuoruudessa vaikuttavat työuraan 

ja taloudelliseen hyvinvointiin tulevaisuudessa (Kiuru, Koivisto, Mutanen, Vuori, & Nurmi, 

2011). Tässä siirtymävaiheessa urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden lisääntyminen voi 

auttaa nuorta löytämään oman urapolkunsa. Urasuunnitteluun liittyvällä minäpystyvyydellä 

tarkoitetaan yksilön uskomusta oman koulutus- ja työuran onnistuneeseen valintaan sekä 

luottamusta omaan kykyyn sitoutua valintaan ja sen vaatimiin tehtäviin ja käyttäytymiseen 

(Lent, 2013; Lent, Hackett, & Brown, 2000; Taylor & Betz, 1983; Betz, Hammond, & Multon, 

2005). Urasuunnitteluun liittyvään minäpystyvyyteen vaikuttavat nuoren tavoitteet ja 

mieltymykset (Lent, Brown, & Hackett, 1994) ja nuoren urakehityksen kannalta on tärkeintä 

selkeyttää nuo tavoitteet ja mieltymykset (Super, 1990). Niiden selkeyttämistä ja saavuttamista 

voitaisiin tukea muun muassa lisäämällä psykologista joustavuutta. Hyväksymis- ja 

omistautumisterapiassa psykologinen joustavuus määritellään ihmisen kyvyksi olla tietoisesti 

läsnä tässä hetkessä sekä joko muuttaa käyttäytymistään, tai pitäytyä siinä niin, että se parhaiten 

edistää yksilön henkilökohtaisten arvojen mukaista elämää (Hayes, Luoma, Bond, Masuda, & 

Lillis, 2006).  

Tässä tutkimuksessa käytetty hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuva 

mobiili-interventio tarjoaa nuorille ajattelun välineitä haastavaan siirtymävaiheeseen. 

Tutkimus on osa Nuorten KOMPASSI -tutkimusta, jonka tavoitteena on tukea nuoren elämän 

merkityksen etsintää, kehityksen ja elämänhallinnan kannalta tärkeitä taitoja, luoda 

hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä, kehittää nuoren sosioemotionaalisia 

taitoja sekä työelämä- ja tulevaisuustaitoja. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan aiemmin 

testaamattoman Nuorten KOMPASSI -mobiili-intervention yhteyttä peruskoulun viimeisellä 

luokalla olevien nuorten psykologiseen joustavuuteen ja urasuunnitteluun liittyvään 

minäpystyvyyteen. Lisäksi tarkastellaan myös intervention jälkeisen psykologisen 

joustavuuden muutoksen mahdollista välittävää vaikutusta nuorten urasuunnitteluun liittyvän 

minäpystyvyyden muutokseen. 
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Psykologinen joustavuus hyväksymis- ja omistautumisterapiassa 

 

 

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT; (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999; Hayes, 

Strosahl, & Wilson, 2011) lukeutuu niin sanottuihin “kolmannen aallon” kognitiivisiin 

käyttäytymisterapioihin (Hayes, 2004; Twohig, 2012). Sen filosofiset juuret löytyvät 

funktionaalisesta kontekstualismista (Biglan & Hayes, 1996), jossa toimivuuden periaate on 

totuutta tärkeämpi - mikäli jokin toimii, se on myös totta (Hayes ym., 2011). Tämän vuoksi 

HOT-viitekehyksessä ei oteta kantaa esimerkiksi ajatusten oikeellisuuteen vaan keskitytään 

pikemminkin siihen, onko ajatus toimiva ja edistääkö se arvojen mukaista elämää. HOTin 

teoreettinen pohja on suhdekehysteoriassa (Relational Frame Theory, RFT; Hayes, Barnes-

Holmes, & Roche, 2001).  Sen ytimenä on oletus siitä, että ihmisen kielenkäytölle ja kognitiolle 

on hyvin keskeistä kyky yhdistellä myös satunnaisia tai mielivaltaisia asioita toisiinsa (Hayes, 

2004).         

   Näistä vaikutteista on syntynyt HOTin ajatus psykologisesta joustavuudesta, jolla on 

tärkeä rooli hyvinvoinnin ja mielenterveyden kannalta (Kashdan & Rottenberg, 2010; Twohig, 

2012). Psykologisen joustavuuden ajatellaan lisääntyvän kohdistamalla interventio HOTin 

kuuteen muutosprosessiin, eli hyväksyntään, mielen kontrollin vähentämiseen, tietoiseen 

läsnäoloon, minään-kontekstina, arvoihin sekä arvojen mukaisiin tekoihin (Twohig, 2012). 

Hyväksyntä tarkoittaa tietoista ja aktiivista sisäisten kokemusten vastaanottamista ilman 

tarvetta muuttaa niiden sisältöä tai toistuvuutta (Hayes ym., 2006). Tällaisia sisäisiä 

kokemuksia ovat muun muassa ajatukset, muistot, tunteet ja kehon tuntemukset. Mielen 

kontrollin vähentämisellä puolestaan viitataan siihen, miten sisäiset kokemukset voidaan nähdä 

enemmänkin jatkuvana prosessina, jolloin niiden kirjaimellinen merkitsevyys ja uskottavuus 

vähenevät (Twohig, 2012).  

 Tietoinen läsnäolo tarkoittaa olemista tässä hetkessä, juuri nyt, ilman takertumista 

menneeseen tai tulevaan (Twohig, 2012). Minä-kontekstina on eräänlainen tarkkaavaisuuden 

tai perspektiivin paikka, josta sisäisiä ja ulkoisia tapahtumia voi tarkkailla ilman 

henkilökohtaista panostusta niihin tai että kyseiset tapahtumat määrittelisivät itseä (Hayes ym., 

2006). Arvot taas ovat sellaisia tärkeitä osia yksilön elämässä, jotka motivoivat ja ohjaavat 

yksilöä tekemään asioita ja tuovat merkitystä elämään (Twohig, 2012). Niitä ei kuitenkaan voi 

koskaan konkreettisesti saavuttaa (Hayes ym., 2006). Arvojen mukaiset teot puolestaan ovat 

lyhyen tai pidemmän aikavälin tavoitteita tai tekoja (Hayes ym., 2006). Oletuksena on, että 
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näiden kuuden prosessin välityksellä psykologinen joustavuus kasvattaa hyvinvointia (Hayes 

ym., 2006), jota myös tutkimustulokset tukevat (Levin, Hildebrandt, Lillis, & Hayes, 2012). 

Nämä prosessit ovat jossain määrin myös kietoutuneet toisiinsa (Hayes ym., 1999). 

Vastakohtana psykologiselle joustavuudelle toimii käsite psykologinen 

joustamattomuus. Esimerkiksi psykologisesti jäykät henkilöt eivät välttämättä pysty 

käsittelemään menestyksekkäästi vaikeita tai haastavia elämäntilanteita, kuten tulevaisuuden 

työuran valintaa. Joustamattomuus voi kaventaa ja rajoittaa yksilön käyttäytymistä (Hayes ym., 

2006). Tästä syystä psykologisen joustamattomuuden vähentäminen ja psykologisen 

joustavuuden lisääminen ovatkin eräitä terapeuttisen työskentelyn oleellisimmista tavoitteista 

(Hayes ym., 2006).  

 

Hyväksymis- ja omistautumisterapian soveltaminen nuorille 

 

 

Vaikka hyväksymis- ja omistautumisterapian toimivuudesta on paljon empiiristä 

tutkimustietoa aikuisilla (Ruiz, 2010; Twohig, 2012), sen soveltuvuutta nuorille on tutkittu vain 

vähän (Halliburton & Cooper, 2015). HOT-viitekehyksestä on kuitenkin kehitetty nimenomaan 

nuorille suunnattuja terapiamuotoja (Hayes, Ciarrochi, & Hayes, 2015; Turrell, Bell, & Wilson, 

2016). Näissä ajatuksena on, että aikuisten ja nuorten ongelmien syyt ovat pohjimmiltaan 

samoja (Hayes ym., 2015). Erään tutkimuksen mukaan psykologinen joustamattomuus 

vaikuttaisi olevan osana myös nuorten mielenterveyteen liittyviä ongelmia (Muris ym., 2017).  

 Esimerkiksi Australiassa ja Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa huomattiin 12-18-

vuotiaille nuorille kohdistetun kasvokkaisen HOT-intervention merkittävästi vähentävän 

masennusoireita, ahdistuneisuutta, nuorten kokemaa stressin määrää ja psykologista 

joustamattomuutta (Livheim ym., 2015). Lisäksi Ruotsin otoksessa löydettiin pieni, mutta 

merkittävä kasvu tietoisuustaidoissa. Vaikka tulokset nuorilla vaikuttavat lupaavilta, on 

kuitenkin otettava huomioon tutkimuksen yleistettävyyteen liittyvät ongelmat pienten 

otoskokojen vuoksi. Australian tutkimusotoksessa oli mukana 66 ja Ruotsin otoksessa 32 

nuorta. Muissakin tutkimuksissa nuorille on havaittu HOTin vähentävän muun muassa 

masennusoireita (Hayes, Boyd, & Sewell, 2011; Petts, Duenas, & Gaynor, 2017; Burckhardt, 

Manicavasagar, Batterham, Hadzi-Pavlovic, & Shand, 2017). Myös pelkästään mielen 

kontrollin vähentämiseen keskittyminen intervention aikana lisäsi itseraportoidun 

psykologisen joustavuuden kasvua ja vähensi ongelmakäyttäytymistä (Luciano ym., 2011). 
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Tutkimuksien otoskoot vaihtelivat välillä 11-48, osallistujat olivat 12-18-vuotiaita ja 

interventiot toteutettiin kasvokkaisilla tapaamisilla.   

Myös pelkästään hyväksyntään ja tietoisuustaitoihin keskittyneistä interventiosta on 

lupaavia tuloksia. 575 noin 15-vuotiasta australialaista nuorta vastasivat kyselyihin kahdesti 

yhden vuoden aikavälillä, jolloin havaittiin että jakamaton huomio meneillään olevaan 

aktiviteettiin, tietoisuus omista tunteista sekä kokemuksellinen hyväksyntä olivat yhteydessä 

parempiin sosiaalisiin taitoihin ja myös hyvinvoinnin lisääntymiseen (Ciarrochi, Kashdan, 

Leeson, Heaven, & Jordan, 2011). Erään meta-analyysin mukaan HOT-interventiolla on saatu 

eri tutkimuksissa lupaavia alustavia tuloksia myös liittyen muun muassa nuorten kroonisen 

kivun, ahdistuneisuuden ja anoreksian hoitoon (Murrell & Scherbarth, 2006). HOT 

vaikuttaisikin olevan mukautettavissa nuorten kehityksellisiin tarpeisiin ja tyypillisiin 

ongelmiin ja myös sellaisiin ongelmiin, joissa psykologista tuskaa on vain vähän (Halliburton 

& Cooper, 2015). Tutkimustietoa ei kuitenkaan ole vielä riittävästi ja siksi tarvitaan lisää 

tutkimusta HOTin soveltamisesta nuorille laajemmin (Halliburton & Cooper, 2015).  

 

Hyväksymis- ja omistautumisterapiapohjaiset verkkointerventiot 

 

 

HOTin menetelmiä on sovellettu tuloksellisesti myös ilman kasvokkaista kontaktia. Eräässä 

tutkimuksessa 250 aikuista, joilla todettiin eri asteisia masennusoireita, saivat itseapuoppaan 

postitse ja muuten hoito toteutettiin viikoittain lähetettävien sähköpostien välityksellä 

(Fledderus, Bohlmeijer, Fox, Schreurs, & Spinhoven, 2013). Intervention jälkeen tutkijat 

havaitsivat laskua niin masennusoireissa kuin ahdistuneisuudessa ja psykologisen 

joustavuuden lisääntymistä. Psykologisen joustavuuden määrä välitti vaikutuksia sekä 

masennukseen että ahdistuneisuuteen. Lisäksi intervention jälkeen mitatun psykologisen 

joustavuuden määrän havaittiin olevan yhteydessä psykologisen ahdingon määrään siten, että 

mitä joustavampi henkilö on, sitä vähemmän psykologista ahdinkoa hän kokee. 

Myös verkkopainotteisia HOT-interventioita on kehitetty ja tutkittu. Sekä HOT-

painotteisen verkon välityksellä tapahtuvan intervention, että kasvokkain toteutetun HOTin on 

molempien todettu aikaansaavan merkittäviä muutoksia työikäisillä niin masennusoireissa, 

yleisessä hyvinvoinnissa kuin psykologisessa joustavuudessa kuuden viikon aikana 

(Lappalainen ym., 2014). Näiden muutosten todettiin säilyvän 18 kuukauden seurannassa. 

Tutkimuksen seurannassa havaittiin lisäksi se, että nimenomaan verkkointerventioon 
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osallistuneilla edellä mainitut muutokset olivat säilyneet paremmin kuin kasvokkaisiin 

tapaamisiin osallistuneilla. Samantyylisiä tuloksia tuotiin esille myös toisessa työikäisten 

masennusoireisiin tähtäävässä HOT-pohjaisessa minimaalisen tuen verkkointerventiossa, jossa 

löydettiin tilastollisesti merkitseviä muutoksia masennusoireissa, psykologisissa ja fyysisissä 

oireissa, psykologisessa joustavuudessa, tietoisuustaidoissa, automaattisten ajatusten 

toistuvuudessa sekä ajatusten tukahduttamisessa (Lappalainen, Langrial, Oinas-Kukkonen, 

Tolvanen, & Lappalainen, 2015). Minimaalinen tuki sisälsi psykologian maisterivaiheen 

opiskelijoiden verkon välityksellä lähettämää henkilökohtaista palautetta tehdyistä tehtävistä 

kerran viikossa. Intervention vaikutukset olivat pysyviä 12 kuukauden seurannassa. 

Molemmissa edellä mainituissa tutkimuksissa ongelmana on verkkointervention ryhmien 

pienet otoskoot, sillä osallistujia oli vain 19 kummassakin tutkimuksessa.  

Samansuuntaisia tuloksia on kuitenkin saatu aikuisten parissa myös 82 henkilön 

otoskoolla (Pots ym., 2016), jolloin psykologinen joustavuus ja tietoisuustaidot välittivät 

intervention aikaansaamia muutoksia (Pots, Trompetter, Schreurs, & Bohlmeijer, 2016). 

Eräässä 19-32-vuotiaille yliopisto-opiskelijoille (n = 68) kohdennetussa HOT-pohjaisessa 

verkkointerventiossa havaittiin myös merkittävää lisääntymistä hyvinvoinnissa, elämään 

tyytyväisyydessä sekä tietoisuustaidoissa (Räsänen, Lappalainen, Muotka, Tolvanen, & 

Lappalainen, 2016). Psykologisen joustavuuden osalta ei kuitenkaan löytynyt tilastollisesti 

merkitsevää muutosta. Lisäksi osallistujat raportoivat kokevansa merkittävästi vähemmän 

stressi- ja masennusoireita ja kaikki nämä muutokset olivat säilyneet 12 kuukauden 

seurannassa. Lähes kaikissa edellä mainituissa tutkimuksissa oli siis havaittu lisääntynyttä 

psykologista joustavuutta. HOT-pohjaisia verkkointerventioita on toteutettu myös muissa 

yhteyksissä, esimerkiksi aikuisille suunnattuna se on osoittautunut lupaavaksi tupakoinnin 

lopettamisessa (Heffner, Vilardaga, Mercer, Kientz, & Bricker, 2015; Jones ym., 2015). Suurin 

osa aiemmista tehdyistä tutkimuksista viittaa HOT-pohjaisten verkkointerventioiden hyötyihin 

nimenomaan masennusoireista kärsivien aikuisten parissa (Lappalainen ym., 2014; 

Lappalainen ym., 2015; Pots ym., 2016). Yläkoulu-ikäisten nuorten parissa tällaista tutkimusta 

ei ole aiemmin tehty. 

 

 

 

 

 



6 
 

Urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys  

 

 

Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on nuorten urasuunnitteluun liittyvä 

minäpystyvyys, jolla tarkoitetaan yksilön uskomusta onnistuneen päätöksen tekemiseen 

koskien omaa koulutus- ja työuraa sekä luottamusta omaan kykyyn sitoutua uravalintaan ja sen 

vaatimiin tehtäviin ja käyttäytymiseen (Lent, 2013; Lent, Hackett, & Brown, 2000; Taylor & 

Betz, 1983; Betz, Hammond, & Multon, 2005). Minäpystyvyyden merkitys urasuunnittelussa 

on iso juurikin nuoruudessa, jolloin nuorilla on enemmän uravaihtoehtoja avoinna (Pajares, 

2006). Urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys pohjaa teoriansa Banduran (1977; 1986) 

alkuperäiseen minäpystyvyysteoriaan ja sosiokognitiiviseen urateoriaan (Lent ym., 1994).  

Banduran (1977; 1986) alkuperäisen minäpystyvyysteorian mukaan henkilö arvioi 

oman pystyvyytensä tietyn tehtävän suorittamisessa ja siihen kuuluvan toiminnan 

organisoinnissa. Ihminen hakeutuu mieluummin sellaisiin tilanteisiin, joista hän uskoo 

selviytyvänsä. Mitä vahvempi yksilön minäpystyvyys on, sitä enemmän hän ponnistelee 

aktiivisesti tehtävän eteen. Odotukset lopputuloksesta eli uskomus toiminnan onnistumisesta, 

henkilökohtaiset tavoitteet sekä päätös toimia vahvistavat minäpystyvyyttä, ja ne ovat tärkeitä 

elämänvalinnoissa kuten uravalinnassa (Bandura, 1977; 2006; Lent, 2013).  

Sosiokognitiivisen urateorian (SCCT) mukaan nuorten minäpystyvyys uravalinnassa ja 

siirtymä aikuisuuteen ovat tärkeässä roolissa elämän suunnan määrittelyssä (Lent & Brown, 

2016; Lent, Hackett, & Brown, 1999). Teoria selittää prosesseja, joissa yksilö kehittää 

akateemiset ja uraan liittyvät kiinnostuksen kohteet, kehittää ja muokkaa koulutus- ja 

urasuunnitelmiaan sekä suorittaa erilaisia toimintoja koulutukseen ja uraan liittyvissä 

pyrkimyksissään (Lent ym., 1994). Tätä teoriaa tutkittaessa on havaittu, että ympäristön 

tarjoama tuki ja esteet vaikuttavat minäpystyvyyteen sekä odotuksiin lopputuloksesta, jotka 

puolestaan muovaavat yksilön kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita uudelleen (Sheu ym., 2010). 

Myös urakehitysteorioiden (Savickas, 1999) mukaan erityisesti tietoiset valinnat ja niihin 

liittyvä tiedon etsintä ja suunnittelu ennustavat onnistuneita uravalintoja sekä sujuvaa siirtymää 

koulusta työelämään.  

 Urasuunnitteluun liittyvään minäpystyvyyteen kuuluvat tiedon etsinnän ja uravalinnan 

ulottuvuudet ja niihin liittyvät minäpystyvyysuskomukset (Rogers ym., 2008; Brown, Darden, 

Shelton, & Dipoto, 1999; Creed, et al. 2004). Uran ja sitä koskevan tiedon etsimiseen ja 

tutkimiseen liittyvä minäpystyvyys viittaa yksilön luottamukseen itseään kohtaan tehtävissä, 
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jotka liittyvät uravaihtoehtojen tutkimiseen ja valintaan, esimerkiksi omien arvojen ja 

kiinnostuksen kohteiden selvittäminen (Solberg, Good, Fischer, Brown & Nord, 1995). Vahva 

uran etsimiseen liittyvä minäpystyvyys on yhteydessä käyttäytymiseen uran etsimisen ja 

uravaihtoehtojen tutkimisen saralla (Solberg ym., 1995; Taylor & Popma, 1990).  

Uravalintaan liittyvä minäpystyvyys on puolestaan yksilön luottamusta uraan liittyvien 

tehtävien suorittamiseen sekä päätöksen tekemiseen omasta urasta (Betz & Taylor, 2005) ja se 

on yhteydessä tunteisiin ja yksilöllisiin reaktioihin prosessiin liittyen (Luzzo, 1993). 

Uravalintaan liittyvä minäpystyvyys ennustaa sitoutumista uraan liittyvään tiedon etsintään ja 

uravalintaan (Brown & Lent, 2016) ja toisaalta se on yhteydessä myös päättämättömyyteen 

urasta (Brown & Lent, 2016; Choi ym., 2012; Taylor & Popma, 1990). Urasuunnitteluun 

liittyvän minäpystyvyyden on havaittu vaikuttavan yksilön huomion suuntaamiseen kohti 

uravalintoja ja sitkeyteen urasuunnittelussa (Bandura, 1986; Lent, Brown, & Hackett, 1994).  

Nuoret sitoutuvat aktiviteetteihin joihin he ovat kykeneviä ja välttelevät, niitä joihin 

eivät tunne olevansa kykeneviä (Bandura, 2006). Heikko urasuunnitteluun liittyvä 

minäpystyvyys voi johtaa uraan liittyvien tehtävien välttelyyn ja jatkuvaan 

päättämättömyyteen mikä puolestaan vaikuttaa siihen, muotoutuuko nuorelle korkea vai matala 

ammatillinen identiteetti (Taylor & Betz, 1983; Betz & Voyten, 1997; Betz, Hammond, & 

Multon, 2005). Myös epäonnistumiset heikentävät minäpystyvyyttä (Bandura, 1986). Lisäksi 

minäpystyvyysuskomukset ovat tärkeässä roolissa, kun yksilö määrittelee kyvykkyyttään 

uraan valmistautuessaan (Lent, Brown, & Hackett, 1994).  

 

Minäpystyvyyteen ja urasuunnitteluun liittyvät interventiot 

 

 

Nuorilla koulutus- ja työuranvalinta on ajankohtainen aihe ja tärkeä sellainen, sillä aikuisena 

suurin osa ajasta vietetään töissä ja omalla työllä on suuri vaikutus yksilön psyykkiseen 

hyvinvointiin (Brown & Lent, 2016). Urasuunnitteluun liittyvillä interventioilla voidaan 

helpottaa vaikeaa uravalintaa ja meta-analyysin mukaan uravalintaan ja sen etsintään liittyvillä 

interventioilla on mahdollista tukea ja lisätä uravalintaan liittyvää minäpystyvyyttä (Whiston, 

Li, Mitts, & Wright, 2017; Liu, Huang, & Wang, 2014). Lisäksi eräässä yhdeksännen luokan 

oppilaille kohdistetussa interventiotutkimuksessa, jossa oppilaat yhdessä ohjaajien kanssa 

loivat omaa urasuunnitelmaa, huomattiin että tämä muutaman tunnin interventio lisäsi 

oppilaiden valmiuksia uravalintoihin liittyen, mikä puolestaan lisäsi positiivista suhtautumista 
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uran suunnittelua kohtaan (Koivisto, Vinokur, & Vuori, 2011). Useimmat urasuunnittelun 

tukemiseen tähtäävät interventiot ovat opetuksellisia ja niissä minäpystyvyyttä tuetaan 

keskittymällä opiskelijoiden saavutuksiin ja toiminnan laatuun, mallioppimiseen, tietyn alueen 

minäpystyvyyden kehittämiseen sekä kiinnostuksen kohteiden selvittämiseen (Lent, 2013). 

Aiemmin on myös huomattu, että sosiaalinen tuki lisää aktiivisuutta urasuunnittelussa (Rogers, 

Creed, & Glendon, 2008).  

Betz ja Borgen (2009) vertasivat kahta uravaihtoehtojen tutkimiseen liittyvää 

verkkointerventiojärjestelmää toisiinsa urasta vielä päättämättömillä ensimmäisen vuoden 

korkeakouluopiskelijoilla. Molemmat järjestelmät lisäsivät uravalintaan liittyvää 

minäpystyvyyttä ja päätöksiä pääainevalinnoissa tapahtui enemmän. Myös eräässä toisessa 

verkkointerventiossa ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa oli 

huomattu positiivisia muutoksia uravalintaan liittyvässä minäpystyvyydessä (Tirpak & 

Schlosser, 2013). Nämä itsenäisesti tehtävät verkkointerventiot on suunniteltu tukemaan 

uraohjausta ja ovat hyödyllisiä uravaihtoehtojen tutkimisessa ja tiedonhankinnassa (Tirpak & 

Schlosser, 2013; Fowkes & McWhirter, 2007). Myös Turnerin ja Lapanin (2005) 

tutkimuksessa yläkouluikäisille nuorille tutkittiin tietokoneella toteutetun intervention 

vaikutusta ja huomattiin merkittävää kasvua uravaihtoehtojen tutkimiseen liittyvässä 

minäpystyvyydessä. Yllä kuvatut interventiot painottavat opetuksellista uraan liittyvän tiedon 

etsinnän näkökulmaa, kun taas tässä tutkimuksessa interventio on psykologinen. Sen pohjana 

on käytetty hyväksymis- ja omistautumisterapiaa, joka haastaa yksilöä pohtimaan arvojaan ja 

ohjaamaan toimintaansa kohti yksilölle tärkeitä asioita, jollaisena myös urasuunnittelua 

nuoruudessa voisi pitää.  

 

Urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden tukeminen hyväksymis- ja 

omistautumisterapian avulla 

 

 

HOT-interventioiden on havaittu lisäävän yleistä minäpystyvyyttä aikuisilla (Afshar, 2016; 

Khashouei, Ghorbani, & Tabatabaei, 2016; Nam Kim & Kyung Park, 2013) ja nuorilla 7-15-

vuotiailla tyypin 1 diabetestä sairastavilla erityisesti terveyteen liittyvää minäpystyvyyttä 

(Moazzezi, Moghanloo, Moghanloo, & Pishvaei, 2015). Tutkimukset aiheesta ovat kuitenkin 

vähäisiä ja tehty 3-18 henkilön otoskoilla. Näiden lisäksi psykologisen joustamattomuuden on 

huomattu välittävän heikon yleisen minäpystyvyyden vaikutusta haitalliseen murehtimiseen 
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aikuisilla (Ruiz, 2014). Alustavien tulosten perusteella voidaan siis olettaa, että HOTiin 

pohjautuvalla interventiolla voisi olla vaikutusta yleisen minäpystyvyyden lisääntymiseen 

mahdollisesti vähentämällä psykologista joustamattomuutta ja täten lisäämällä psykologista 

joustavuutta. Urasuunnitteluun liittyvää minäpystyvyyttä ei kuitenkaan ole tutkittu aiemmin 

HOT-viitekehyksessä. 

Aiempien tutkimusten perusteella voisi olettaa, että HOT-interventiosta voisi olla 

hyötyä urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden lisäämisessä siten, että yksilö saisi 

luottamusta omaan kykyynsä tehdä uravalinta muun muassa omia arvojaan tutkimalla ja 

vähentämällä mielen kontrollia. Mielen kontrollin vähentämisellä voisi saada etäisyyttä yksilön 

tulevaisuuden kannalta haitallisiin uskomuksiin itsestä, jolloin nämä eivät välttämättä hallitsisi 

urasuunnitteluun liittyvää päätöksentekoa niin vahvasti. Onkin havaittu, että vähäinen 

urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys voi johtaa uraan liittyvien tehtävien välttelyyn ja 

jatkuvaan päättämättömyyteen (Taylor & Betz, 1983) ja se vaikuttaa myös nuoren 

uskomukseen omasta kyvykkyydestään uraan valmistautuessa (Lent ym., 1994). Esimerkiksi 

alhainen urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys ei välttämättä vaikuta enää niin vahvasti 

uraan liittyvien tehtävien välttelyyn, mikäli mielen kontrollia ollaan onnistuttu vähentämään. 

Tällöin nuoren uskomus omasta kyvykkyydestään ei vaikuttaisi niin vahvasti hänen 

käyttäytymiseensä. Tämä voi ristiriitaisesti johtaa korkeampaan urasuunnitteluun liittyvään 

minäpystyvyyteen mahdollisten positiivisten kokemusten välityksellä.  

Eräs oleellinen osa HOT-interventioissa on selkeyttää yksilön arvoja ja kiinnostuksen 

kohteita (Hayes ym., 1999). Ne ovat myös yhteydessä uran ja siihen kuuluvan tiedon 

etsimiseen liittyvään minäpystyvyyteen (Solberg ym., 1995). Tietoiset valinnat ennustavat 

sujuvaa siirtymistä koulusta työhön ja onnistuneita uravalintoja (Savickas, 1999). Näiden 

tietoisten valintojen tekoa sekä niihin liittyvää tiedon etsintää voitaisiin ehkä tukea HOTin 

avulla.  

 

Tutkimuksen tavoitteet 

 

 

Tämä tutkimus on osa Nuorten KOMPASSI -tutkimusta (Puolakanaho, Kiuru, & Lappalainen, 

2017), jota varten kehitettiin erityisesti nuorille suunnattu HOT-pohjainen mobiili-interventio. 

Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää ohjelmaa eteenpäin valtakunnalliseksi matalan 

kynnyksen tukimuodoksi nuorille. Aiempaa tutkimustietoa HOT-painotteisen mobiili-
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intervention soveltamisesta yläkouluikäisille nuorille ei ole olemassa, eikä sellaisen 

mahdollisia vaikutuksia urasuunnitteluun liittyvään minäpystyvyyteen ole tutkittu. Lisäksi 

psykologisen joustavuuden ja urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden välinen suhde on 

tuntematon. Tämä tutkimus on ensimmäinen, joka tutkii HOT-painotteisen mobiili-

intervention vaikuttavuutta psykologisen joustavuuden näkökulmasta, sen soveltuvuutta 

nuorille sekä HOTin vaikutusta urasuunnitteluun liittyvään minäpystyvyyteen. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on vastata seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Lisääkö HOT-pohjainen Nuorten KOMPASSI -mobiili-interventio nuorten psykologista 

joustavuutta yhdeksännen luokan syksyn aikana? 

Hypoteesi 1. Oletetaan, että mobiili-interventio lisää nuorten psykologista joustavuutta. 

2. Lisääkö HOT-pohjainen Nuorten KOMPASSI -mobiili-interventio nuorten urasuunnitteluun 

liittyvää minäpystyvyyttä?  

Hypoteesi 2. Oletetaan, että mobiili-interventio lisää nuorten urasuunnitteluun liittyvää 

minäpystyvyyttä.  

3. Lisääkö HOT-pohjainen Nuorten KOMPASSI -mobiili-interventio nuorten urasuunnitteluun 

liittyvää minäpystyvyyttä lisääntyneen psykologisen joustavuuden kautta? 

Hypoteesi 3. Oletetaan, että lisääntynyt psykologinen joustavuus välittää mobiili-

intervention vaikutuksia nuorten lisääntyneeseen urasuunnitteluun liittyvään 

minäpystyvyyteen.  

 

 

AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Nuorten KOMPASSI -tutkimus 

 

 

Tutkimus toteutettiin kahdessa keskisuomalaisessa kunnassa osana laajempaa TIKAPUU 2 – 

Yläkoulusta toisen asteen opintoihin -tutkimusprojektia (www.jyu.fi/psychology/tikapuu) 

yhdeksännen luokan syksyn aikana. Jyväskylän yliopiston tutkijat kehittivät Nuorten 

KOMPASSI -ohjelman aiemmin toteutettujen aikuisten (mm. Lappalainen, ym., 2014; 
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Lappalainen, ym., 2015) ja yliopisto-opiskelijoiden (Räsänen, ym., 2016) HOT-painotteisten 

verkkointerventioiden pohjalta. Nuorten KOMPASSIn tavoitteena on muun muassa lisätä 

nuorten hyvinvointia sekä työelämä- ja tulevaisuustaitoja. Ohjelman teknisestä toteutuksesta 

vastasi Headsted Oy ja tutkimuksen rahoittajana toimi Keski-Suomen Kulttuurirahasto. 

Jyväskylän yliopiston tutkimuseettinen toimikunta on antanut luvan tämän tutkimuksen 

toteuttamiselle. Kaikilta tutkittavilta kerättiin kirjalliset tutkimusluvat. 

884 yhdeksäsluokkalaista nuorta täyttivät alkusyksyn kyselylomakkeen. Heistä 239 oli 

satunnaistettu joko interventio- (n = 157) tai kontrolliryhmään (n = 82). Tähän tutkimukseen 

otettiin mukaan Nuorten KOMPASSI -mobiili-intervention kaikki etapit aktiivisesti loppuun 

asti suorittaneet 111 nuorta eli 71% interventioryhmään alun perin arvotuista nuorista sekä 

kaikki kontrolliryhmään kuuluvat 82 nuorta. Yhteensä 193 nuorta otettiin siis mukaan 

tutkimukseen. Intervention suorittamiselle ja tähän tutkimukseen mukaan ottamiselle kriteerinä 

oli, että tutkittava teki vähintään vaadittavat kuusi tehtävää Nuorten KOMPASSI -ohjelmassa 

joka viikko. Kriteeri tutkimukseen ottamiselle oli tiukka ja tästä syystä tutkimuksen 

ulkopuolelle jäi 46 nuorta interventioryhmästä. Interventioryhmä oli satunnaistettu vielä 

kahteen eri ryhmään, joista toiselle ryhmälle oma coach toteutti alku- ja loppuhaastattelut 

tutkimuskyselyiden yhteydessä. Tässä tutkimuksessa näitä kahta ryhmää tarkastellaan 

kuitenkin yhtenä interventioryhmänä. 

Nuorten KOMPASSI -ohjelma toteutettiin strukturoituna lyhytmuotoisena mobiili-

interventiona. Intervention kesto oli viisi viikkoa. Jokaisella interventioon osallistuvalla 

nuorella oli henkilökohtainen coach. Coachin rooli ohjelman aikana oli tukea ja motivoida 

nuoria tekemään tehtäviä. Ennen ohjelman aloittamista, jokainen interventioon osallistuva 

nuori vastaanotti lyhyen perehdytyksen Nuorten KOMPASSI -ohjelman käyttöön omalta 

coachiltaan. Coachit lähettivät kunkin viikon päätteeksi nuorille kysymyksiä viikon teemoista 

ja antoivat nuorille lyhyen palautteen heidän vastauksistaan. Lisäksi coachit kyselivät viikon 

teemojen yhteydessä nuorten mielialasta kuluneella viikolla. Coachaus toteutui täysin 

WhatsApp -viestisovelluksen välityksellä. Nuorten henkilökohtaiset coachit intervention 

aikana olivat psykologian opiskelijoita Jyväskylän yliopistosta. Coachit olivat joko kandi- tai 

maisterivaiheen opiskelijoita, iältään 21-35 vuotta (keskiarvo = 23.81 vuotta, keskihajonta = 

2.94 vuotta). Heistä 27 (83%) oli naisia ja 4 (14%) miehiä, mikä heijastelee psykologian 

laitoksen opiskelijoiden sukupuolijakaumaa. Coachit osallistuivat 18 tuntia kestävään 

koulutukseen ennen työskentelyään nuorten kanssa. Heillä oli mahdollisuus osallistua 

viikoittaiseen työnohjaukseen läpi intervention. 
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Intervention jälkeen toteutettiin yhdeksännen luokan loppusyksyllä loppumittaus 

kyselyn muodossa, joka oli samankaltainen alkusyksyn mittauksen kanssa. Loppumittaukseen 

osallistuivat interventioryhmä sekä kontrolliryhmä (n = 239). Kyselyn yhteydessä 

interventioon osallistuneet nuoret täyttivät myös palautekyselyn ohjelmasta. Nuoret täyttivät 

kaikki kyselylomakkeet kouluissaan normaalin koulupäivän aikana. Tässä tutkimuksessa on 

siis kaksi mittauskertaa, ensimmäinen alkusyksyllä ja toinen intervention jälkeen 

loppusyksyllä. Tutkimuksen aineisto koostuu alku- ja loppusyksyn kyselyiden vastauksista 

interventio- ja kontrolliryhmällä.  

 

Nuorten KOMPASSI -mobiili-intervention sisältö 

 

 

Mobiili-interventiossa oli viisi eri aihealuetta, joista yksi kerrallaan oli viikon teemana eli 

“etappina”. Yksi aihealue sisälsi kolme tasoa tai “leveliä”. Kukin taso sisälsi videoita ja useita 

tehtäviä, joista nuoren tuli tehdä vähintään kaksi. Osa tehtävistä oli luku- tai kuuntelutehtäviä, 

osa kirjoitus- tai pohdintatehtäviä. Tehtäviä oli pyritty muokkaamaan nuorille sopiviksi. 

Tehtävien kokonaismääräksi muodostui vähintään kuusi viikossa, jotka nuoren piti tehdä, että 

hän pääsisi jatkamaan seuraavalla viikolla uuden etapin parissa. Yksi näistä tehtävistä oli 

pakollinen ja kaikille sama, muuten nuori sai itse valita mitä tehtäviä hän haluaa tehdä. Kerran 

viikossa etapin suorittamisen jälkeen nuoren henkilökohtainen coach laittoi nuorelle Whatsapp 

-sovelluksen välityksellä strukturoituja kysymyksiä liittyen kunkin etapin teemaan. Tarkemmat 

kuvaukset etapeista löytyvät taulukosta 1. Niiden teemoihin liittyvät HOT-prosessit ovat myös 

jossain määrin päällekkäisiä, kuten HOTissa usein (Hayes ym., 1999). 

 

TAULUKKO 1. Nuorten KOMPASSI -ohjelman etapit sekä niiden kuvaukset (Puolakanaho, 

Kiuru, & Lappalainen, 2017) 

ETAPPI 1: SUUNTAA ELÄMÄLLE 

HOT-prosessi: Arvot 

Lähde suunnistamaan ohjelmassa sitä kohti 

mikä tuottaa sinulle energiaa, hyvinvointia 

ja iloa. 

ETAPPI 2: MINÄ JA MIELI 

HOT-prosessi: Mielen kontrollin 

vähentäminen 

Ota selvää millaisia automaattisia ajatuksia 

ja tunteita mielessäsi liikkuu. 

ETAPPI 3: MINÄ STALKKERI Miten voin opetella suhtautumaan uudella 
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HOT-prosessi: Tietoinen läsnäolo ja 

hyväksyntä 

tavalla ajatuksiini ja tunteisiini? 

ETAPPI 4: MINÄ ITSE 

HOT-prosessi: Minä-kontekstina. Myös 

myötätunto itseä kohtaan. 

Millaisia käsityksiä minulla on ollut itsestäni 

ja miten voin nähdä ne toisella tavalla? 

ETAPPI 5: MINÄ JA MUUT 

HOT-prosessi: Arvojen mukaiset teot. Myös 

myötätunto ja ystävällisyys muita kohtaan. 

Miten voin edistää ja ylläpitää hyviä suhteita 

kavereihin ja kaikkiin ihmisiin? 

 

Tutkittavat ja katoanalyysi 

 

 

Tähän tutkimukseen otettiin Nuorten KOMPASSI -mobiili-intervention kaikki etapit 

aktiivisesti suorittaneet 111 nuorta ja kontrolliryhmän 82 nuorta. Kuten taulukosta 2 nähdään, 

ovat interventio- ja kontrolliryhmä monilta osin yhteneväisiä. Kuitenkin interventioon 

aktiivisesti viiden viikon ajan osallistuneiden joukossa tyttöjä oli enemmän kuin 

kontrolliryhmässä, kun taas kontrolliryhmässä poikia oli enemmän kuin tyttöjä. 
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TAULUKKO 2. Interventio- ja kontrolliryhmän taustatiedot 

   

    Interventioryhmä   

(n = 111)  

Kontrolliryhmä  

(n = 82)  

Ikä vuosina    ka = 15.26, kh = 0.31  ka = 15.29, kh = 0.50  

Sukupuoli  Tyttö  68 (61,3%)  38 (46,3%)  

  Poika  43 (38,7%)  44 (53,7%)  

Äidinkieli  Suomi  91%  91,5%  

Vanhempien   Ammatillinen koulutus  28,1%  38,2%  

koulutustausta  Opistotasoinen koulutus  25%  22,1%  

  Yliopisto tai korkeakoulu  20,8%  13,2%  

  Ammattikorkeakoulu  18,8%  17,6%  

  Yliopistollinen 

jatkotutkinto  

4,2%  5,9%  

  Ei ammatillista koulutusta  2,1%  0%  

  Työllisyys tai ammatillisia 

kursseja  

1%  2,9%  

Nuoren 

asumismuoto  

Molempien vanhempien 

kanssa  

72,2%  67,1%  

  Vaihtelevasti molempien 

vanhempien luona  

14,8%  19,5%  

  Äidin kanssa  5,6%  4,9%  

  Äidin ja isäpuolen kanssa  3,7%  7,3%  

  Isän kanssa  1,9%  0%  

  Isän ja äitipuolen kanssa  0,9%  1,2%  

  Sijaiskodissa  0,9%  0%  

 

Katoanalyyseissa tutkittiin poikkeavatko interventioon aktiivisesti viiden viikon ajan 

osallistuneet tutkittavat niistä, jotka keskeyttivät intervention tai tekivät vain osan intervention 

tehtävistä ja jotka jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Näiden kahden ryhmän välillä huomattiin 

tilastollisesti merkitsevä sukupuoliero (Χ2(1, n = 157) = 16,1, p < 0.001, Cramerin V = .32). 

Tyttöjen osuus intervention loppuun asti jatkaneissa oli 85 % (n = 68, sovitettu standardoitu 

jäännös = 4) ja tutkimuksesta poisjätettyjen osuus oli 15 % (n = 12, sovitettu standardoitu 

jäännös = -4). Pojista intervention loppuun asti jatkaneita oli 55,8 % (n = 43, sovitettu 

standardoitu jäännös = -4) ja tutkimuksesta poisjätettyjä poikia oli 44,2 % (n = 34, sovitettu 

standardoitu jäännös = 4). Alun perin sukupuolijakauma interventio- ja kontrolliryhmän välillä 

oli tasainen, mutta tutkimuksesta poisjätetyissä poikia oli enemmän ja siten 

interventioryhmässä oli enemmän tyttöjä.  

Osallistuneiden ja tutkimuksesta poisjätettyjen välillä ei ollut eroa asumismuodossa 

eikä vanhempien koulutustaustassa. Ryhmien välillä ei ollut eroa myöskään psykologisessa 
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joustavuudessa alku- ja loppumittauksissa eikä urasuunnitteluun liittyvässä 

minäpystyvyydessä alkumittauksessa. Kuitenkin urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys oli 

loppumittauksessa tilastollisesti merkitsevästi pienempää niillä, jotka jätettiin pois 

tutkimuksesta (ka = 3.49, kh= 0.66) verrattuna interventioryhmän nuoriin, jotka tekivät 

aktiivisesti tehtäviä intervention jokaiselta etapilta (ka = 3.79, kh= 0.71) (F(1, 153) = 3.06, p < 

.05, partial η2 = .04).  

 

Mittarit ja muuttujat  

 

 

Psykologisen joustamattomuuden mittari (Acceptance and Fusion Questionnaire for Youth, 8-

item version (AFQ-Y8); Greco, Lambert, & Baer, 2008) on kahdeksan kysymystä sisältävä 

itsearviointimittari, joka arvioi lasten ja nuorten psykologista joustamattomuutta. Mittarissa on 

muun muassa sellaisia kysymyksiä kuin “Elämäni ei tule olemaan hyvää ennen kuin olen 

onnellinen” tai “Pahojen asioiden, joita ajattelen itsestäni, on oltava totta”. Kysymyksien 

vastausvaihtoehdot ovat viisiportaisella Likert-asteikolla 0 = ei pidä yhtään paikkaansa - 4 = 

pitää täysin paikkaansa. Sen reliabiliteetti ja validiteetti on havaittu hyväksi alustavissa 

mittauksissa (Greco ym., 2008). Psykologinen joustamattomuus käännettiin psykologiseksi 

joustavuudeksi analyyseihin, eli mittarin negatiiviset pistemäärät muutettiin positiivisiksi. 

Mittarin kysymyksistä muodostettiin keskiarvomuuttuja, jonka skaalan vaihteluväli oli 0-4. 

Cronbachin alfa oli .90 alkumittauksessa ja .87 loppumittauksessa.  

Urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden mittari (Career Choice Self-Efficacy 

Scale (CCSES); Koivisto, Vinokur, & Vuori, 2011) mittaa ura- ja koulutussuunnitteluun 

liittyvää minäpystyvyyttä. Mittari sisältää 11 kysymystä, kuten “Kuinka hyvin uskot pystyväsi 

tunnistamaan vahvuutesi, joista on hyötyä tulevan koulutus- ja työurasi valinnassa?” ja 

“Kuinka hyvin uskot pystyväsi päättämään, mikä olisi toiveammattisi?”. Kysymyksien 

vastausvaihtoehtoja oli viisi ja ne olivat Likert-asteikollisia 1 = Erittäin huonosti - 5 = Erittäin 

hyvin.  Urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden mittari sisältää 7 kysymystä liittyen ura- 

ja koulutusvalintaan liittyvään minäpystyvyyteen sekä 4 kysymystä tiedon etsintään liittyvään 

minäpystyvyyteen (Koivisto, Vinokur, & Vuori, 2011). Tässä tutkimuksessa näitä tarkastellaan 

yhteisenä urasuunnitteluun liittyvänä minäpystyvyytenä. Tämä mittari on uudelleen muokattu 

versio suomalaisille yhdeksäsluokkalaisille CDMSE-mittarista (Career Decision-Making Self-

Efficacy Scale; Taylor & Betz, 1983), jotka suunnittelevat siirtymää yläkoulusta toisen asteen 
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koulutukseen (Koivisto ym., 2011). Vaikka urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden 

mittarin reliabiliteetista tai validiteetista ei ole tehty tutkimuksia, on kuitenkin CDMSE-

mittarin psykometristen ominaisuuksien todettu olevan hyvät (Betz, Klein, & Taylor, 1996). 

Urasuunnitteluun liittyvästä minäpystyvyyden mittarista muodostettiin keskiarvomuuttuja, 

jonka skaalan vaihteluväli oli 1-5. Cronbachin alfa oli alkumittauksessa .92 ja 

loppumittauksessa .91.  

Interventiomuuttuja koodattiin siten, että kontrolliryhmään kuuluneet nuoret olivat 0 ja 

interventioryhmään kuuluneet 1. 

 

Analyysimenetelmät 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lisääkö HOT-pohjainen Nuorten KOMPASSI -mobiili-

interventio nuorten psykologista joustavuutta ja urasuunnitteluun liittyvää minäpystyvyyttä 

sekä lisääkö interventio nuorten urasuunnitteluun liittyvää minäpystyvyyttä lisääntyneen 

psykologisen joustavuuden kautta yhdeksännen luokan syksyn aikana. 

Nuorten psykologisen joustavuuden muutosta alkusyksyn mittauksesta loppusyksyn 

mittaukseen tutkittiin toistomittausten varianssianalyysillä (MANOVA). Riippuvina 

muuttujina olivat psykologisen joustavuuden alkumittaus ja loppumittaus. Riippumattomina 

muuttujina olivat aika mittapisteiden välillä sekä ryhmä (interventio- ja kontrolliryhmä). Myös 

nuorten urasuunnitteluun liittyvää minäpystyvyyttä mittapisteiden välillä tutkittiin 

toistomittausten varianssianalyysillä. Tässä analyysissa riippuvina muuttujina olivat 

urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden alkumittaus sekä loppumittaus. Riippumattomina 

muuttujina olivat aika ja ryhmä (interventio- ja kontrolliryhmä). Psykologisen joustavuuden 

mahdollista mediaattorivaikutusta urasuunnitteluun liittyvään minäpystyvyyteen puolestaan 

tutkittiin Preacherin ja Hayesin (2008) SPSS-makrolla. Tässä interventio oli riippumaton 

muuttuja, urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden muutos oli riippuva muuttuja ja 

psykologisen joustavuuden muutos välittävä muuttuja. Lisäanalyysina tutkittiin 

toistomittausten varianssianalyysilla, miten sukupuoli vaikuttaa intervention yhteyteen 

psykologiseen joustavuuteen sekä urasuunnitteluun liittyvään minäpystyvyyteen. Lisäksi 

varianssianalyysilla tutkittiin sukupuolen merkitystä interventio- ja kontrolliryhmien sisäisiin 

muutoksiin. Kaikki aineiston analyysit tehtiin käyttäen IBM SPSS Statistics 24 -ohjelmistoa.  
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TULOKSET  

 

Nuorten KOMPASSI -interventio ja psykologinen joustavuus 

 

 

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli tarkastella, lisääkö HOT-pohjainen Nuorten 

KOMPASSI -mobiili-interventio psykologista joustavuutta nuorilla yhdeksännen luokan 

syksyn aikana alku- ja loppumittausten välillä. Kuten taulukko 3 havaittujen keskiarvojen 

pohjalta osoittaa, interventioryhmään kuuluneilla psykologinen joustavuus nousi hieman 

intervention aikana. Kontrolliryhmässä puolestaan oli havaittavissa pientä laskua 

psykologisessa joustavuudessa. 

 

TAULUKKO 3. Psykologisen joustavuuden alku- ja loppumittauksien havaitut keskiarvot, 

keskihajonnat sekä luottamusvälit   

Psykologinen 

joustavuus  

Alkumittaus, 

interventio  

(n = 111)  

Loppumittaus, 

interventio  

(n = 111)  

Alkumittaus, 

kontrolli  

(n = 81)  

Loppumittaus, 

kontrolli  

(n = 82)  

Keskiarvo  2,85  2,92  3,02  2,99  

Keskihajonta  0,92  0,74  0,80  0,79  

Luottamusväli  2,67 – 3,02  2,76 – 3,04  2,84 – 3,19  2,81 – 3,16  

  

 

Analyyseissa toistomittausten varianssianalyysi (MANOVA) osoitti, että ajan ja 

interventioryhmän yhdysvaikutus psykologiseen joustavuuteen ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä (F(1, 190) = 0.98, p = .32, partial η² = .01). Ajalla ei ollut päävaikutusta (F(1, 190) 

= 0.09, p = .77, partial η² = .001). Myöskään ryhmällä ei huomattu olevan päävaikutusta (F(1, 

190) = 1.12, p = .29, partial η² = .01). Ryhmien sisäiset muutokset eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä interventioryhmässä (F(1, 110) = .85, p = .36, partial η² = .01) eivätkä 

kontrolliryhmässä (F(1, 80) = .27, p = .61, partial η² = .003). Kuviossa 1 on esitetty interventio- 

ja kontrolliryhmän psykologisen joustavuuden kuvaajat estimoiduilla keskiarvoilla 

yhdeksännen luokan alku– ja loppusyksyllä. Vaikka muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä, 

kuviosta voidaan havaita psykologisen joustavuuden hieman lisääntyneen interventioryhmässä 
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(alkumittaus ka = 2.85, loppumittaus ka = 2.92) ja hieman vähentyneen kontrolliryhmässä 

(alkumittaus ka = 3.02, loppumittaus ka = 2.92) intervention jälkeen.  

 

KUVIO 1. Interventio- ja kontrolliryhmän psykologisen joustavuuden estimoidut keskiarvot 

alku- ja loppumittauksessa  

 

Lisäanalyysina tarkasteltiin, oliko sukupuolella yhteyttä intervention vaikuttavuuteen 

psykologisessa joustavuudessa. Tulokset osoittivat, että sukupuolen, interventioryhmän ja ajan 

yhdysvaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä (F(1, 188) = .53, p = .47, partial η² = .003). 

Ryhmän ja ajan päävaikutukset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Sukupuolen päävaikutus 

kuitenkin oli tilastollisesti merkitsevä (F(1, 188) = 6.4, p < .05, partial η² = .03). 

Ryhmien sisäisiä muutoksia tarkasteltaessa interventioryhmän sisäinen muutos tytöillä 

oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevä (F(1, 67) = 4.29, p < .05, partial η² = .06), mutta pojilla 

ei (F(1, 42) = .86, p = .36, partial η² = .02). Kontrolliryhmän sisäinen muutos tytöillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä (F(1, 37) = .19, p = .67, partial η² = .01) eikä pojilla  (F(1, 42) = 1.03, 

p = .32, partial η² = .02).  

Kuvio 2 havainnollistaa, kuinka estimoitujen keskiarvojen perusteella intervention 

aikana interventioryhmän tyttöjen psykologinen joustavuus lisääntyi hieman (alkumittaus ka = 

2.72, loppumittaus ka = 2.89), kun taas interventioryhmän pojilla se väheni hieman 

(alkumittaus ka = 3.06, loppumittaus ka = 2.96). Kontrolliryhmässä puolestaan poikien 

psykologinen joustavuus väheni hieman (alkumittaus ka = 3.21, loppumittaus ka = 3.11) ja 
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tytöillä psykologinen joustavuus pysyi miltei ennallaan (alkumittaus ka = 2.81, loppumittaus 

ka = 2.84). 

 

KUVIO 2. Interventio- ja kontrolliryhmän tyttöjen ja poikien psykologisen joustavuuden 

estimoidut keskiarvot alku- ja loppumittauksessa 

 

 

 

Nuorten KOMPASSI –mobiili-interventio ja urasuunnitteluun liittyvä 

minäpystyvyys 

 

 

Toisena tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin, lisääkö Nuorten KOMPASSI -mobiili-interventio 

nuorten urasuunnitteluun liittyvää minäpystyvyyttä yhdeksännen luokan syksyn aikana. Kuten 

taulukosta 4 havaitaan, havaittujen keskiarvojen perusteella urasuunnitteluun liittyvä 

minäpystyvyys lisääntyi interventioryhmässä hieman enemmän kuin kontrolliryhmässä, vaikka 

erot ovatkin hyvin pieniä. 
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TAULUKKO 4. Urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden alku- ja loppumittauksien 

havaitut keskiarvot, keskihajonnat sekä luottamusvälit 

Urasuunnitteluun 

liittyvä minäpystyvyys  
Alkumittaus,  

interventio  

(n = 111)  

Loppumittaus, 

interventio  

(n = 109)  

Alkumittaus, 

kontrolli  

(n = 82)  

Loppumittaus, 

kontrolli  

(n = 82)  

Keskiarvo  3,70  3,79  3,71  3,72  

Keskihajonta  0,72  0,71  0,70  0,63  

Luottamusväli  3,55 – 3,83  3,66 – 3,93  3,55 – 3,86  3,59 – 3,87  

  

 

Urasuunnitteluun liittyvää minäpystyvyyttä tutkittiin myös toistomittausten 

varianssianalyysilla. Ajalla ja interventioryhmällä urasuunnitteluun liittyvään 

minäpystyvyyteen ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhdysvaikutusta (F(1, 189) = 1.15, p = .29, 

, partial η² = .01). Ajalla ei ollut päävaikutusta (F(1, 189) = 2.54, p = .11, partial η² = .01). 

Ryhmälläkään ei ollut päävaikutusta (F(1, 189) = .07, p = .80, partial η² = .001). Tarkasteltaessa 

ryhmien sisäisiä muutoksia, havaittiin että interventioryhmässä muutos oli kuitenkin 

tilastollisesti merkitsevä (F(1, 108) = 4.56, p < .05, partial η² = .04). Kontrolliryhmän sisällä 

muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä (F(1, 81) = .11, p = .75, , partial η² = .001). Kuvion 3 

estimoidut keskiarvot havainnollistavat, kuinka urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys 

lisääntyi hieman enemmän interventioon osallistuneilla nuorilla (alkumittaus ka = 3.69, 

loppumittaus ka = 3.79) verrattuna kontrolliryhmän nuoriin (alkumittaus ka = 3.71, 

loppumittaus ka = 3.73). 
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KUVIO 3. Interventio- ja kontrolliryhmän urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden 

estimoidut keskiarvot alku- ja loppumittauksessa 

 

 

 

 

Lisäanalyysina tarkasteltiin, oliko sukupuolella intervention lisäksi merkitystä 

urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden muutokseen. Tulokset osoittivat, että sukupuolen, 

interventioryhmän ja ajan yhdysvaikutus oli tilastollisesti merkitsevä (F(1, 187) = 6.61, p < 0.5, 

, partial η² = .03). Ryhmän, ajan tai sukupuolen päävaikutukset eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä. Seuraavaksi intervention vaikutuksia tarkasteltiin erikseen tytöillä ja pojilla. Ajan 

ja interventioryhmän yhdysvaikutus oli tilastollisesti merkitsevää tytöillä (F(1,65) = 10.95, p < 

.05, , partial η² = .14), mutta ei pojilla (F(1, 42) = .7, p = .41, , partial η² = .02).  

Ryhmien sisäisiä muutoksia tarkasteltaessa interventioryhmän sisäinen muutos tytöillä 

oli tilastollisesti merkitsevä (F(1, 65) = 10.95, p < .01, partial η² = .14), mutta pojilla ei (F(1, 

42) = .7, p = .41, , partial η² = .02). Kontrolliryhmässä sisäinen muutos tytöillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä (F(1, 37) = .37, p = .55, partial η² = .01) eikä pojilla (F(1, 43) = .78, p 

= .38, , partial η² = .02).  

Kuvion 4 estimoidut keskiarvot kuvaavat, kuinka interventioryhmässä tytöillä 

urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys lisääntyi intervention aikana (alkumittaus ka = 3.59, 

loppumittaus ka = 3.78) ja pojilla se väheni hieman (alkumittaus ka = 3.87, loppumittaus ka = 

3.81). Kontrolliryhmän tytöillä urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys hieman väheni 

(alkumittaus ka = 3.71, loppumittaus ka = 3.65) ja pojilla hieman nousi (alkumittaus ka = 3.71, 

loppumittaus ka = 3.81). 
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KUVIO 4. Interventio- ja kontrolliryhmien tyttöjen ja poikien urasuunnitteluun liittyvän 

minäpystyvyyden estimoidut keskiarvot alku- ja loppumittauksessa 

 

 

Mediaattorimalli: interventio, psykologinen joustavuus ja 

urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys 

 

 

Viimeisenä tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin lisääkö Nuorten KOMPASSI -mobiili-

interventio nuorten urasuunnitteluun liittyvää minäpystyvyyttä lisääntyneen psykologisen 

joustavuuden kautta. Mediaattorivaikutuksen tilastollista merkitsevyyttä testattiin Hayesin & 

Preacherin (2008) SPSS-makron avulla. Kuten kuviosta 5 nähdään, interventiolla ei ollut 

yhteyttä psykologisen joustavuuden muutokseen. Myöskään intervention ja urasuunnitteluun 

liittyvän minäpystyvyyden muutoksen välillä ei ollut suoraa yhteyttä. Psykologisen 

joustavuuden muutos oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä urasuunnitteluun 

liittyvään minäpystyvyyden muutokseen: mitä enemmän psykologinen joustavuus kasvoi, niin 

sitä enemmän myös urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys kasvoi. Kuitenkaan välittävää 

yhteyttä psykologisen joustavuuden muutoksen kautta urasuunnitteluun liittyvän 

minäpystyvyyden muutokseen ei siis löytynyt. Näin ollen psykologisen joustavuuden 

muutoksella intervention välittävänä tekijänä ei voida ennustaa urasuunnitteluun liittyvän 

minäpystyvyyden muutosta. Sukupuolella ei ollut merkitystä. 
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KUVIO 5. Mediaattorimalli: intervention ja psykologisen joustavuuden muutoksen välittävä 

yhteys urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden muutokseen  

 

 

Huom. * = tilastollisesti merkitsevä 

 

 

POHDINTA  

 

 

Siirtymävaihe toisen asteen opintoihin voi tuntua vaativalta (Hotulainen ym., 2016), minkä 

vuoksi nuoria olisi hyvä tukea muun muassa heidän tulevaisuuteensa liittyvissä haastavissa 

päätöksissä, kuten tässä siirtymävaiheessa tapahtuvassa urapolun valinnassa. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella aiemmin testaamattoman Nuorten KOMPASSI -

mobiili-intervention yhteyttä peruskoulun viimeisellä luokalla olevien nuorten psykologiseen 

joustavuuteen ja urasuunnitteluun liittyvään minäpystyvyyteen. Lisäksi tutkimuksessa 

tarkasteltiin psykologisen joustavuuden muutoksen mahdollista välittävää vaikutusta 

urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden muutokseen. 

Tutkimuksessa todettiin, että Nuorten KOMPASSI -mobiili-interventioon 

osallistuneiden nuorten psykologinen joustavuus koko otoksen tasolla ei lisääntynyt ja eronnut 

kontrolliryhmästä. Jatkotarkasteluissa havaittiin, että kuitenkin interventioryhmän tyttöjen 

psykologinen joustavuus lisääntyi. Toiseksi huomattiin, että urasuunnitteluun liittyvä 

minäpystyvyys ei lisääntynyt intervention jälkeen verrattaessa interventio- ja kontrolliryhmiä 

toisiinsa. Kuitenkin interventioryhmän sisäinen muutos urasuunnitteluun liittyvässä 

minäpystyvyydessä lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi. Lisäksi havaittiin, että sukupuolella 

oli merkitystä myös tässä, sillä interventioryhmässä urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys 

lisääntyi tytöillä, mutta ei pojilla. Viimeisenä tarkasteltiin psykologisen joustavuuden 
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muutoksen mahdollista välittävää vaikutusta urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden 

muutokseen, mutta epäsuoraa välittävää vaikutusta ei havaittu. Vaikka interventio ei ollut 

yhteydessä lisääntyneeseen psykologiseen joustavuuteen, oli lisääntynyt psykologinen 

joustavuus kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä lisääntyneeseen urasuunnitteluun 

liittyvään minäpystyvyyteen.  

 

Nuorten KOMPASSI -mobiili-interventio, psykologinen joustavuus ja 

urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys 

 

 

Aiemman tutkimustiedon mukaan HOT-interventioiden on todettu lisäävän psykologista 

joustavuutta niin aikuisilla (Ruiz, 2010; Twohig, 2012), nuorilla (Luciano ym., 2011; Livheim 

ym., 2015) kuin myös verkon välityksellä työikäisillä (Fledderus, ym., 2013; Lappalainen ym., 

2014; Lappalainen, ym., 2015; Pots ym., 2016). Tämän tutkimuksen ensimmäinen hypoteesi 

oli, että nuorten psykologinen joustavuus lisääntyisi intervention aikana. Kuitenkaan 

psykologinen joustavuus ei lisääntynyt intervention aikana koko otoksen tasolla. Kuitenkin 

havaittiin, että psykologinen joustavuus lisääntyi interventioryhmän tytöillä, mutta ei pojilla.  

Hypoteesi 1 toteutui siis osittain. 

On mahdollista, että nuorille muokatussa interventiossa on voinut jäädä pois joitain 

elementtejä, jotka olisivat voineet paremmin tukea nuorten psykologisen joustavuuden 

kehitystä. Myös tehtäviin käytetty aika on voinut vaikuttaa siihen, että psykologinen joustavuus 

ei lisääntynyt tässä interventiossa yhtä paljon kuin se on aiemmissa tutkimuksissa. Kuitenkaan 

eräässä toisessa tutkimuksessa, jossa tutkittiin HOT-pohjaista verkkointerventiota yliopisto-

opiskelijoilla, psykologisessa joustavuudessa ei havaittu merkittäviä eroja (Räsänen, ym., 

2016). On tosin huomattava, että aikaisemmassa tutkimuksessa ei tarkasteltu sukupuolieroja.  

Aiempien tutkimusten mukaan urasuunnitteluun liittyvät interventiot helpottavat ja 

tukevat nuorten uravalintaa ja niillä on mahdollista lisätä uravalintaan liittyvää 

minäpystyvyyttä (Whiston, Li, Mitts, & Wright, 2017; Liu, Huang, & Wang, 2014; Betz & 

Borgen, 2009). On huomattu, että HOT-interventioilla on yhteys yleisempään 

minäpystyvyyteen aikuisilla (Afshar, 2016; Khashouei, ym., 2016; Nam Kim & Kyung Park, 

2013), mutta HOT-pohjaisen mobiili-intervention merkitystä urasuunnitteluun liittyvään 

minäpystyvyyteen ei ole ennen tätä tutkittu. Toisena hypoteesina oli, että nuorten 
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urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys lisääntyisi intervention aikana. Kuitenkaan 

urasuunnitteluun liittyvässä minäpystyvyydessä ei havaittu merkitsevää muutosta koko 

otoksen tasolla. Kuitenkin interventioryhmän sisällä urasuunnitteluun liittyvän 

minäpystyvyyden havaittiin lisääntyneen. Lisäksi sukupuoli muunsi intervention 

vaikuttavuutta. Interventioryhmässä interventio lisäsi tyttöjen urasuunnitteluun liittyvää 

minäpystyvyyttä, mutta ei poikien. Kontrolliryhmässä tätä ei havaittu. Hypoteesi 2 toteutui siis 

osittain. 

Interventiolla oli vahvempi yhteys urasuunnitteluun liittyvään minäpystyvyyteen, sillä 

interventioryhmän sisällä minäpystyvyys lisääntyi, kun taas psykologisessa joustavuudessa 

näin ei tapahtunut. Ehkä tässä siirtymävaiheessa mobiili-interventio tukee paremmin nuorten 

urasuunnitteluun liittyvää minäpystyvyyttä kuin heidän psykologista joustavuuttaan. Tämän 

tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että HOT-pohjaisella interventiolla voidaan mahdollisesti 

tukea urasuunnitteluun liittyvää minäpystyvyyttä. 

Sukupuolieroa urasuunnitteluun liittyvässä minäpystyvyydessä voisi selittää se, että 

sosiaalisen oppimisen kautta naisilla on heikompi käsitys omasta pystyvyydestään ja 

kyvyistään uraan liittyen (Betz & Hackett, 1981). Tyttöjen minäpystyvyyttä on myös saatettu 

tukea vähemmän joillain alueilla ja siten heidän minäpystyvyytensä on heikompaa useammilla 

uraan liittyvillä alueilla poikiin verrattuna. Toisaalta, tytöille on saattanut tulla ennakko-oletus 

siitä millaisiin ammatteihin naiset soveltuvat (Betz & Hackett, 1981). Voikin ehkä olla, että 

ympäristö työntää naisia tiettyihin ammatteihin ja tästä syystä tytöt hakeutuvat sellaisille 

urapoluille, joilla he kokevat olevansa kyvykkäitä suoriutumaan. Pojilla puolestaan saattaa olla 

enemmän eri urapolkuihin liittyvää minäpystyvyyttä. Tällaisilla käsityksillä voisi olla yhteyttä 

siihen, että urasuuntautunut minäpystyvyys oli tytöillä jo lähtökohtaisesti matalammalla 

tasolla. 

Tämän tutkimuksen tulokset eivät olleet täysin samankaltaisia aiempien tutkimuksien 

kanssa. Sukupuolieroja intervention vaikuttavuudessa niin psykologiseen joustavuuteen kuin 

urasuunnitteluun liittyvään minäpystyvyyteen voi selittää useampi tekijä. Alun perin 

sukupuolijakauma oli tasainen, mutta tähän tutkimukseen mukaan ottamisen kriteeri tehtyjen 

tehtävien määrästä oli tiukka ja siksi tutkimuksen ulkopuolelle jäi enemmän poikia. Tytöt olivat 

poikia aktiivisempia intervention tehtävien tekemisessä ja siksi he olivat yliedustettuina myös 

otoksessa. Tämä on saattanut vaikuttaa tuloksiin siinä, että poikien pienemmän otoksen vuoksi 

heidän muutoksensa mitatuissa muuttujissa eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Sukupuolieroja voidaan selittää myös sillä, että Suomessa tytöillä on keskimäärin poikia 

parempi koulumenestys (Lahelma, 2004; Vettenranta ym., 2016). Lisäksi yläasteella tytöt 
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menestyivät paremmin tehtäväkeskeisessä tilanteessa ja pojat puolestaan menestyivät 

paremmin suorituskeskeisessä tilanteessa (Niemivirta, 2004). Huomionarvoinen on myös 

tutkimustulos, jossa 16-vuotiaiden italialaisten tyttöjen (n = 211) on löydetty olevan saman 

ikäisiä poikia (n = 192) tunnollisempia (Vecchione, Alessandri, Barbaranelli & Caprara, 2012). 

Alankomaalaisessa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin 12-20-vuotiaita nuoria (n = 1 313) 

havaittiin että tytöt myös aikuistuvat keskimäärin poikia aiemmin (Klimstra, Hale, 

Raajimakers, Branje & Meeus, 2009).   

Nämä tekijät voivat siis jossain määrin selittää sitä, miksi interventio lisäsi vain tyttöjen 

psykologista joustavuutta sekä urasuunnitteluun liittyvää minäpystyvyyttä. Ne voivat selittää 

myös sitä, miksi interventioryhmässä oli enemmän tyttöjä ja keskeyttäneissä huomattavasti 

enemmän poikia. Lisäksi voi olla, että osittain näiden tekijöiden vaikutuksesta tytöt ehkä 

tekivät enemmän tehtäviä, käyttivät niihin enemmän aikaa tai miettivät niitä syvemmällä 

tasolla kuin pojat. Tytöt ovat myös voineet tehdä yleisellä tasolla vapaavalintaisista tehtävistä 

eri tehtäviä kuin pojat. Voidaan myös pohtia, mikä merkitys sillä on, että tyttöjen lähtötaso oli 

matalampi niin psykologisessa joustavuudessa kuin urasuunnitteluun liittyvässä 

minäpystyvyydessä. Ehkä interventio tukee paremmin sellaisia nuoria, joiden lähtötaso on 

aluksi heikompi. 

Voidaan myös miettiä, kuinka valmiita ja kiinnostuneita 15-vuotiaat nuoret ovat 

ylipäätään pohtimaan itseään ja elämäänsä syvällisemmin ja onko valmius tähän erilainen 

tytöillä ja pojilla. Lisäksi Nuorten KOMPASSI -mobiili-interventioon osallistuneet nuoret 

arvottiin mukaan ohjelmaan. Tämä on saattanut vaikuttaa motivaatioon ja ohjelmaan 

sitoutumiseen, kun nuoret eivät itse alun perin hakeutuneet ohjelman pariin.  

Tässä tutkimuksessa kolmantena hypoteesina oli, että intervention aikana lisääntynyt 

psykologinen joustavuus välittäisi intervention vaikutuksia lisääntyneeseen urasuunnitteluun 

liittyvään minäpystyvyyteen. Interventiolla ei kuitenkaan löydetty olevan merkitsevää yhteyttä 

psykologiseen joustavuuden muutokseen ja välittävää yhteyttä ei siis löydetty. Hypoteesi 3 ei 

toteutunut. Mielenkiintoista kuitenkin oli, että mediaattorimallissa psykologisen joustavuuden 

muutos oli merkitsevästi yhteydessä urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden muutokseen. 

Täten psykologisen joustavuuden lisääntyessä myös urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys 

kasvoi. Psykologisen joustavuuden sekä urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden yhteyttä 

toisiinsa ei ole aiemmin tutkittu. Minäpystyvyyttä vahvistavat muun muassa uskomus oman 

toiminnan onnistumisesta ja henkilökohtaiset tavoitteet (Lent, 2013). Sen on todettu olevan 

yhteydessä myös nuoren uskomukseen omasta kyvykkyydestään uraan valmistautuessaan 

(Lent, ym., 1994). On mahdollista, että psykologisen joustavuuden lisääntyminen on auttanut 
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yksilöä esimerkiksi omien arvojen selvittämisen ja mielen kontrollin vähentämisen 

seurauksena saamaan enemmän luottamusta omaan kykyynsä tehdä uravalinta. 

Vähentämällä mielen kontrollia intervention aikana nuori on voinut saada etäisyyttä 

haitallisiin uskomuksiin itsestä. Etäisyyden luominen omiin uskomuksiin itsestä voisi siten 

mahdollistaa positiiviset onnistumisen kokemukset, jotka voivat puolestaan johtaa 

lisääntyneeseen urasuunnitteluun liittyvään minäpystyvyyteen. Lisäksi arvojen sekä muiden 

kiinnostuksen kohteiden selvittäminen ovat yhteydessä uran ja siihen kuuluvan tiedon 

etsimiseen liittyvään minäpystyvyyteen (Solberg, ym., 1995). Tarvitaan kuitenkin lisää 

tutkimusta siitä, miten urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys ja psykologinen joustavuus 

ovat yhteydessä toisiinsa. 

 

Tutkimuksen rajoitukset ja vahvuudet 

 

 

Tällä tutkimuksella on useita rajoituksia, kuten se että tutkimuksessa ei pystytty tarkastelemaan 

tulosten pysyvyyttä ja intervention mahdollisia viiveellä tulevia vaikutuksia. Tästä 

tutkimuksesta puuttuva seurantavaihe kuuluu kuitenkin osaksi laajempaa tutkimusta Nuorten 

KOMPASSI -interventiosta ja tulevaisuudessa tutkimuksessa voidaan ottaa seurantavaihe 

huomioon. Myös tyttöjen määrä interventiossa oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin 

poikien ja tutkimuksen ulkopuolelle jätetyissä nuorissa pojat olivat selvästi yliedustettuina. 

Muiden demografisten tekijöiden osalta ryhmät olivat kuitenkin hyvin satunnaistettuja, mikä 

on tutkimuksen vahvuus. Myöskään tutkitut muuttujat eivät eronneet alkumittauksessa 

interventioryhmän ja tutkimuksesta poisjätetyiden välillä. Myös interventio- ja kontrolliryhmä 

vastasivat toisiaan taustatiedoissa sekä muuttujien osalta alkumittauksissa. Otoskoko on 

riittävä jonkinasteisen yleistämisen kannalta. Tutkimuksen tuloksia voidaankin yleistää 

keskisuomalaisiin yhdeksäsluokkalaisiin, mutta muualla Suomessa yleistystä on tehtävä 

varovaisuudella. Poikien tuloksia yleistettäessä tulee ottaa huomioon pieni otoskoko heidän 

osaltaan.  

 Nuorten KOMPASSI -ohjelman tehtävien sisältö tuottaa myös rajoituksia 

tutkimukselle. Osa kaikille yhteisistä tehtävistä oli lyhyitä, eivätkä sisältäneet syvällisempää 

pohdintaa. Tehtävissä oli pyritty ottamaan huomioon vapaaehtoisilta nuorilta tehtävien 

suunnitteluvaiheessa saatu palaute sekä nuorten ikävaihe. Muut tehtävät ohjelmassa nuoret 

saivat valita itse ja siten nuorten tekemiä tehtäviä ei kontrolloitu tarkasti. Tämä on myös voinut 
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olla nuorille mieleisempi vaihtoehto, sillä tehtävät sai valita oman mielenkiinnon mukaan. Näin 

ohjelmaa on pyritty myös jossain määrin yksilöllistämään. Lisäksi mobiili-interventio oli 

kestoltaan lyhyt. Voi olla, että osa nuorista olisi tarvinnut pidemmän intervention tai 

intensiivisempää tukea jotta sillä olisi ollut havaittavia vaikutuksia. Toisaalta se, että viiden 

viikon kestoisella lyhytinterventiolla on saatu tuloksia ainakin tyttöjen parissa, on intervention 

kustannusten kannalta lupaavaa. 

 Lisäksi voidaan pohtia coachauksen merkitystä interventiossa. Coachauksen toteuttivat 

psykologian opiskelijat ja se tapahtui WhatsApp -sovelluksen välityksellä. Aiemmissa 

tutkimuksissa psykologian loppuvaiheen opiskelijat ovat toimineet tukihenkilön roolissa 

yliopisto-opiskelijoille suunnatussa HOT-verkkointerventiossa onnistuneesti (Räsänen, ym., 

2016) ja he ovat saaneet lupaavia tuloksia HOT-interventioista myös työikäisten parissa 

(Lappalainen, Lehtonen, Skarp, Taubert, Ojanen, & Hayes, 2007; Kohtala, Lappalainen, 

Savonen, & Tolvanen, 2015). Näissä aiemmissa tutkimuksissa henkilökohtaisia tapaamisia oli 

enemmän ja ne olivat kestoltaan pidempiä. Tapaamisia suunniteltiin ennalta yksilön tarpeiden 

mukaan ja niissä saatettiin tehdä ohjelmaan sopivia harjoituksia. Tässä tutkimuksessa 

yllämainituista poiketen coachaus kuitenkin tapahtui WhatsApp -sovelluksen välityksellä ja 

muutamien kysymysten muodossa, minkä vuoksi coachaus on mahdollisesti ollut 

pinnallisempaa kuin aiemmissa tutkimuksissa.  

 

Tutkimuksen sovellusmahdollisuudet ja jatkotutkimuksen tarve 

 

 

Tämä tutkimus on yksi ensimmäisistä Nuorten KOMPASSI -mobiili-interventiota tutkivista 

tutkimuksista. Laajempaan tutkimukseen kuuluu lisäksi myös muiden muuttujien tarkastelua, 

mutta tämän tutkimuksen pohjalta intervention tulokset ovat olleet lupaavia erityisesti tyttöjen 

osalta. On huomionarvoista, että interventiolla oli tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä vain 

tyttöjen psykologiseen joustavuuteen ja urasuunnitteluun liittyvään minäpystyvyyteen, mutta 

ei poikien. Toisaalta tutkimuksesta poisjätettyjen joukossa oli enemmän poikia, mikä on voinut 

vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Jatkossa voisi miettiä keinoja, kuinka poikia voisi sitouttaa 

ohjelmaan paremmin. Syytä olisi myös pohtia, miten kaikkien ohjelmaan osallistuvien nuorten 

motivaatiota voisi lisätä ja olisiko motivaatiolla ja ohjelmaan sitoutumisella vaikutusta 

ohjelman tarjoamiin hyötyihin. Lisäksi interventiota voisi suunnitella laajemmin 

toteutettavaksi, esimerkiksi tehdä se kaikille suomalaisille yläkouluikäisille saatavaksi tai 
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esimerkiksi osaksi koulupäivää. Ohjelmaa voisi tutkia laajemmalla otoksella ja ehkä myös 

muiden yläkouluikäisten keskuudessa. Lisäksi olisi hyvä tutkia, sopisiko interventio myös 

itsenäisesti tehtäväksi tai esimerkiksi oman opettajan tai opinto-ohjaajan johdolla. Jatkossa 

tulisi tutkia myös mitä muita hyvinvoinnin tekijöitä Nuorten KOMPASSI -mobiili-

interventiolla voitaisiin tukea. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää, miten ohjelma vaikutti 

nuorten urasuunnitelmiin ja helpottiko se uravalintaa. 

 Tutkimuksesta nousi esille myös mielenkiintoinen havainto psykologisen joustavuuden 

muutoksen yhteydestä urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden muutokseen. Tällaista 

yhteyttä ei tietääksemme ole aikaisemmissa tutkimuksissa tarkasteltu ja se kaipaa 

lisätutkimusta. Jatkotutkimukset voisivat kohdentua esimerkiksi siihen, miten psykologinen 

joustavuus ja urasuunnitteluun liittyvä minäpystyvyys ovat tarkemmin yhteydessä toisiinsa tai 

onko ohjelmassa jokin muu komponentti, joka selittäisi yhteyttä paremmin.  

Nuoruus on monien muutosten aikaa. Tutkimuksesta voidaan todeta, että hyväksymis- 

ja omistautumisterapiapohjaisella mobiili-interventiolla voidaan tukea ainakin yläkouluikäisiä 

tyttöjä psykologisen joustavuuden ja urasuunnitteluun liittyvän minäpystyvyyden osalta. 

Jatkossa Nuorten KOMPASSIa ja sen kaltaisia interventioita voitaisiin hyödyntää kaikilla 

yläkouluikäisillä yleisen hyvinvoinnin ja siirtymään liittyvän uravalinnan tukena. 
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