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Identiteetin muodostaminen on keskeinen nuoruuden kehitystehtävä, jonka tukemiseen tulisi löytää 

keinoja. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia uuden hyväksymis- ja omistautumisterapiaan 
pohjautuvan verkkointervention, Nuorten KOMPASSIn, vaikutuksia identiteettikehitykseen yhdek-

sännen luokan syksyn aikana. Lisäksi tutkittiin masennusoireiden yhteyttä identiteettikehitykseen. 
Identiteettikehityksen ulottuvuuksia (sitoutuminen, etsiminen, uudelleenharkinta, samaistuminen ja 
murehtiva etsiminen) tutkittiin sovelletulla Dimensions of Identitity Development Scale –mittarilla 

(Luyckx, Goossens, Soener ja Beyers, 2008). Masennusoireita mitattiin DEPS-kyselyllä (Salokan-
gas, Stengård & Poutanen, 1994). Aineisto koostui TIKAPUU 2 – Yläkoulusta toisen asteen opin-
toihin –tutkimushankkeeseen osallistuneiden nuorten (N = 882) kyselyvastauksista yhdeksännen 

luokan alkusyksyllä sekä Nuorten KOMPASSIn vaikuttavuustutkimukseen osallistuneiden (N = 
205) vastauksista loppusyksyllä. Vaikuttavuustutkimukseen osallistuneet nuoret satunnaistettiin 

interventio- (N = 123) ja kontrolliryhmään (N = 82). Tuettu viiden viikon mittainen verkkointerven-
tio suoritettiin kyselymittausten välissä. Tulokset osoittivat, ettei Nuorten KOMPASSI –
verkkointerventiolla ollut vaikutusta nuorten identiteettikehitykseen syksyn aikana. Identiteetin et-

siminen ja identiteettiin sitoutuminen lisääntyivät tilastollisesti merkitsevästi sekä interventio- että 
kontrolliryhmän nuorilla. Masennusoireet olivat negatiivisesti yhteydessä identiteettiin sitoutumi-

seen, samaistumiseen ja identiteetin etsimiseen. Masennusoireiden ja murehtivan etsimisen välillä 
oli sen sijaan positiivinen yhteys. Masennusoireet eivät muuntaneet identiteettikehityksen ulottu-
vuuksissa tapahtuvia muutoksia yhdeksännen luokan syksyn aikana interventio- eivätkä kontrolli-

ryhmässä. Tutkimus osoitti, että identiteetin muodostamisessa tapahtuu merkittäviä muutoksia jo 
lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna peruskoulun lähestyessä loppuaan. Jatkossa on tärkeää tutkia 

Nuorten KOMPASSIN vaikutuksia nuorten identiteettikehitykseen pidemmällä aikavälillä sekä 
selvittää, kuinka nuoria voidaan tukea identiteetin etsimisessä.  

Asiasanat: identiteetti, identiteettikehitys, masennusoireet, nuoruus, hyväksymis- ja omistau-

tumisterapia, verkkointerventio 
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JOHDANTO 

 

 

Siirtymä yläkoulusta toisen asteen opintoihin tuo mukanaan monia muutoksia nuoren elämään. 

Nuoren on tehtävä valintoja tulevaisuutensa suhteen, sosiaalinen ympäristö ja ihmissuhteet voivat 

muuttua merkittävästi ja samalla kasvu lapsesta aikuiseksi luo omat haasteensa. Identiteetin muo-

dostaminen, eli käsityksen rakentaminen itsestä, henkilökohtaisista arvoista ja tulevaisuudensuunni-

telmista, tulee nuoruudessa keskeiseksi kehitystä ohjaavaksi tekijäksi (Erikson, 1968).  

Nuoruus on henkilökohtaisen identiteetin rakentamisen kannalta keskeistä aikaa. Nuorten 

identiteetin etsimisen on huomattu lisääntyvän merkittävästi peruskoulun lähestyessä loppuaan (Ka-

lakoski & Nurmi, 1998), mikä voi lisätä nuoren stressiä ja ahdistusta liittyen koulusiirtymään (Cro-

cetti, Klimstra, Keijsers, Hale, & Meeus, 2009). Masennusoireiden kokeminen nuoruudessa on 

yleistä (Marttunen & Kaltiala-Heino, 2013) ja ne voivat huomattavasti vaikeuttaa henkilökohtaisen 

identiteetin muodostamista (Luyckx, Schwartz, Goossens, Beyers, & Missotten, 2011). Kokemus 

eheästä identiteetistä on puolestaan yhdistetty psykososiaaliseen hyvinvointiin (Schwartz, 2011). 

Tämän tiedon valossa nuorten positiivisen identiteettikehityksen tukeminen on tärkeää etenkin haas-

tavassa siirtymävaiheessa peruskoulusta toisen asteen opintoihin (Montgomery, Hernandez, & Fer-

rer-Wreder, 2008). Nuorille suunnattuja identiteettikehitystä tukevia interventioita on tutkittu tähän 

mennessä vähän, vaikka tieto tuen tarpeesta on kasvanut (Montgomery ym., 2008).  

Jyväskylän yliopistossa on kehitetty yliopisto-opiskelijoille suunnatun Opiskelijan Kompassin 

(Räsänen, Lappalainen, Muotka, Tolvanen, & Lappalainen, 2016) pohjalta nuorille suunnattu hy-

väksymis- ja omistautumisterapiaan perustuva verkko- ja mobiili-interventio Nuorten KOMPASSI. 

Ohjelma pyrkii tietoisuustaitoja harjoittamalla ja arvotyöskentelyn avulla tukemaan nuorten hyvin-

vointia sekä siirtymää yläkoulusta toisen asteen opintoihin (ks. myös Puolakanaho, Kiuru, & Lappa-

lainen, 2017). Tässä tutkimuksessa haluan selvittää, voidaanko Nuorten KOMPASSIn avulla tukea 

nuorten identiteettikehitystä siirtymävaiheessa, jolloin identiteettiin liittyvät kysymykset nousevat 

keskeisiksi. Koska masennusoireiden tiedetään vaikeuttavan identiteettikehitystä ja toisaalta olevan 

nuorilla erittäin yleisiä tutkin myös, muuntavatko masennusoireet intervention vaikutusta identiteet-

tikehitykseen.  
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Identiteetti nuoruudessa 

 

 

Identiteetti on Erik H. Eriksonin vuonna 1950 esittelemä käsite, jota on viimeisten vuosikymmenten 

aikana tutkittu ja määritelty lukuisin tavoin eri tieteenaloilla. Eriksonin (1968) määritelmän mukaan 

identiteetti on subjektiivinen kokemus minuudesta yhtenäisenä ja jatkuvana. Se muodostuu sekä 

yksilön sisäisistä itseä koskevista käsityksistä että ymmärryksestä siitä, kuinka kokee muiden näke-

vän itsensä. Keskeistä identiteetissä on henkilökohtaisten arvojen ja tulevaisuudensuunnitelmien 

luominen (Erikson, 1968). Eriksonin teoriassa identiteetti rakentuu etsimisen ja sitoutumisen pro-

sessien kautta. Itseä ja omia arvoja koskevaa tietoa etsitään, kokeillaan ja arvioidaan. Etsimisen 

myötä yksilö kykenee tekemään identiteettiä koskevia valintoja, joihin sitoutua. Prosessi korostuu 

nuoruudessa, jolloin nuoren roolit ja maailmankuva muuttuvat merkittävästi. Biologiset, kognitiivi-

set ja sosiaaliset muutokset ohjaavat nuoren pohtimaan, kuka hän on ja millaiseksi haluaa tulla 

(Erikson, 1968). Tavoitteena on luoda eheä identiteetti, jonka nuori kokee jatkumona lapsuudesta 

aikuisuuteen. Vastakkaisena ääripäänä Eriksonin teoriassa (1968) nähdään hajaantunut identiteetti, 

jossa yksilöllä ei ole kokemusta pysyvästä ja yhtenäisestä minuudesta.  

Marcia (1966) määritti neljä identiteettistatusta kuvaamaan identiteetin kehityksellisesti erilai-

sia tasoja. Statukset perustuvat Eriksonin (1968) kuvaamiin sitoutumisen ja etsimisen prosesseihin. 

1. Saavutettu identiteetti, jossa yksilö on käynyt läpi etsimisvaiheen ja sen myötä sitoutunut tulevai-

suuden suunnitelmiinsa ja ideologiaansa. 2. Etsivä identiteetti, jolloin yksilöllä on aktiivinen pyrki-

mys sitoutua itselle merkityksellisiin asioihin, mutta ne ovat vielä epäselviä. Hän erottaa ympäristön 

vaatimukset ja toiveet omista haluistaan identiteettiä koskien. 3. Omaksuttu identiteetti, jolloin yksi-

lö on sitoutunut arvoihin ja tulevaisuuden suunnitelmiin kyseenalaistamatta valintojaan. Arvot ja 

tulevaisuudensuunnitelmat voivat olla suoraan omaksuttu esimerkiksi vanhemmilta tai ympäristöltä. 

4. Selkiintymätön identiteetti, jota kuvaa sitoutumattomuus ja haluttomuus määrittää omaa henkilö-

kohtaista ideologiaa.  

Luyckx, Goossens, Soener ja Beyers (2006; 2008) ovat Marcian (1966) identiteettistatusten 

pohjalta kehittäneet prosessikeskeisen identiteettikehityksen kaksoissyklimallin, jonka avulla tar-

kastelen identiteettiä tässä tutkielmassa. Malli erittelee identiteettiin liittyvien valintojen etsimisen 

ja niihin sitoutumisen prosessit viiteen ulottuvuuteen; etsiminen, sitoutuminen, uudelleenarviointi, 

samaistuminen ja murehtiva etsiminen (Luyckx ym., 2008). Nämä ulottuvuudet muodostavat identi-

teettiin sitoutumisen ja sitoutumisen arvioinnin kaksivaiheiset syklit, joissa identiteetti rakentuu 

(Luyckx ym., 2006). Ensin identiteettiä koskevia vaihtoehtoja, kuten tulevaisuudensuunnitelmia tai 
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arvoja, etsitään sekä itsestä että ympäristöstä. Tämän myötä valintoihin voidaan sitoutua ja toimia 

niiden mukaan. Etsiminen ja sitoutuminen näin muodostavat sitoutumisen syklin. Sitoutumisen ar-

vioinnin syklin muodostavat tehdyn valinnan uudelleenarviointi ja valintaan samaistuminen. Uudel-

leenarvioinnissa yksilö pohtii aiemmin tehtyjen valintojen sopivuutta nykyhetkeen ja voi harkita 

uusia vaihtoehtoja. Samaistumisella puolestaan tarkoitetaan koettua varmuutta ja turvallisuuden 

tunnetta tehtyjä valintoja kohtaan suhteessa henkilökohtaisiin arvoihin, tavoitteisiin ja toiveisiin. 

Mikäli henkilö ei samaistu aiemmin tehtyyn valintaan, palataan sitoutumisen sykliin ja aletaan taas 

etsiä uusia vaihtoehtoja. Myöhemmin Luyckx ja kollegat (2008) lisäsivät malliin murehtivan etsi-

misen ulottuvuuden, joka kuvaa henkilön jumiutuneen harhailevaan identiteetin etsimiseen kyke-

nemättä tekemään valintoja, joihin sitoutua. Murehtiva etsiminen voi hidastaa tai jopa estää identi-

teettiä koskeviin valintoihin sitoutumisen ja niiden arvioinnin (Luyckx ym., 2008). 

Nuoruudessa vanhempien, ystävien ja kouluympäristön merkitys on suuri identiteetin muo-

dostamisen kannalta (Archer & Waterman, 1983). Läheiset ihmissuhteet ja sosiaalinen ympäristö 

vaikuttavat lapsuudesta lähtien siihen tietoon, jota nuori omaksuu itsestään ja maailmasta. Lisäksi 

läheisten mielipiteet ja tavat ohjata nuorta voivat olla merkittävässä roolissa nuoren pohtiessa tule-

vaisuudensuunnitelmiaan. Ympäristö voi myös rajata vaihtoehtoja esimerkiksi koulutuksen, työn ja 

turvallisuuden suhteen (Archer & Waterman, 1983). Myös yksilölliset tekijät ovat merkittävässä 

roolissa identiteetin muodostamisessa. Yksilön ominaisuudet, kuten kognitiiviset kyvyt ja tavat, 

sekä persoonallisuus vaikuttavat merkittävästi siihen, millä tavoin itseä koskevaa tietoa tunnistetaan 

ja käsitellään (Berzonsky, 2004; Luyckx, Teppers, Klimstra, & Rassart, 2014). Identiteettikehitys 

voidaan siten nähdä jatkuvana prosessina, johon vaikuttavat niin ympäristö kuin yksilön sisäiset 

prosessit (Bosma & Kunnen, 2002).  

Identiteetin ajatellaan kehittyvän läpi elämän ylläpitäen yhtenäistä käsitystä itsestä elämän-

muutosten keskellä (Erikson, 1968; Pulkkinen & Rönkä, 1994). Krogerin, Martinussenin ja Marcian 

(2010) meta-analyysi identiteetin kehityskulusta osoitti, että identiteetin etsiminen lisääntyy nuo-

ruudessa (ikävuodet 11–19), minkä jälkeen saavutettujen identiteettistatusten määrä kasvaa ja etsi-

misen määrä vähenee. Omaksuttujen ja selkiintymättömien identiteettistatusten määrät puolestaan 

vaihtelivat niin nuorilla kuin nuorilla aikuisilla, ja merkittävällä osalla identiteettistatus pysyi sama-

na nuoruudesta aikuisuuteen. Identiteettistatuksissa tapahtuu myös käänteistä kehitystä, mikä voi 

olla esimerkiksi aiempien päätösten uudelleenarviointia tai reaktio merkittävään elämänmuutokseen 

(Kroger, Martinussen, & Marcia, 2010; Klimstra ym., 2010).  

Erikson (1968) näki eheän identiteetin saavuttamisen johtavan hyvään itsetuntoon ja elämän 

merkityksellisenä kokemiseen sekä tukevan henkilökohtaista toimijuutta. Tutkimusnäyttö positiivi-

sen identiteettikäsityksen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin yhteyksistä on vahvaa (Schwartz, Don-
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nellan, Ravert, Luyckx, & Zamboanga, 2013). Identiteettiin sitoutumisen on huomattu olevan yh-

teydessä psykologiseen hyvinvointiin, hyvään itsetuntoon, elämän merkityksellisenä kokemiseen 

sekä elämään tyytyväisyyteen (Schwartz ym., 2011). Identiteetin etsimisvaihetta kuvaavat usein 

sekä kasvava itsetietoisuus ja elämän merkityksellisenä kokeminen että negatiivinen psykologinen 

käyttäytyminen, kuten ahdistuneisuus, masennusoireet ja aggressiivisuus (Schwartz ym., 2011). 

Tätä selittää erottelu identiteetin murehtivan etsimisen ja tavanomaisen etsimisen välillä. Pitkään 

jatkuva murehtiva identiteetin etsiminen on yhdistetty ahdistus- ja masennusoireisiin, identiteettiin 

liittyvään stressiin ja alhaiseen itsetuntoon (Luyckx ym., 2008; Schwartz ym., 2011; Marttinen, 

Dietrich, & Salmela-Aro, 2016). Tavanomainen etsiminen on näyttäytynyt vähemmän kuormittava-

na, kun murehtiva etsiminen on erotettu omaksi ulottuvuudekseen (Luyckx ym., 2008; Marttinen 

ym., 2016). Selkiintymätön tai hajaantunut identiteetti on puolestaan yhdistetty alhaiseen itsetun-

toon, sisäiseen motivaatioon, elämään tyytyväisyyteen ja koettuun hyvinvointiin (Schwartz ym., 

2011). Henkilöillä, joilla on selkiintymätön identiteetti, esiintyy muita enemmän masennusoireita, 

ahdistuneisuutta sekä sosiaalista ongelmakäyttäytymistä (Schwartz ym., 2011). 

 

Identiteetin etsimistä ja saavuttamista tukevat interventiot 

 

 

Jo Erikson (1968) esitti, että nuoret voivat tarvita tukea identiteetin etsimisessä ja Marcia (1989) 

painotti sosiaalisen ympäristön merkitystä nuoren rohkaisijana ja tukijana identiteettiä muodostetta-

essa. Kun tutkimustieto eheän identiteetin merkityksestä kehitykselle ja hyvinvoinnille on kasvanut, 

myös identiteettikehitystä tukevien toimien tarve on tunnistettu vahvemmin (Eichas, Meca, Mont-

gomery, & Kurtines, 2014; Luyckx ym., 2011; Montgomery, Hernandez & Ferrer-Wreder, 2008). 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet identiteetin etsimisvaiheen olevan erityisen kuormittava. Etsimi-

sen on huomattu olevan yhteydessä masentuneisuuteen, ahdistuneisuuteen, alhaiseen itsetuntoon 

sekä ulkoiseen ongelmakäyttäytymiseen, minkä vuoksi tukea tarvittaisiin erityisesti elämän siirty-

mävaiheisiin, joissa identiteetin etsiminen korostuu (Hernandez, Montgomery & Kurtines, 2006; 

Luyckx ym., 2008; Crocetti ym., 2009; Schwartz ym., 2009; Marttinen, Dietrich, & Salmela-Aro, 

2016). Psykologiset interventiot tarjoavat mahdollisuuden tukea identiteetin etsimistä ja saavutta-

mista, mutta toistaiseksi tutkimustieto identiteettikehityksen tukemisesta on vähäistä (Eichas ym., 

2014; Montgomery ym., 2008). 

1980-luvulla tutkittiin 17–21 –vuotiaille nuorille tarjottuja lyhyitä ryhmämuotoisia interventi-

oita identiteettikehityksen tukemiseksi. Menetelmä pyrki opettamaan kognitiivisia strategioita, joi-



 
 

5 
 

den avulla ymmärtää itseä suhteessa muihin (Enright, Ganiere, Buss, Lapsley, & Olson, 1983; En-

right, Olson, Ganiere, Lapsley, & Buss, 1984). Intervention vaikutuksia mitattiin välittömästi kah-

den viikon mittaisen ohjelman jälkeen (Enright ym., 1983 & Enright ym., 1984) sekä kuukauden 

seurantamittauksessa (Enright ym., 1984). Tulokset osoittivat, että ohjelma onnistui selkiyttämään 

identiteettiä merkittävästi kontrolliryhmiin verrattuna ja tulokset säilyivät kuukauden seurannassa. 

Näissä tutkimuksissa tutkittavien määrät olivat kuitenkin melko pieniä vaihdellen 28 ja 59 osallistu-

jan välillä (Enright ym., 1983 & Enright ym., 1984). Tuloksia ei myöhemmin saatu vahvistettua, 

kun menetelmää sovellettiin kuukauden mittaiseksi ja vaikutuksia tutkittiin seitsemän viikon aika-

välillä (Markstrom-Adams, Ascione, Braegger, & Adams, 1993). Markstrom-Adams ja kollegat 

(1993) huomasivat kuitenkin henkilökohtaisen ideologian selkiytyvän merkittävästi kognitiivisiin 

strategioihin keskittyvän intervention avulla.  

Myöhemmin nuorten identiteettikehityksen tukemista on tutkittu erilaisten psykososiaalisten 

ohjelmien avulla, jotka pyrkivät laajasti tukemaan nuoren kehitystä ja ennaltaehkäisemään kehityk-

sen ja käyttäytymisen ongelmia (Positive Youth Development Programs; Catalano, Berglund, Ryan, 

Lonczak, & Hawkins, 2004). Ohjelmat perustuvat Eriksonin psykososiaalisen kehityksen teoriaan ja 

Elderin elämänkulkuteoriaan (Kurtines, Montgomery, Eichas ym., 2008). Ohjelmissa on pyritty 

keskustelevan ryhmätyöskentelyn, vuorovaikutuksellisen oppimisen ja ongelmanratkaisutaitojen 

harjoittelemisen avulla lisäämään nuoren aktiivista toimijuutta ja siten auttamaan identiteetin etsi-

misessä. Ohjelmat on pyritty toteuttamaan nuorille luontaisessa ympäristössä, kuten koulussa tai 

asuinyhteisössä (Kurtines, Montgomery, Eichas ym., 2008; Ferrer-Wreder ym., 2002). Kahdessa 

tutkimuksessa on osoitettu 9–12 viikon mittaisen psykososiaalisen intervention tukevan 14–21 -

vuotiaiden nuorten identiteetin etsimistä ja sen myönteistä kehitystä tilastollisesti merkitsevästi 

kontrolliryhmään verrattuna (Eichas ym., 2010; Ferrer-Wreder ym., 2002). Kummassakin tutkimuk-

sessa vaikutuksia tutkittiin välittömästi ennen ja jälkeen intervention. Kuukauden seurannassa tu-

lokset eivät enää säilyneet (Ferrer-Wreder, ym., 2002). Lisäksi tutkitut ohjelmat on useimmiten 

suunnattu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja toiminta on yhteisöllistä (Kurtines, Montgomery, 

Ferrer-Wreder ym., 2008). Yksilöllisiä interventioita ei nuorten kohdalla ole juurikaan toteutettu tai 

tutkittu (Montgomery ym., 2008).  

Nuorille aikuisille (ikävuodet 19–29) suunnattuja positiiviseen kehitykseen tähtääviä ohjelmia 

on tutkittu laajemmin identiteettikehityksen näkökulmasta. Neljä kuukautta kestävät ohjelmat ovat 

onnistuneet vähentämään identiteettiin liittyvää stressiä ja edistämään identiteetin selkiyttämistä 

sekä siihen sitoutumista (Berman, Kennerley, & Kennerley, 2008; Meca ym., 2014). Vaikutukset 

ovat olleet tilastollisesti merkitseviä välittömästi intervention jälkeen mitattuna, mutta seurantaa 

tulosten pysyvyydestä ei näissä tutkimuksissa ole toteutettu. Tutkituissa interventioissa on työsken-
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nelty sekä itsenäisesti että ryhmässä. Työskentelyn keskiössä ovat olleet itseymmärryksen lisäänty-

minen, kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisukykyjen harjoittaminen sekä toimijuuden tukeminen 

suhteessa omiin elämänvalintoihin (Berman, Kennerley, & Kennerley, 2008; Meca ym., 2014). 

Kaiken kaikkiaan sekä kognitiivisten että psykososiaalisten interventioiden välittömistä myönteisis-

tä vaikutuksista identiteettikehitykseen on tutkimusnäyttöä. Tulosten pysyvyydestä pidemmän aika-

välin seurannassa tarvittaisiin lisää tutkimusta ja uusia interventioita tulisi kehittää ja tutkia pysyvi-

en tulosten saavuttamiseksi (Luyckx ym., 2011). Verkkointerventioiden merkitystä identiteetin et-

simiselle tai saavuttamiselle ei ole toistaiseksi tutkittu. 

Identiteetin etsimistä esiintyy jo 10-vuotiailla ja sen on huomattu lisääntyvän nuoruusvuosien 

aikana (Crocetti, Rubini, Luyckx, & Meeus, 2008; Kroger ym., 2010; Yip, Seaton, & Sellers, 2006) 

sekä koulusiirtymien yhteydessä (Kalakoski & Nurmi, 1998). Identiteetti on keskeinen kehitystä 

ohjaava mekanismi, joten sen etsimistä tukemalla nuoruudessa voidaan sekä tukea myönteistä kehi-

tystä että ennaltaehkäistä mahdollisia myöhempiä psykososiaalisia ongelmia (Catalano ym., 2004; 

Kurtines, Montgomery, Ferrer-Wreder ym., 2008; Montgomery ym., 2008). On ehdotettu, että iden-

titeettikehitystä voisivat edesauttaa erityisesti interventiot, jotka lisäävät nuoren toimijuutta henki-

lökohtaisten tarpeiden ja arvojen suhteen (Ferrer-Wreder ym., 2002; Luyckx, Vansteenkiste, Goos-

sens, & Duriez, 2009). 

 

 

Hyväksymis- ja omistautumisterapian lähtökohdat 

 

 

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT, engl. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) on 

yksi kolmannen aallon kognitiivisista käyttäytymisterapioista (Hayes, 2004). Steven Hayesin työ-

ryhmä kehitti HOT:n perustuen suhdekehysteoriaan, joka tieteenfilosofialtaan pohjautuu funktio-

naaliseen kontekstualismiin (Biglan & Hayes, 1996). Funktionaalisen kontekstualismin näkökul-

masta kaikki tapahtumat ja toiminta ovat sidoksissa historialliseen ja tilannesidonnaiseen konteks-

tiin. Toiminnalla on aina tarkoitus, jota konteksti määrittää. HOT:ssa keskitytään kokonaisvaltaises-

ti ymmärtämään käyttäytymisen tai tapahtuman henkilökohtainen merkitys kontekstissaan (Hayes, 

2004; Lappalainen ym., 2004). Sisäisiä tapahtumia ei arvioida hyviksi tai huonoiksi, vaan määritel-

lään sen mukaan, kuinka toimivia ne ovat henkilön arvojen mukaisen elämän kannalta (Lappalainen 

ym., 2004). 

Suhdekehysteorian mukaan ihminen pystyy kielen ja kognitioiden avulla yhdistämään asioita 

toisiinsa johtamalla suhteita tapahtumien ja kontekstien välille riippumatta siitä, ovatko ne todella 
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toisiinsa yhteydessä (Hayes, 2004). Hayesin (2004) mukaan tämä asioiden toisiinsa yhdistäminen 

luo pohjan ajattelumalleille, jotka puolestaan luovat sääntöjä käyttäytymiselle. Liiallinen oletuksiin 

perustuva käyttäytymisen sääntely voi johtaa hyvinvoinnille haitalliseen käyttäytymiseen, kuten 

epämiellyttävien tunteiden tukahduttamiseen tai välttelykäyttäytymiseen (Hayes, 2004; Lappalainen 

ym., 2004). HOT:ssa keskeisenä ajatuksena on, että myös kärsimys kuuluu ihmisen kasvuun ja elä-

mään, eikä sitä voida poistaa (Lappalainen ym., 2004). Tämän vuoksi terapeuttisessa prosessissa 

keskitytään siihen, millaisia merkityksiä kokemuksille annetaan ja mihin voidaan vaikuttaa oman 

ajattelun ja käyttäytymisen avulla. Tavoitteena on vahvistaa tietoisuustaitoja, hyväksyntää ja henki-

lökohtaisten arvojen mukaista toimintaa (Hayes, 2004; Lappalainen ym., 2004). 

Hyväksymis- ja omistautumisterapiassa on kuusi perusprosessia (Hayes, Luoma, Bond, Ma-

suda, & Lillis, 2006): 1. Hyväksyntä, eli tunteiden, ajatusten, reaktioiden ja tapahtumien hyväksy-

minen sellaisena kuin ne ovat niitä arvostelematta. 2. Kielellisen kontrollin purkaminen, kyky ottaa 

etäisyyttä omiin ajatuksiin ja tunteisiin sen sijaan, että uskoisi niitä välttämättä ehdottomana totena. 

3. Havainnoiva minä, ajatus minästä tapahtumapaikkana tai tilana, jossa on mahdollista tarkastella 

omia sisäisiä tapahtumia. 4. Läsnäolo, eli taito olla tässä hetkessä omien sisäisten tapahtumien 

kanssa kuitenkaan tuomitsematta tai arvostelematta niitä. 5. Arvot, valittuja henkilökohtaisesti mer-

kityksellisiä asioita, joihin tavoitteellisella toiminnalla pyritään 6. Arvojen mukainen toiminta, eli 

sellaisen käyttäytymisen opettelu ja vahvistaminen, joka vie kohti valittuja arvoja. Tavoitteena on 

sitoutua arvojen mukaiseen toimintaan ja luopua puolestaan käyttäytymisestä, joka ei edistä arvojen 

mukaista elämää (Hayes ym., 2006). Nämä muutosprosessit ovat kaikki toisiinsa sidoksissa ja pääl-

lekkäisiä. Taitojen kehittäminen kullakin osa-alueella tukee myös muita prosesseja ja yhdessä ne 

lisäävät psykologista joustavuutta ja hyvinvointia (Hayes ym., 2006).  

 

 

Identiteetti hyväksymis- ja omistautumisterapian viitekehyksessä 

 

 

Hyväksymis- ja omistautumisterapiassa näkökulma minuuteen perustuu suhdekehysteoriaan. Kielel-

liset määrittelyt ja kognitiivisesti johdetut asiayhteydet kasaavat jatkuvasti henkilökohtaista tietoa 

itsestä (Lappalainen ym., 2004). Minuus nähdään kolmitasoisena (Bailey, Mooney-Reh, Parker, & 

Temelkovski, 2009). Kielellinen minuus (engl. self-as-concept) sisältää henkilön kaikki itseä kos-

kevat kielellisesti määriteltävät käsitykset esimerkiksi luonteesta, taidoista, tavoista ja arvoista. 

Näillä käsityksillä määritellään henkilökohtaista minuutta. Toisena ulottuvuutena on minä proses-

seina (engl. self-as-process). Tällä tarkoitetaan omien sisäisten prosessien, kuten ajatusten ja tuntei-
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den, huomaamista ja tunnistamista. Kolmantena minuuden tasona nähdään minä kontekstina (engl. 

self-as-context), joka on rinnastettavissa aiemmin mainittuun havainnoivaan minään. Sillä tarkoite-

taan kykyä erottaa minuus omista sisäisistä kokemuksista. Esimerkiksi itseä koskevat kriittiset us-

komukset voidaan nähdä vain muuttuvina ajatuksina, eivätkä ne siksi yksin määritä minuutta. Täl-

löin minuus voidaan kokea kuin tilana, jossa sisäisiä kokemuksia voidaan tarkastella (Bailey ym., 

2009). 

HOT pyrkii tietoisuustaitojen ja arvoihin sitoutumisen prosessien avulla lisäämään tietoisuutta 

näistä minuuden eri tasoista ja erityisesti ymmärrystä minästä kontekstina sisäisille prosesseille 

(Lappalainen ym., 2004). Kun yksilö kykenee tunnistamaan omat itseään koskevat kielelliset mää-

rittelyt ja sisäiset prosessit, mutta toisaalta ymmärtää, etteivät ne yksin määritä minuutta, on mah-

dollista muodostaa käsitys pysyvästä ja jatkuvasta minästä (vrt. eheä identiteetti). Sen sijaan omien 

sisäisten prosessien välttelyn nähdään HOT:n viitekehyksessä johtavan hajaantuneeseen käsitykseen 

minuudesta (vrt. hajaantunut identiteetti). Mikäli yksilö ei tunnista minuutta koskevia käsityksiään 

tai sisäisiä prosessejaan, kokemusta minästä kontekstina ja jatkuvasta minuudesta on mahdotonta 

saavuttaa (Bailey ym., 2009).  

Hyväksymis- ja omistautumisterapiamenetelmät on todettu toimiviksi esimerkiksi aikuisten 

syömishäiriöiden ja persoonallisuushäiriöiden hoidossa, joissa identiteettikäsitys on keskeinen oirei-

ta ylläpitävä tekijä (Bailey ym., 2009; Juarascio, Forman, & Herbert, 2010; Juarascio ym., 2013; 

Morton, Snowdon, Gopold, & Guymer, 2012). Identiteetin muodostaminen vaatii kognitiivisia tai-

toja paitsi puntaroida vaihtoehtoja tulevaisuuden suhteen, myös ymmärtää käsitystä itsestä, ympä-

ristöstä, henkilökohtaisista arvoista ja tavoitteista (Berzonsky, 2011). HOT-menetelmät pyrkivät 

lisäämään käsitystä pysyvästä ja jatkuvasta minästä, vähentämään kielellisen kontrollin vaikutusta 

minuuden määrittelyssä ja tunnistamaan omia arvoja (Hayes ym., 2006). Nämä prosessit ovat kes-

keisiä myös identiteetin muodostamisen kannalta ja voivat siksi tukea nuorta identiteetin muodos-

tamisessa sekä eheän identiteetin säilyttämistä elämänmuutoksissa (Bailey ym., 2009).  

 

 

Masennusoireiden merkitys identiteetin muodostamisessa 

 

 

Masennusoireet voivat huomattavasti vaikeuttaa henkilökohtaiseen identiteettiin liittyvien kysymys-

ten pohtimista ja valintoihin sitoutumista (Luyckx, Schwartz, Goossens, Beyers, & Missotten, 

2011). Useat tutkimukset ovat osoittaneet masennusoireiden liittyvän erityisesti murehtivaan identi-

teetin etsintään (Luyckx, ym. 2008; Marttinen, Dietrich, & Salmela-Aro, 2016; Schwartz ym., 
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2011). Suomessa yli kolmannes nuorista kokee vähintään lieviä masennusoireita ja 5–10% sairastuu 

masennukseen (Marttunen & Kaltiala-Heino, 2013). Masennusoireiden yleisyyden vuoksi on tärke-

ää ymmärtää niiden vaikutusta kehitykseen.  

Hyväksymis- ja omistautumisterapiasta on saatu lupaavia tuloksia lasten ja nuorten masen-

nusoireiden hoidossa (Hayes, Boyd, & Sewell, 2011; Livheim ym., 2014). Vaikka HOT-menetelmät 

eivät keskity psykologisten oireiden hoitoon, ne voivat välittävien mekanismien, kuten psykologi-

sen joustavuuden ja arvojen selkiyttämisen, avulla vähentää oireita (Hayes, Bach, & Boyd, 2010). 

Tietoisuus- ja hyväksyntätaitojen on huomattu olevan yhteydessä nuorten prososiaalisiin persoonal-

lisuuden piirteisiin, vähäiseen neuroottisuuteen sekä ennustavan emotionaalista hyvinvointia (Ciar-

rochi, Kashdan, Leeson, Heaven, & Jordon, 2011). Nuorten kohdalla HOT-pohjaisia verkkointer-

ventioita ei olla vielä tutkittu, mutta kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvien verkkointer-

ventioiden on todettu vähentävän merkittävästi ja pysyvästi nuorten masennusoireita (Calear, Chris-

tensen, Mackinnon, & Griffiths, 2013; Edwards-Hart & Chester, 2010). Yliopisto-opiskelijoilla ja 

aikuisilla HOT-pohjaiset verkkointerventiot on todettu tehokkaiksi masennusoireiden hoidossa ja 

tuottavan pysyviä tuloksia (Davies, Morriss, & Glazebrook, 2014; Lappalainen ym., 2014; Lappa-

lainen, Langrial, Oinas-Kukkonen, Tolvanen, & Lappalainen, 2015; Levin, Haeger, Pierce, & Two-

hig, 2017; Räsänen ym., 2016).  

Aiempi tutkimus on antanut vahvaa näyttöä siitä, että selkiintymätön identiteetti on yhteydes-

sä masennusoireisiin (Luyckx, ym. 2008; Schwartz ym., 2009; Schwartz ym., 2011; Marttinen, 

Dietrich, & Salmela-Aro, 2016) ja eheän identiteetin saavuttaminen puolestaan psykologiseen hy-

vinvointiin (Schwartz ym., 2011; Schwartz ym., 2013). Vaikutusmekanismit masennuksen ja identi-

teettikehityksen välillä ovat kuitenkin vielä jokseenkin tuntemattomia (Luyckx ym., 2011). On 

mahdollista, että interventioasetelmassa masennusoireet toimivat ikään kuin puskurina syventyä 

itsetuntemuksen kehittämiseen ja interventioon sitoutumiseen (Calear ym., 2013). Toisaalta, toimin-

takykyä heikentävät masennusoireet voivat vaikeuttaa identiteetin etsimistä ja siihen sitoutumista 

(Luyckx ym., 2011; Luyckx ym., 2014), kuten on huomattu esimerkiksi ahdistuneisuuden suhteen 

(Crocetti ym., 2009). Näiden tulosten perusteella voidaan olettaa, että masennusoireet vaikeuttaisi-

vat selkeän identiteetin muodostamista etenkin nuoruudessa.  
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Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

 

Aiempi tutkimus on tunnistanut tarpeen tutkia interventioita, jotka voisivat tukea identiteetin etsi-

mistä ja saavuttamista (Montgomery ym., 2008). On ehdotettu, että interventiot, jotka pyrkivät li-

säämään nuoren toimijuutta henkilökohtaisten tarpeiden ja arvojen suhteen, voisivat edesauttaa 

myös identiteettikehitystä (Ferrer-Wreder ym., 2002; Luyckx, Vansteenkiste, Goossens, & Duriez, 

2009). Tässä tutkimuksessa pyrin seuraavien tutkimuskysymysten avulla selvittämään, voidaanko 

hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvan verkkointervention avulla tukea nuorten identi-

teetin etsimistä ja saavuttamista haasteellisessa siirtymävaiheessa peruskoulusta toisen asteen opin-

toihin, ja vaikuttavatko masennusoireet mahdollisiin identiteetissä tapahtuviin muutoksiin.  

1. Tapahtuuko nuorten identiteettiin sitoutumisessa, samaistumisessa, etsimisessä, uudelleen-

harkinnassa ja murehtivassa etsimisessä (Luyckx ym., 2008) muutoksia HOT-pohjaisen verkkoin-

tervention myötä? Ovatko muutokset erilaisia verrattuna kontrolliryhmässä tapahtuneisiin muutok-

siin? Aiemman tutkimuksen perusteella odotan murehtivan etsimisen vähenevän ja sitoutumisen 

sekä päätöksiin samaistumisen lisääntyvän intervention myötä (Berman, Kennerley, & Kennerley, 

2008; Meca ym., 2014). Vaihtoehtojen etsimisen ja uudelleenharkinnan suhteen ei aiemman tutki-

muksen perusteella ole hypoteesia. Ne voivat lisääntyä, koska ovat olennaisia ikävaiheelle (Crocetti 

ym., 2008), mutta toisaalta interventio voi myös selkiyttää arvoja ja niin vähentää identiteetin etsi-

mistä. Odotan, että kontrolliryhmässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia identiteettikehityksen eri 

ulottuvuuksissa (Crocetti ym., 2009).  

2. Onko masennusoireiden taso yhteydessä identiteettikehityksen eri ulottuvuuksiin lähtötilan-

teessa? Hypoteesi aiemman tutkimuksen perusteella on, että masennusoireet ovat positiivisesti yh-

teydessä murehtivaan identiteetin etsintään ja negatiivisesti sitoutumiseen sekä päätöksiin samais-

tumiseen (Luyckx ym. 2008; Schwartz ym., 2009; Schwartz ym., 2011; Marttinen, Dietrich, & 

Salmela-Aro, 2016).  

3. Muuntaako alkumittauksessa mitattu masennusoireiden taso identiteettikehityksen ulottu-

vuuksissa tapahtuvia muutoksia? Eroavatko vaikutukset toisistaan interventio- ja kontrolliryhmäs-

sä? Aiemman tutkimuksen perusteella voidaan odottaa, että nuorilla, joilla on enemmän masen-

nusoireita, identiteettikehitys on vaikeampaa (Crocetti ym., 2008; Luyckx ym., 2014). Näin ollen 

masennusoireiden voidaan olettaa lisäävän murehtivaa identiteetin etsintää erityisesti kontrolliryh-

män nuorilla. Nuoret, joilla masennusoireiden taso on alhainen, uudelleenharkinta, sitoutuminen ja 

päätöksiin samaistuminen voivat lisääntyä intervention myötä (Luyckx ym., 2014). Tätä ei välttä-

mättä ole nähtävissä kontrolliryhmän nuorilla.  
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MENETELMÄ 

 

Tutkimusasetelma ja aineisto 

 

 

Tämän tutkimuksen aineisto on osa laajempaa TIKAPUU 2 – Yläkoulusta toisen asteen opintoihin 

–tutkimushanketta (Ahonen & Kiuru, 2017; www.jyu.fi/psychology/tikapuu) ja sen puitteissa 

toteutettua Nuorten KOMPASSI –interventiota. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa tekijöitä, jotka 

tukevat siirtymää yläkoulusta toisen asteen opintoihin sekä kehittää nuorten hyvinvointia ja 

koulusiirtymää tukevaa verkko- ja mobiilisovellusta. Tutkimukseen osallistui syksyllä 2017 

yhteensä 885 yhdeksäsluokkalaista kahdesta keski-suomalaisesta kunnasta sekä muutama muille 

paikkakunnille muuttanut. Kaikilta tutkimukseen osallistuneilta nuorilta kerättiin kyselyaineisto 

valvotussa luokkatilanteessa yhdeksännen luokan syyslukukauden alussa ja Nuorten KOMPASSI –

interventioon osallistuneilta sekä kontrolliryhmältä myös syyslukukauden lopussa. Kyselyt 

toteutettiin 6–8 viikon aikavälillä niin, että viiden viikon mittainen Nuorten KOMPASSI –

interventio sijoittui niiden väliin. Nuorilta ja heidän vanhemmiltaan pyydettiin kirjallinen lupa 

tutkimukseen osallistumisesta. Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta on tarkastanut 

tutkimussuunnitelman ja antanut puoltavan lausunnon tutkimuksen toteuttamiselle. 

Kaikista TIKAPUU 2 –tutkimukseen osallistuneista nuorista 243 satunnaisesti arvottiin 

mukaan Nuorten KOMPASSI –intervention vaikuttavuustutkimukseen. Heistä 82 arvottiin 

kontrolliryhmään, 80 vain mobiilivälitteistä tukea saavien interventioryhmään ja 81 nuorta sekä 

mobiilivälitteistä että kasvokkaista tukea saavien interventioryhmään. Tässä tutkimuksessa 

tarkastelen kummankin interventioryhmän nuoria yhtenä ryhmänä. Interventioon arvotuista nuorista 

19 ei tehnyt ollenkaan intervention harjoituksia ja 19 nuorta teki vain pienen osan harjoituksista tai 

keskeytti ohjelman.  

 

 

Tutkimusotos 

 

 

Tässä tutkimuksessa käytän TIKAPUU 2 -hankkeen kyselyaineistoa kaikkien nuorten (N = 885) 

osalta, kun tarkastelen masennusoireiden yhteyttä identiteettikehityksen ulottuvuuksiin 

yhdeksännen luokan alkusyksyllä. Nuoret olivat tutkimuksen aikana 14–17-vuotiaita (ka = 15.29, 
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kh = 0.37). Koko TIKAPUU 2 –tutkimuksen tutkimusjoukosta tyttöjä oli 498 (56%) ja poikia 387 

(44%). 90% nuorista ilmoitti äidinkielensä olevan suomi, 1% nuorista suomen lisäksi jonkin toisen 

äidinkielen ja 2% äidinkieli oli jokin muu kuin suomi. Noin 58% tutkimukseen osallistuneista 

nuorista ilmoitti asuvansa kahden vanhemman kanssa, 9% vuorotellen äidin ja isän luona, 6% 

yhden vanhemman kanssa, 4% toisen vanhemman ja tämän uuden puolison kanssa. 1% nuorista 

ilmoitti asumismuodokseen jonkin muun ja 22% ei ilmoittanut asumismuotoaan. Keväällä 2016 

nuorten vanhemmilta kerätyn tiedon perusteella vanhempien koulutustaustana oli useimmin 

ammattitutkinto (34%), yliopistotutkinto (22%), opistotutkinto (19%) tai 

ammattikorkeakoulututkinto (14%). 4%:lla vanhemmista oli yliopistollinen jatkotutkinto, 3% 

ilmoitti käyneensä työllistymis- tai muita kursseja ja 3%:lla vanhemmista ei ollut ammatillista 

koulutusta.  

Ensimmäisen ja kolmannen tutkimuskysymyksen analyyseissa käytän alku- ja loppusyksyn 

kyselyaineistoa Nuorten KOMPASSIn vaikuttavuustutkimuksen kontrolliryhmältä (N = 82) sekä 

interventioryhmän nuorilta (N = 123), jotka pysyivät mukana interventiossa alusta loppuun saakka 

ja tekivät harjoituksia vähintään kolmelta ohjelman viidestä etapista. Tässä osaotoksessa 

interventioon osallistuneista tyttöjä oli 71 (58%) ja poikia 52 (42%), kontrolliryhmässä tyttöjä oli 

38 (46%) ja poikia 44 (54%). Taustatekijöiden osalta osaotos edusti tutkimusjoukkoa.  

 

Nuorten KOMPASSI –interventio 

 

Jyväskylän yliopistossa kehitetty Nuorten KOMPASSI on hyväksymis- ja omistautumisterapiaan 

pohjautuva viiden viikon mittainen mobiili- ja verkkointerventio. Ohjelman tarkoituksena on eri-

laisten harjoitusten avulla kehittää nuorten hyvinvointia, elämänhallintaa ja ihmissuhdetaitoja tukien 

niin siirtymää yläkoulusta toisen asteen opintoihin. Tavoitteena on ohjata nuoria tunnistamaan omia 

arvojaan sekä toimimaan niiden mukaisesti, lisätä nuorten hyväksymis- ja tietoisuustaitoja sekä aut-

taa soveltamaan näitä taitoja omassa elämässä. Ohjelma pohjautuu aiemmin yliopisto-opiskelijoille 

kehitettyyn HOT-pohjaiseen verkkointerventioon (Räsänen ym., 2016) sekä julkaistuihin nuorten 

HOT-ohjelmiin (Ciarrochi ym. 2012; Hayes & Ciarrochi, 2015). Nuorten KOMPASSI –ohjelma on 

kuvattu tarkemmin Clinical Trials –foorumilla osoitteessa 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03274934?term=Youth&cntry1=EU%3AFI&draw=1&rank=

1. Tutkimusta rahoittaa Keski-Suomen Kulttuurirahasto ja ohjelman teknisestä toteutuksesta vastaa 

Headsted Oy (www.headsted.fi). 

Interventio toteutettiin kuuden viikon aikana niin, että yksi viikoista oli syyslomaviikko, 

jolloin ohjelmasta pidettiin tauko. Ohjelma koostuu viidestä etapista, joiden teemat on esitelty 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03274934?term=Youth&cntry1=EU%3AFI&draw=1&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03274934?term=Youth&cntry1=EU%3AFI&draw=1&rank=1
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taulukossa 1. Nuoria ohjattiin käyttämään kunkin etapin harjoituksiin aikaa noin viikko. Kullakin 

viidellä etapilla oli kolme eri tasoa tai ”leveliä”, joilta jokaiselta nuoren tuli tehdä vähintään kaksi 

harjoitusta. Näin ollen jokaisella etapilla tuli tehdä vähintään kuusi harjoitusta päästäkseen 

siirtymään seuraavalle etapille. Nuorten KOMPASSI sisältää laajan valikoiman erilaisia HOT-

pohjaisia videoita, kuuntelu- tai lukutehtäviä, pohdintatehtäviä sekä erilaisia läsnäoloharjoituksia, 

joista nuori sai valita itselleen sopivat harjoitukset. 

Jokaisella interventioon osallistuneella nuorella oli satunnaisesti arvottu henkilökohtainen 

coach, jonka rooli oli kannustaa ja tukea nuorta harjoitusten tekemiseen. Kaikki nuoret saivat 

kasvotusten lyhyen perehdytyksen ohjelman käyttöön omalta coachiltaan sekä ohjausta viikoittain 

WhatsApp-viestisovelluksen välityksellä. Kunkin viikon päätteeksi coach antoi nuorelle lyhyen 

palautteen tehdyistä harjoituksista, esitti kysymyksiä viikon teemoista sekä pyysi arvioimaan 

mielialaa kuluneen viikon aikana. Lisäksi satunnaistetulle osalle nuorista järjestettiin kasvokkaiset 

haastattelut coachin kanssa intervention alussa ja lopussa. Coachit olivat 21–35-vuotiaita (keskiarvo 

= 23.81 vuotta, keskihajonta = 2.94 vuotta) psykologian opiskelijoita Jyväskylän yliopistosta. 

Coachit saivat ohjelmaan yhteensä 18 tunnin koulutuksen ennen työskentelyn aloittamista. Lisäksi 

coacheilla oli mahdollisuus osallistua työnohjaukseen viikoittain. Kontrolliryhmän nuoret saivat 

intervention aikana ainoastaan oman koulunsa tarjoamaa tavanomaista tukea. 

 

 

TAULUKKO 1. Nuorten KOMPASSI –intervention etapit ja niiden kuvaukset (Puolakanaho, Kiu-

ru, & Lappalainen, 2017)  

 

Etappi 

 

Kuvaus 

ETAPPI 1: SUUNTAA ELÄMÄLLE  Lähde suunnistamaan ohjelmassa sitä kohti mikä 

tuottaa sinulle energiaa, hyvinvointia ja iloa. 

ETAPPI 2: MINÄ JA MIELI  Ota selvää millaisia automaattisia ajatuksia ja tunteita 

mielessäsi liikkuu. 

ETAPPI 3: MINÄ STALKKERI  Miten voin opetella suhtautumaan uudella tavalla aja-

tuksiini ja tunteisiini?  

ETAPPI 4: MINÄ ITSE  Millaisia käsityksiä minulla on ollut itsestäni ja miten 

voin nähdä ne toisella tavalla? 

ETAPPI 5: MINÄ JA MUUT  Miten voin edistää ja ylläpitää hyviä suhteita kaverei-

hin ja kaikkiin ihmisiin? 
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Mittarit ja muuttujat 

 

 

Interventioryhmä. Nuorten KOMPASSI –intervention vaikuttavuutta koskevissa analyyseissa 

käytettiin ryhmittelevänä muuttujana interventiomuuttujaa. Muuttuja erotteli aineistosta 

vaikuttavuustutkimukseen arvotut nuoret ja jakoi heidät kontrolli- ja interventioryhmään. 

Kontrolliryhmän nuoret koodattiin muuttujaan arvolla 0 ja interventioryhmän nuoret arvolla 1.  

 

Identiteettikehitys yhdeksännen luokan alku- ja loppusyksyllä. Identiteettikehityksen 

ulottuvuuksien mittarina käytettiin lyhennettyä suomenkielistä versiota Dimensions of Identity 

Development Scale –mittarista (DIDS, Luyckx ym., 2008). Sama kysely toistettiin sekä alku- että 

loppusyksyn mittauksissa. Mittari koostui 13 väittämästä, jotka jakautuivat ulottuvuuksien välillä 

seuraavasti: sitoutuminen, kaksi väittämää (esim. ”Tiedän, mihin suuntaan elämässäni etenen.”), 

valintaan samaistuminen, kaksi väittämää (esim. ”Tulevaisuudensuunnitelmani antavat minulle 

itseluottamusta.”), etsiminen, neljä väittämää (esim. ”Ajattelen eri asioita, joita voisin tehdä 

tulevaisuudessa.”), uudelleenharkinta, kaksi väittämää ( esim. ”Mietin, sopivatko elämäntavoitteeni 

todella minulle.”) ja murehtiva etsiminen, kolme väittämää (esim. ”Olen epäileväinen sen suhteen, 

mitä todella elämässäni haluan saavuttaa.”). Nuoret arvioivat väittämien sopivuutta omaan 

tilanteeseensa viisiportaisen asteikon (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) avulla.  

Analyysejä varten muuttujista muodostettiin keskiarvosummamuuttujat jokaiselle 

identiteettikehityksen ulottuvuudelle erikseen laskemalla keskiarvot kutakin ulottuvuutta koskevista 

väittämistä. Väittämien jakaminen summamuuttujiin tehtiin Marttisen (2017) samasta mittarista 

käyttämän jaottelun mukaan sitoutumisen, samaistumisen ja murehtivan etsimisen osalta. Marttisen 

käyttämään kyselyyn lisättiin kaksi etsimisen ulottuvuuksiin liittyvää väittämää ulottuvuuksien 

erottelemisen tueksi. Etsimistä ja uudelleenharkintaa kuvaavat summamuuttujat muodostettiin 

eksploratiivisen faktorianalyysin avulla. Identiteetin etsimisen ulottuvuuteen valikoituivat analyysin 

perusteella väittämät ”Ajattelen aktiivisesti eri tavoitteita, joita tavoitella.”, ”Ajattelen eri asioita, 

joita voisin tehdä tulevaisuudessa.”, ”Mietin jo tehtyjä tulevaisuudensuunnitelmiani” ja 

”Keskustelen muiden ihmisten kanssa tulevaisuudensuunnitelmistani.”. Uudelleenharkinnan 

summamuuttuja muodostui väittämistä ”Mietin, sopivatko elämäntavoitteeni todella minulle.” ja 

”Mietin sopivatko suunnitelmani siihen, mitä todella haluan.”. Summamuuttujien Cronbachin alfa –

reliabiliteettikertoimet olivat alkusyksyn mittauksessa sitoutumiselle .94, etsimiselle .77, 

uudelleenharkinnalle .72, samaistumiselle .88 ja murehtivalle etsimiselle .80. Loppusyksyn 

mittauksessa vastaavat reliabiliteettikertoimet olivat α = .95, α = .76,  α = .70, α = .88 ja α = .78. 
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Masennusoireet yhdeksännen luokan alkusyksyllä. Masennusoireita mitattiin kymmenosaisella 

DEPS-mittarilla (Salokangas, Stengård, & Poutanen, 1994). Mittarissa arvioidaan asteikolla 0–3 (0 

= ei koskaan, 3 = usein), kuinka usein viimeisen kuukauden aikana on kokenut masennukseen 

viittaavia oireita (esim. ”Tunsin, että kaikki ilo on kadonnut elämästäni”). Tämän tutkimuksen 

analyyseissa käytän yhdeksännen luokan alkusyksyllä mitattua masennusoireiden tasoa kaikista 

kymmenestä muuttujasta muodostetun keskiarvosummamuuttujan avulla. Summamuuttujan 

reliabiliteettikertoimeksi saatiin α = .95. 

 

 

Analyysimenetelmät 

 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, tapahtuuko identiteettikehityksen eri 

ulottuvuuksissa muutoksia yhdeksännen luokan syksyn aikana ja onko interventioon 

osallistumisella vaikutusta näihin muutoksiin. Selvitin mittausten välillä tapahtuvia muutoksia 

erikseen kussakin identiteettikehityksen ulottuvuudessa toistomittausten varianssianalyysilla. 

Toiseksi tutkin, ovatko nuorten kokemat masennusoireet yhteydessä identiteettikehityksen eri 

ulottuvuuksiin yhdeksännen luokan alkusyksyllä. Selvitin näitä yhteyksiä hierarkkisilla 

regressioanalyyseilla. Kolmannen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, muuntaako 

alkusyksyllä mitattu masennusoireiden taso identiteettikehityksen ulottuvuuksissa syksyn aikana 

tapahtuvia muutoksia ja eroavatko nämä vaikutukset toisistaan interventio- ja kontrolliryhmässä. 

Tutkin masennusoireiden merkitystä identiteettikehityksen muutoksissa toistomittausten 

varianssianalyyseilla erikseen kunkin ulottuvuuden osalta. Kaikki analyysit suoritettiin IBM SPSS 

Statistics 24 –ohjelmalla.  

 

TULOKSET 

 

Identiteettikehityksen ulottuvuuksissa tapahtuvat muutokset yhdeksännen luokan syksyn 

aikana ja Nuorten KOMPASSI –intervention merkitys muutoksissa  

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää identiteettikehityksen ulottuvuuksissa 

tapahtuvia muutoksia yhdeksännen luokan syksyn aikana sekä Nuorten KOMPASSI –intervention 
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vaikutusta muutoksiin. Keskiarvot ja -hajonnat identiteettikehityksen eri ulottuvuuksille alku- ja 

loppusyksyn mittauksissa ovat taulukossa 2.  

 

 

 

 

Keskiarvot kaikissa identiteettikehityksen ulottuvuuksissa kasvoivat yhdeksännen luokan syksyn 

aikana murehtivaa etsimistä lukuun ottamatta. Muutokset ovat samansuuntaisia sekä interventio- 

että kontrolliryhmässä. Kuviot 1–5 alla havainnollistavat keskiarvotasolla tapahtuvia muutoksia 

kussakin identiteettikehityksen ulottuvuudessa interventio- ja kontrolliryhmässä. Kuten kuvioista 

nähdään, sitoutuminen ja etsiminen lisääntyivät huomattavasti kummassakin ryhmässä. Identiteettiä 

koskevien valintojen uudelleenharkinta ja valintoihin samaistuminen vaikuttavat lisääntyvän inter-

ventioryhmässä enemmän kuin kontrolliryhmässä, joskin erot keskiarvoissa ovat pieniä. Murehtivan 

etsimisen keskiarvo puolestaan pysyi interventioryhmässä täysin samana alkusyksystä loppusyk-

syyn, kun taas kontrolliryhmässä se väheni.  

 

 

 

     

     

     

     

     

     

TAULUKKO 2. Keskiarvot ja –hajonnat identiteettikehityksen ulottuvuuksille 9. luokan alku- ja lop-

pusyksyllä interventio- ja kontrolliryhmässä 
  

 
Identiteettikehityksen 

ulottuvuus 

 
Interventio, 

alkusyksy 
(N=123) 

 
Interventio, 

loppusyksy 
(N=123) 

 
Kontrolli, 

alkusyksy 
(N=82) 

 
Kontrolli, 

loppusyksy 
(N=82) 

 

Sitoutuminen 3.41 (1.12) 3.60 (.96) 3.38 (1.18) 3.63 (1.09) 

Etsiminen 3.43 (.85) 3.58 (.78) 3.42 (.83) 3.67 (.71) 

Uudelleenharkinta 3.21 (1.05) 3.33 (.91) 3.26 (.93) 3.31 (.88) 

Samaistuminen 3.26 (1.06) 3.37 (.94) 3.28 (1.09) 3.32 (1.01) 

Murehtiva etsiminen 2.74 (.99) 2.74 (.88) 2.83 (1.04) 2.68 (1.06) 
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KUVIO 1. Identiteettiin sitoutumisen keskiarvo-

jen muutos 9. luokan alkusyksystä loppusyk-

syyn interventio- ja kontrolliryhmässä. 

 

KUVIO 2. Identiteetin etsimisen keskiarvojen 

muutos 9. luokan alkusyksystä loppusyksyyn 

interventio- ja kontrolliryhmässä. 

 

 

 

KUVIO 3. Identiteetin uudelleenharkinnan kes-

kiarvojen muutos 9. luokan alkusyksystä loppu-

syksyyn interventio- ja kontrolliryhmässä. 

 

KUVIO 4. Identiteettiin samaistumisen keskiar-

vojen muutos 9. luokan alkusyksystä loppusyk-

syyn interventio- ja kontrolliryhmässä. 
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KUVIO 5. Identiteetin murehtivan etsimisen 

keskiarvojen muutos 9. luokan alkusyksystä 

loppusyksyyn interventio- ja kontrolliryhmässä. 

 

 

 

Identiteettikehityksessä tapahtuvien muutosten tilastollista merkitsevyyttä yhdeksännen luokan syk-

syn aikana tutkittiin suorittamalla toistomittausten varianssianalyysit kullekin ulottuvuudelle erik-

seen. Analyyseissa verrattiin keskenään  interventio- ja kontrolliryhmässä tapahtuvia muutoksia. 

Sitoutuminen. Ajan ja interventioryhmän yhdysvaikutus identiteettiä koskeviin valintoihin sitou-

tumiseen ei ollut tilastollisesti merkitsevää (Wilksin Lambda = .99, F(1, 203) = .27, p = .605, η² = 

.001). Sen sijaan ajalla oli sitoutumiseen tilastollisesti merkitsevä päävaikutus (Wilksin Lambda  = 

.95, F(1, 203) = 11.03, p = .001, η² = .052), mikä osoitti sitoutumisen lisääntyvän yhdeksännen luo-

kan alkusyksystä loppusyksyyn. Ryhmän päävaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevää (F(1, 203) = 

0, p = .99, η² = 0).  

Etsiminen. Ajan ja interventioryhmän yhdysvaikutus identiteetin etsimisessä tapahtuviin 

muutoksiin ei ollut tilastollisesti merkitsevää (Wilksin Lambda = 1.00, F(1, 203) = 1.03, p = .311, 

η² = 005). Ajalla puolestaan oli tilastollisesti merkitsevä päävaikutus etsimisessä tapahtuviin 

muutoksiin (Wilksin Lambda = .94, F(1, 203) = 14.08, p < .001, η² = .065), mikä osoitti etsimisen 

lisääntyvän yhdeksännen luokan syksyn aikana. Ryhmän päävaikutus ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä (F(1, 203) = .17, p = .68, η² = .001).  
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Uudelleenharkinta. Ajan ja interventioryhmän yhdysvaikutus valintojen uudelleenharkinnassa 

tapahtuviin muutoksiin yhdeksännen luokan syksyllä ei ollut tilastollisesti merkitsevää (Wilksin 

Lambda = 1.00, F(1, 203) = .28, p = .596, η² = .001). Ajalla (Wilksin Lambda = 0.99, F(1, 203) = 

1.44, p = .231, η² = .007) ja ryhmällä (F(1, 203) = .01, p = .91, η² = 0) ei myöskään esiintynyt 

päävaikutusta eli uudelleenharkinnan määrässä ei tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia 

syksyn aikana.  

Samaistuminen. Ajan ja interventioryhmän yhdysvaikutus identiteettiä koskeviin päätöksiin 

samaistumisessa tapahtuviin muutoksiin ei ollut tilastollisesti merkitsevä (Wilksin Lambda = 1.00, 

F(1, 203) = .33, p = .564, η² = .002). Ajan (Wilksin Lambda = .99, F(1, 203) = 1.34, p = .249, η² = 

.007) ja ryhmän (F(1, 203) = .02, p = .90, η² = 0) päävaikutukset eivät myöskään olleet tilastollisesti 

merkitseviä. Samaistumisessa tapahtuva identiteettikehitys ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

yhdeksännen luokan syksyn aikana  

Murehtiva etsiminen. Ajan ja interventioryhmän yhdysvaikutus murehtivan etsimisen määrässä 

tapahtuviin muutoksiin ei ollut tilastollisesti merkitsevä (Wilksin Lambda = 1.00, F(1, 203) = 1.62, 

p = .204, η² = 008). Myöskään ajan (Wilksin Lambda = 1.00, F(1, 203) = 1.51, p = .221, η² = 007) 

tai ryhmän päävaikutus (F(1, 203) = .02, p = .89, η² = 0) eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Murehtivassa etsimisessä tapahtuvat muutokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä yhdeksännen 

luokan syksyn aikana. 

Analyysien perusteella identiteettiä koskeviin päätöksiin sitoutuminen ja erilaisten vaihtoehtojen 

etsiminen lisääntyivät tilastollisesti merkitsevästi sekä interventio- että kontrolliryhmässä 

yhdeksännen luokan syksyn aikana. Muiden identiteettikehityksen ulottuvuuksien kohdalla 

tilastollisesti merkitseviä muutoksia ei tapahtunut. Nuorten KOMPASSI -interventiolla ei ollut 

vaikutusta identiteettikehitykseen yhdeksännen luokan syksyn aikana.  

 

Masennusoireiden yhteys identiteettikehityksen ulottuvuuksiin  

 

 

Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää masennusoireiden yhteyttä identiteettikehi-

tyksen eri ulottuvuuksiin yhdeksännen luokan alkusyksyllä. Identiteettikehityksen ulottuvuuksien 

keskiarvot ja –hajonnat kaikkien TIKAPUU 2 –kyselyyn alkusyksyllä vastanneiden nuorten osalta 

on esitetty taulukossa 3. Masennusoireiden keskiarvo yhdeksännen luokan alkusyksyllä kyselyyn 
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vastanneilla (N = 877) oli .67 ja keskihajonta .73. Masennusoireiden vaihteluväli oli 0—3 ja identi-

teettikehityksen ulottuvuuksilla 1–5.  

 

 

TAULUKKO 3. Identiteettikehityksen ulottuvuuksien keskiarvot ja –hajonnat 9. luokan alkusyk-

syllä 

 N Keskiarvo Keskihajonta 

Sitoutuminen 881 3.47 1.11 

Etsiminen 880 3.50 .83 

Uudelleenharkinta 880 3.16 1.00 

Samaistuminen 880 3.20 1.06 

Murehtiva etsiminen 880 2.78 1.03 

    

 

Yhteyttä identiteettikehityksen ja masennusoireiden välillä selvitettiin hierarkkisilla regressio-

analyyseilla. Analyysit suoritettiin erikseen kullekin identiteettikehityksen ulottuvuudelle. Regres-

sioanalyysien keskeiset tulokset on esitetty taulukossa 4. 

 

TAULUKKO 4. Masennusoireiden standardoidut regressiokertoimet ja selitysasteet identiteett i-

kehityksen ulottuvuuksille 9. luokan alkusyksyllä, sekä niiden tilastollinen merkitsevyys 

 
Identiteettikehityksen ulottuvuus 

 
β 

 
R² 

   

Sitoutuminen -.31*** .10*** 

Etsiminen -.26*** .07*** 

Uudelleenharkinta .05 .00 

Samaistuminen -.33*** .11*** 

Murehtiva etsiminen .38*** .14*** 

Huom. β = standardoitu regressiokerroin, R² = selitysaste. 

*** p < .001. 
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Masennusoireiden muuntava vaikutus identiteettikehityksessä tapahtuviin muutoksiin 

yhdeksännen luokan syksyn aikana interventio- ja kontrolliryhmässä 

 

Masennusoireiden tason vaikutusta identiteettikehityksessä syksyn aikana tapahtuviin muutoksiin 

tutkittiin toistomittausten varianssianalyyseilla. Analyysien tulokset on esitetty taulukossa 5.  

 

TAULUKKO 5. Masennusoireiden, ajan ja ryhmän vaikutukset identiteettikehityksen ulottuvuuk-

sissa tapahtuviin muutoksiin 9. luokan syksyn aikana.  

 Wilksin 
lambda 

df F p η² 

Sitoutuminen      

masennusoireet*aika*ryhmä 1.00 1, 200 .37 .54 .00 

masennusoireet*aika 1.00 1, 200 .80 .37 .00 

masennusoireet*ryhmä  1, 200 .01 .94 .00 

ryhmä  1, 200 .01 .94 .00 

Etsiminen      

masennusoireet*aika*ryhmä 1.00 1, 200 1.64 .20 .01 

masennusoireet*aika 1.00 1, 200 .72 .40 .00 

masennusoireet*ryhmä  1, 200 .92 .34 .01 

ryhmä  1, 200 .29 .60 .00 

Uudelleenharkinta      

masennusoireet*aika*ryhmä 1.00 1, 200 .20 .65 .00 

masennusoireet*aika 1.00 1, 200 1.89 .17 .01 

masennusoireet*ryhmä  1, 200 .02 .89 .00 

ryhmä  1, 200 .04 .95 .00 

Samaistuminen      

masennusoireet*aika*ryhmä 1.00 1, 200 .26 .61 .00 

masennusoireet*aika 1.00 1, 200 .09 .77 .00 

masennusoireet*ryhmä  1, 200 .15 .70 .00 

ryhmä  1, 200 .50 .56 .00 

Murehtiva etsiminen      

masennusoireet*aika*ryhmä 1.00 1, 200 .37 .54 .00 

masennusoireet*aika 1.00 1, 200 .31 .58 .00 

masennusoireet*ryhmä  1, 200 .18 .68 .00 

ryhmä  1, 200 .01 .93 .00 
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Masennusoireiden, interventioryhmän ja ajan välillä ei havaittu yhdysvaikutusta eli masennusoireet 

eivät muuntaneet Nuorten KOMPASSIn vaikutuksia identiteettikehitykseen. Myöskään masen-

nusoireiden ja ajan välillä ei havaittu yhdysvaikutusta. Masennusoireiden taso ei vaikuttanut muun-

tavasti identiteettikehityksen ulottuvuuksissa tapahtuviin muutoksiin yhdeksännen luokan syksyn 

aikana minkään ulottuvuuden kohdalla interventio- eikä kontrolliryhmässä. 

 

POHDINTA 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää uuden Jyväskylän yliopistossa kehitetyn Nuorten 

KOMPASSI –verkkointervention vaikutuksia nuorten identiteettikehitykseen yhdeksännen luokan 

syksyn aikana. Identiteetin muodostaminen on nuoren psykososiaalisen kehityksen kannalta merki-

tyksellinen prosessi, jonka tukemiseen aiempi tutkimus on tunnistanut tarpeen löytää keinoja 

(Montgomery ym., 2008; Luyckx ym., 2011). Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuva 

verkkointerventio voi tarjota helposti tavoitettavan hyvinvoinnin tukimuodon nuorille. Osana Nuor-

ten KOMPASSIn pilottiversion vaikuttavuustutkimusta on tärkeää selvittää intervention vaikutta-

vuutta myös identiteettikehityksen kannalta.  

Tutkimuksessa tarkasteltiin identiteettikehityksen ulottuvuuksissa (sitoutumisessa, etsimises-

sä, uudelleenharkinnassa, samaistumisessa sekä murehtivassa etsimisessä) syksyn aikana tapahtuvia 

muutoksia sekä masennusoireiden yhteyttä näihin ulottuvuuksiin ja identiteettikehitykseen. Tulok-

sia vertailtiin Nuorten KOMPASSI –interventioon osallistuneiden nuorten ja kontrolliryhmän välil-

lä. Viiden viikon mittaisella interventiolla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta identiteetti-

kehityksen ulottuvuuksissa tapahtuviin muutoksiin syksyn aikana. Identiteettiin sitoutuminen ja sen 

etsiminen lisääntyivät tilastollisesti merkitsevästi sekä interventio- että kontrolliryhmän nuorilla. 

Masennusoireet olivat negatiivisesti yhteydessä identiteettiin sitoutumiseen, samaistumiseen ja 

identiteetin etsimiseen. Masennusoireiden ja murehtivan etsimisen välillä oli sen sijaan positiivinen 

yhteys. Masennusoireet eivät muuntaneet identiteettikehityksen ulottuvuuksissa tapahtuvia muutok-

sia interventio- eivätkä kontrolliryhmässä syksyn aikana. Tutkimus antoi tärkeää tietoa sekä yhdek-

säsluokkalaisten identiteettikehityksestä että Nuorten KOMPASSI –intervention välittömistä vaiku-

tuksista identiteettikehityksen ulottuvuuksiin.  
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Nuorten KOMPASSI ja identiteettikehitys yhdeksännen luokan syksyllä 

 

 

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli identiteettikehityksen ulottuvuuksissa tapahtuvien muu-

tosten vertailu interventio- ja kontrolliryhmässä. Hypoteesina oli, että interventioryhmässä identi-

teettiin sitoutuminen ja samaistuminen lisääntyvät ja murehtiva etsiminen vähenee Nuorten KOM-

PASSIn identiteettikehitystä tukevien mekanismien seurauksena. Kontrolliryhmässä ei odotettu 

tapahtuvan merkittäviä muutoksia identiteettikehityksen ulottuvuuksissa. Tulokset osoittivat, ettei 

Nuorten KOMPASSI –interventiolla ollut vaikutusta nuorten identiteettikehitykseen yhdeksännen 

luokan syksyn aikana. Toistomittausten varianssianalyysien perusteella identiteettiin sitoutuminen 

ja vaihtoehtojen etsiminen lisääntyivät syksyn aikana sekä interventio- että kontrolliryhmässä. 

Muissa identiteettikehityksen ulottuvuuksissa ei tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia 

kummassakaan ryhmässä. Hypoteesi ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta ei toteutunut.  

Aiemmissa tutkimuksissa hyvinvointia tukevat psykososiaaliset interventiot ovat onnistuneet 

vähentämään identiteettiin liittyvää stressiä ja lisäämään identiteetin myönteistä kehitystä jo välit-

tömästi intervention jälkeen mitattuna (Ferrer-Wreder ym., 2002; Eichas ym., 2010; Meca ym., 

2014). Näiden tulosten valossa Nuorten KOMPASSIn odotettiin lisäävän identiteettiin sitoutumista 

ja samaistumista sekä vähentävän murehtivaa identiteetin etsintää. Tutkimuksen tulokset ovat kui-

tenkin ristiriidassa aiempien tulosten kanssa. Interventiolla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaiku-

tusta identiteettikehityksessä tapahtuviin muutoksiin minkään ulottuvuuden kohdalla. Ristiriitaa 

voivat selittää aiempien tutkimusten sekä interventio- että tutkimusmenetelmien erilaisuus verrattu-

na tähän tutkimukseen. Aiemmin tutkitut interventio-ohjelmat on toteutettu ohjatuissa ryhmissä 9–

16 viikon aikana, kun taas Nuorten KOMPASSIn työskentely tapahtui itsenäisesti verkossa ja myös 

tuki tarjottiin WhatsApp –viestisovelluksen välityksellä kasvokkaisen tuen sijaan. Aiemmat ohjel-

mat ovat olleet kestoltaan huomattavasti Nuorten KOMPASSI -interventiota pidempiä eivätkä ne 

ole pohjautuneet hyväksymis- ja omistautumisterapiaan. Voi siis olla, että Nuorten KOMPASSI ei 

tarjoa tukea identiteettikehitykseen yhtälailla kuin kognitiiviset tai psykososiaaliset interventiot. 

Toisaalta aiemmissa tutkimuksissa käytetyt identiteettiin liittyvät mittarit ovat olleet erilaisia, eivät-

kä interventiot eivät ole onnistuneet tuottamaan pysyviä tuloksia identiteettikehityksen tukemisessa 

(Ferrer-Wreder ym., 2002). Nuorten KOMPASSIn vaikutuksia identiteettikehitykseen on syytä tar-

kastella pidemmällä aikavälillä. Ohjelma perustuu yliopisto-opiskelijoille kehitettyyn Opiskelijan 

Kompassi –ohjelmaan, jonka useat hyvinvointivaikutukset on huomattu vasta vuoden kuluttua seu-

rantamittauksessa (Räsänen ym., 2016). Samoin Ciarrochi ja kollegat (2011) totesivat tietoisuus- ja 
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hyväksyntätaitojen ennustavan nuorten hyvinvointia vuoden seurannassa. Siten on mahdollista, että 

myös Nuorten KOMPASSIn vaikutukset identiteettikehitykseen heijastuvat vasta viiveellä.  

Identiteetin etsimisen ja valintoihin sitoutumisen huomattiin lisääntyvän merkittävästi sekä in-

terventio- että kontrolliryhmän nuorilla yhdeksännen luokan syksyn aikana. Samanlainen tulos saa-

tiin myös Kalakosken ja Nurmen (1998) tutkimuksessa. Sekä etsimisen että sitoutumisen lisäänty-

minen vaikuttaa liittyvän koulusiirtymiin suomalaisilla nuorilla (Kalakoski & Nurmi, 1998). Yh-

deksännen luokan syksyn aikana on tehtävä valintoja tulevaisuuden koulutuksen suhteen, mikä 

näyttää heijastuvan identiteettikehitykseen. Koulussa siirtymää toisen asteen opintoihin pyritään 

tehokkaasti tukemaan opinto-ohjauksen avulla (Opetushallitus, 2012), mikä voi selittää identiteetin 

etsimisen ja sitoutumisen lisääntymisen samalla tavoin interventiosta riippumatta. Toisaalta sitou-

tumisen ja etsimisen lisääntymisen on huomattu olevan ominaista 14–19 ikävuoteen myös kansain-

välisesti (Crocetti ym., 2008; Klimstra ym., 2010; Kroger, Martinussen, & Marcia, 2010). Tulosten 

perusteella sitoutumisen muodostumisen sykli (Luyckx, ym. 2008) vaikuttaisi olevan keskeisessä 

roolissa yhdeksäsluokkalaisten identiteettikehityksessä.  

Muissa identiteettikehityksen ulottuvuuksissa ei tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutok-

sia syksyn aikana. Trendi identiteettiä koskevien päätösten uudelleenharkinnassa ja niihin samais-

tumisessa oli kuitenkin nouseva. Yhdessä etsimisen ja sitoutumisen lisääntymisen kanssa tulos voi 

viitata siihen, että identiteetin pohtiminen on keskeistä yhdeksäsluokkalaisten nuorten elämässä. 

Koska yhdeksännellä luokalla vasta tehdään keskeisiä tulevaisuutta koskevia valintoja, identiteettiin 

liittyvien päätösten uudelleenarviointi ja niihin samaistuminen ei välttämättä ole vielä yhtä ajankoh-

taisia kuin etsiminen ja sitoutuminen. Luyckx’n ja kollegoiden mallin mukaisen sitoutumisen arvi-

oinnin syklin on arvioitu olevan keskeisemmässä roolissa myöhäisemmässä nuoruudessa tai var-

haisaikuisuudessa (Luyckx ym., 2008). On huomion arvoista, että uudelleenharkinnan ja samaistu-

misen kasvu oli määrällisesti suurempaa interventioryhmässä kuin kontrolliryhmän nuorilla, vaikka 

erot eivät olleetkaan tilastollisesti merkitseviä. Tämä viittaa Nuorten KOMPASSIn herättelevän 

identiteettiin liittyvien päätösten arviointia. Jatkossa on tärkeää tutkia, onko interventiolla pidem-

mällä aikavälillä vaikutusta identiteettikehitykseen.  

Tässä tutkimuksessa identiteetin murehtivan etsimisen keskiarvo pysyi interventioryhmän 

nuorilla täysin samana, kun taas kontrolliryhmässä murehtiva etsiminen väheni yhdeksännen luokan 

syksyn aikana. Ryhmien välinen ero muutoksessa ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Vaikka murehtivassa etsimisessä ei tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia välittömästi 

Nuorten KOMPASSI -intervention jälkeen mitattuna, identiteetin murehtivan etsimisen muutoksia 

on tärkeää selvittää pidemmällä seurantavälillä. On mahdollista, että omien arvojen pohtiminen ja 

itsetuntemukseen syventyminen Nuorten KOMPASSI –intervention myötä voivat hetkellisesti lisätä 
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epävarmuutta identiteetin suhteen, kun taas kontrolliryhmän nuorilla tätä ei tapahdu ja murehtiva 

etsiminen siksi vähenee. Eichas ja kollegat (2010) huomasivat, että osalla psykososiaalista kehitystä 

tukevaan interventioon osallistuneista nuorista raportoivat vähäisempää identiteetin selkiytymistä 

9–12 viikon mittaisen intervention jälkeen kuin ennen interventiota. He arvelivat, että interventio 

voi joko olla osalle nuorista identiteetin selkiytymisen kannalta haitallinen tai toisaalta hetkellinen 

identiteettikriisi voi olla merkki käynnistyvästä identiteettikehityksestä (Eichas ym., 2010). 

Nuorten KOMPASSI -ohjelmalla ei ollut suoraa vaikutusta nuorten identiteettikehitykseen 

yhdeksännen luokan syksyn aikana. Myös nuorille aikuisille suunnatussa interventiossa Meca ja 

kollegat (2014) huomasivat, ettei psykososiaalista hyvinvointia tukevalla neljän kuukauden mittai-

sella interventiolla ollut suoraa välitöntä vaikutusta nuorten aikuisten identiteettikehitykseen. Erik-

sonin psykososiaalisen kehityksen teoriaan pohjautuvan intervention vaikutus identiteettiin sitou-

tumiseen ja identiteetin eheyteen ei eronnut kontrolliryhmässä tapahtuneesta kehityksestä tilastolli-

sesti merkittävästi. Sen sijaan identiteettiin liittyvä stressi väheni intervention myötä merkittävästi, 

millä oli välittävä vaikutus vahvempaan identiteettiin sitoutumiseen ja sen eheyteen (Meca ym., 

2014). On mahdollista, että myös Nuorten KOMPASSIn vaikutukset identiteettikehitykseen välitty-

vät muiden mekanismien kautta, jotka eivät tämän tutkimuksen tuloksissa tule esille. Lisäksi 

Eichas’n ja kollegoiden (2014) katsauksen mukaan nuorten identiteettikehitystä tukevissa pitkäai-

kaisissakin interventiossa saavutetut tulokset ovat olleet pääasiassa laadullisia. Koska tässä tutki-

muksessa Nuorten KOMPASSIn vaikutusta identiteettikehitykseen tutkittiin vain kyselymittauksen 

perusteella, kokemukset identiteetin selkiytymisestä eivät välttämättä tule esille.  

 

 

Masennusoireiden yhteys identiteettikehityksen ulottuvuuksiin 

 

 

Toisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää masennusoireiden yhteyttä identiteettikehi-

tyksen ulottuvuuksiin yhdeksännen luokan alkusyksyllä. Hypoteesina oli, että masennusoireet ovat 

positiivisesti yhteydessä murehtivaan identiteetin etsintään ja negatiivisesti identiteettiä koskeviin 

päätöksiin sitoutumiseen sekä samaistumiseen. Tulokset tukivat hypoteesia. Masennusoireiden yh-

teys sitoutumiseen, päätöksiin samaistumiseen ja identiteetin etsimiseen oli negatiivinen. Murehti-

van etsimisen ja masennusoireiden välinen yhteys puolestaan oli positiivinen. Masennusoireet selit-

tivät näissä identiteettikehityksen ulottuvuuksissa tapahtuvaa vaihtelua merkittävästi. Identiteettiin 

liittyvien päätösten uudelleenharkinnan ja masennusoireiden välillä ei esiintynyt yhteyttä.  
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Tutkimustulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa identiteettiin sitoutumisen, sa-

maistumisen ja murehtivan etsimisen osalta (Luyckx ym. 2006; Luyckx ym., 2008; Marttinen, Diet-

rich, & Salmela-Aro, 2016; Schwartz ym., 2011). Identiteetin etsimisen ulottuvuuksien suhteen ai-

emmat tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia. Etsiminen ja uudelleenharkinta kumpikin on yhdis-

tetty sekä psykologiseen hyvin- että pahoinvointiin. Luyckx’n ja kollegoiden tutkimuksessa (2008) 

identiteetin etsimisen ja masennusoireiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, kun 

taas Marttisen ja kollegoiden (2016) tutkimuksessa identiteetin etsiminen oli negatiivisesti yhtey-

dessä masennusoireisiin, kuten myös tässä tutkimuksessa. Identiteettiin liittyvien päätösten uudel-

leenharkinta puolestaan Marttisen ja kollegoiden (2016) tutkimuksessa yhdistettiin masennusoirei-

siin positiivisesti ja Luyckx’n ja kollegoiden (2008) tutkimuksessa merkitsevää yhteyttä ei esiinty-

nyt, kuten ei tässäkään tutkimuksessa. 

Tässä tutkimuksessa identiteettikehityksen ulottuvuuksien mittari (DIDS; Luyckx ym., 2006; 

2008) erotteli masennusoireiden suhteen identiteetin etsimisen, uudelleenharkinnan ja murehtivan 

etsimisen ulottuvuudet selkeästi. Yhdeksäsluokkalaisilla identiteetin etsiminen oli masennusoirei-

siin negatiivisesti yhteydessä, eli etsiminen näyttäytyi sinänsä myönteisenä ilmiönä. Tämä oli tärkeä 

tulos, koska identiteetin etsiminen lisääntyi merkittävästi nuorilla syksyn aikana. Vahvan negatiivi-

sen regression perusteella voidaan odottaa, ettei etsimisen lisääntyminen lisäisi masennusoireita, 

vaan ennemmin päinvastoin. Tätä suhdetta tulisi tosin jatkossa tutkia tarkemmin. Aktiivinen identi-

teetin etsiminen kenties koetaan myönteisenä omien arvojen ja suunnitelmien pohdiskeluna enem-

män kuin kuormittavana prosessina. On myös mahdollista, että psykologinen hyvinvointi ja masen-

nusoireiden vähäisyys edesauttavat aktiivista identiteetin etsimistä (vrt. Crocetti ym., 2009; Luyckx 

ym., 2014).  

Murehtivaan etsimiseen näyttää puolestaan nuorilla vahvasti liittyvän masennusoireita, kuten 

myös aikuisilla (Luyckx ym., 2008; Marttinen, Dietrich, & Salmela-Aro, 2016; Schwartz ym., 

2011). Luyckx ja kollegat (2014) totesivat murehtivan etsimisen olevan tyypillistä henkilöille, jotka 

persoonaltaan ovat taipuvaisia epävarmuuteen ja psyykkiseen pahoinvointiin. Haasteiden kasaan-

tuminen voi johtaa negatiiviseen kehään, jossa masennusoireet vaikeuttavat identiteettikehitystä ja 

identiteettikehityksen haasteet vaikeuttavat masennusoireita (Luyckx ym., 2014). Tämän tutkimuk-

sen tulokset osoittivat, että vaikeudet identiteetin muodostamisessa esiintyvät samanaikaisesti ma-

sennusoireiden kanssa jo yhdeksännellä luokalla. Mitä enemmän nuori raportoi masennusoireita, 

sitä vähemmän hän raportoi tavanomaista identiteetin etsimistä, valintoihin sitoutumista tai samais-

tumista. Murehtivaa etsimistä sen sijaan raportoitiin sitä enemmän, mitä enemmän nuori koki ma-

sennusoireita. Tulokset viestivät tarpeesta tukea erityisesti niitä nuoria, joilla on haasteita identitee-

tin muodostamisessa. Masennusoireiden lievittäminen voi vähentää murehtivaa etsintää ja lisätä sen 
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sijaan identiteetin etsimistä, siihen sitoutumista ja samaistumista. Toisaalta myös identiteettikehi-

tyksen eteneminen voi mahdollisesti lievittää masennusoireita (Eichas ym., 2010). Identiteettikehi-

tyksen ja masennusoireiden välisiä syy-seuraussuhteita tulisi jatkossa tutkia tarkemmin.  

Uudelleenharkinnan ja masennusoireiden välillä ei ollut tilastollista yhteyttä. Uudelleenhar-

kinta esiintynee erikaltaisena eri nuorilla tai voi olla toisinaan positiivista ja toisinaan ahdistavaa 

riippuen harkittavasta valinnasta, kuten Luyckx ja kollegat (2008) ovat todenneet. Toisaalta on 

huomattava, että uudelleenharkintaa esiintyi nuorilla ylipäätään vähemmän kuin identiteetin etsi-

mistä tai siihen sitoutumista. On mahdollista, että identiteettiä koskevia valintoja vasta muodoste-

taan, eikä uudelleenharkinta siksi esiinny niin merkityksellisenä psykologisen hyvinvoinnin kannal-

ta. Vaikka käytetty identiteettikehityksen mittari DIDS (Luyckx, ym., 2006; 2008) on kehitetty nuo-

rille aikuisille, masennusoireiden suhteen identiteettikehityksen ulottuvuudet näyttäytyvät yhdeksäs-

luokkalaisilla nuorilla hyvin samankaltaisina kuin aikuisilla. 

 

 

Masennusoireiden muuntava vaikutus identiteettikehitykseen 

 

 

Kolmantena tutkittiin nuorten masennusoireiden vaikutusta identiteettikehityksen ulottuvuuksissa 

tapahtuviin muutoksiin yhdeksännen luokan syksyn aikana. Tarkoituksena oli selvittää, muuntavat-

ko masennusoireet Nuorten KOMPASSIn vaikutuksia identiteettikehitykseen. Hypoteesina oli, että 

masennusoireet lisäävät murehtivaa identiteetin etsimistä erityisesti kontrolliryhmässä. Lisäksi ole-

tettiin, että alhainen masennusoireiden taso ennustaa identiteettiä koskeviin valintoihin sitoutumi-

sen, samaistumisen ja niiden uudelleenharkinnan kasvua interventioryhmässä. Tulokset osoittivat, 

etteivät masennusoireet muuntaneet identiteettikehityksessä tapahtuvia muutoksia yhdeksännen 

luokan syksyn aikana interventio- eikä kontrolliryhmässä. Hypoteesi ei toteutunut. 

Masennusoireiden muuntavaa vaikutusta identiteettikehitykseen ei ole aiemmin tutkittu inter-

ventioasetelmassa, vaikka aiempi tutkimus on tunnistanut tarpeen tutkia yksilöllisiä tekijöitä, jotka 

muuntavat interventioiden vaikutuksia identiteettiin (Eichas ym., 2010). Tässä tutkimuksessa ma-

sennusoireiden ei havaittu muuntavan Nuorten KOMPASSI –intervention vaikutuksia identiteetti-

kehitykseen yhdeksännen luokan syksyn aikana. On mahdollista, että masennusoireet vaikuttavat 

nuorten identiteettikehitykseen samalla tavoin riippumatta interventioon osallistumisesta. Persoo-

nallisuuden piirteiden on huomattu ennustavan identiteettikehitystä (Luyckx ym., 2014). Masen-

nusoireet voivat heijastella esimerkiksi persoonallista taipumusta murehtimiseen. Tällöin persoonal-
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lisuuden vaikutus identiteettikehitykseen voi olla niin vahva, ettei lyhytaikaisella interventiolla vält-

tämättä ole siihen vaikutusta. Oletuksena oli myös, että masennusoireet voisivat lisätä interventioon 

sitoutumista ja siten voimistaisivat sen vaikutuksia (Calear ym., 2013). Tämän tutkimuksen perus-

teella ei voida arvioida, sitoutuivatko nuoret ohjelman suorittamiseen sitä vahvemmin, mitä enem-

män heillä oli masennusoireita. Jatkossa ohjelman kehittämisen kannalta on tärkeää tutkia, mitkä 

yksilölliset tekijät vaikuttavat Nuorten KOMPASSIin sitoutumiseen ja vaikuttavuuteen.  

Vaikka masennusoireiden muuntavaa vaikutusta identiteettikehitykseen ei tutkimuksessa ha-

vaittu, regressioanalyysit osoittivat masennusoireiden olevan vahvasti yhteydessä haasteisiin identi-

teettikehityksessä. Tulosten perusteella voidaan odottaa masennusoireiden vaikutuksen näkyvän 

identiteettikehityksessä pidemmällä aikavälillä, kun nyt tarkasteluväli oli vain 6–8 viikkoa. Aiem-

missa tutkimuksissa yksilöllisten tekijöiden vaikutuksista identiteettikehitykseen on saatu näyttöä 

vuoden seurantavälillä. Luyckx’n ja kollegoiden (2014) tutkimuksessa persoonallisuuden havaittiin 

ennustavan identiteettikehitystä vuoden aikavälillä. Samoin ahdistuneisuuden negatiiviset (Crocetti 

ym., 2009) ja korkean itsetunnon myönteiset (Luyckx ym., 2013) vaikutukset identiteettikehityk-

seen tulivat esille vasta vuoden seurannassa. Näihin tutkimuksiin verraten myös masennusoireiden 

vaikutusta identiteettikehitykseen tulisi tutkia pidemmällä aikavälillä. On mahdollista, että masen-

nusoireiden muuntava vaikutus myös Nuorten KOMPASSIn vaikuttavuuteen tulee näkyväksi pi-

demmän ajan seurannassa.  

 

 

Tutkimuksen rajoitukset 

 

 

Tällä tutkimuksella on useita rajoituksia. Intervention vaikuttavuuden arviointia vaikeuttaa se, että 

osallistuneiden nuorten harjoituksiin käyttämää aikaa ei kontrolloitu. Interventioryhmän nuorten 

välillä on voinut olla suurta vaihtelua harjoituksiin paneutumisessa, koska nuoret valikoivat ja teki-

vät harjoitukset itsenäisesti. Tutkimusotos rajattiin ainoastaan tehtyjen tehtävien määrän perusteella. 

Jatkossa Nuorten KOMPASSIn vaikuttavuutta arvioitaessa tämä tulisi ottaa huomioon. Tässä tut-

kimuksessa tyttöjä oli interventioryhmässä enemmän kuin poikia ja kontrolliryhmässä poikia hie-

man enemmän kuin tyttöjä, mitä analyyseissa ei huomioitu. Sukupuoli olisi hyvä jatkossa ottaa tar-

kasteluissa huomioon, koska tyttöjen on huomattu sitoutuvan identiteettiin poikia aiemmin (Klimst-

ra ym., 2010) ja masennusoireiden tiedetään olevan tytöillä nuoruudessa yleisempiä kuin pojilla 

(Marttunen & Kaltiala-Heino, 2013). Sukupuolella voi olla merkitystä myös intervention vaikutta-
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vuuden kannalta. Sukupuolta lukuun ottamatta interventio- ja kontrolliryhmä olivat taustatekijöil-

tään hyvin toisiinsa verrattavissa. On kuitenkin huomioitava, että intervention ulkopuoliset tekijät, 

kuten koulussa tarjottu tuki, ovat voineet vaikuttaa tässä tutkimuksessa tarkasteltuihin muuttujiin 

niin interventio- kuin kontrolliryhmässä. 

Haaste intervention vaikuttavuuden arvioinnin kannalta on, että Nuorten KOMPASSIssa tu-

kea tarjoavat coachit olivat opiskelijoita ja coachaus tapahtui WhatsApp-viestisovelluksen välityk-

sellä kerran viikossa. Coachit saivat tehtäväänsä koulutuksen ja työnohjausta, mutta ohjauksen laa-

dulla ja määrällä voi olla merkitystä intervention vaikuttavuuteen. Toisaalta verkkointerventioiden 

ohjausta tutkineessa katsauksessa on todettu, ettei tukea antavan ohjaajan ammattipätevyydellä ole 

juurikaan merkitystä intervention vaikuttavuuden kannalta (Baumeister, Reichler, Munzinger, & 

Lin, 2014). Aiemmin toteutettujen HOT-pohjaisten verkkointerventioiden vaikuttavuus on ollut 

verrattavissa kasvokkain tapahtuviin interventioihin masennuksen hoidossa ja hyvinvoinnin lisään-

tymisen suhteen (Lappalainen ym., 2014; Räsänen ym., 2016). 

Rajoituksia tutkimukselle asettivat myös käytetyt menetelmät. Tässä tutkimuksessa tarkastel-

tiin ainoastaan intervention välittömiä vaikutuksia kahden mittauskerran perusteella. Seuranta pi-

demmällä aikavälillä on intervention vaikuttavuuden selvittämiseksi tärkeää. Lisäksi identiteettike-

hityksen muutoksia ja yhteyksiä masennusoireisiin tarkasteltiin ainoastaan koko otoksen tasolla. 

Nuorten välillä voidaan olettaa olevan merkittävää yksilöllistä vaihtelua sekä identiteettikehitykses-

sä (Kroger ym., 2010) että masennusoireissa (Marttunen & Kaltiala-Heino, 2013), mitä tässä tutki-

muksessa käytettyjen analyysimenetelmien avulla ei voitu tarkastella. Toisaalta yleisen tason tar-

kastelu yksilöllisten polkujen tutkimisen sijaan on perusteltua, koska tarkoituksena oli uuden inter-

vention vaikuttavuuden selvittäminen.  

 

 

Tutkimuksen sovellusmahdollisuudet ja jatkotutkimuksen tarve 

 

 

Vaikka tällä tutkimuksella on rajoituksia, tutkimuksen otoskoko oli kohtalainen ja satunnaistaminen 

interventio- ja kontrolliryhmään oli taustatekijöiden osalta onnistunut. Tulokset antavat tärkeää tie-

toa identiteettikehityksessä tapahtuvista muutoksista yhdeksännen luokan syksyllä, kun jatkokoulu-

tusvalinnat tulevat ajankohtaisiksi. Identiteetin etsiminen ja valintoihin sitoutuminen lisääntyivät 

huomattavasti yhdeksäsluokkalaisilla, mikä on tärkeää huomioida nuorten tukemisessa esimerkiksi 

koulussa. Nuoret tekevät peruskoulun lähestyessä loppuaan tulevaisuutensa kannalta merkitykselli-
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siä päätöksiä, joihin ympäristön on tärkeää tarjota tukea. Nuorten KOMPASSI on kehitetty hyvin-

vointia tukevaksi ohjelmaksi, joka verkkointerventiona olisi helposti tavoitettavissa sekä kustannus-

tehokas. Mikäli Nuorten KOMPASSI –interventiolla voidaan tukea nuorten identiteettikehitystä, 

sen hyvinvointivaikutukset voivat heijastua pitkälle tulevaisuuteen. 

Vaikka Nuorten KOMPASSI –interventiolla ei syksyn aikana ollut välitöntä vaikutusta identi-

teettikehitykseen, voivat vaikutukset näkyä pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Tällöin Nuorten 

KOMPASSI voisi olla yksi pitkään etsitty tapa tukea nuorten identiteettikehitystä. Erot identiteettiä 

koskevien valintojen uudelleenharkinnan, valintoihin samaistumisen sekä murehtivan identiteetin 

etsimisen muutoksissa syksyn aikana interventio- ja kontrolliryhmän välillä antoivat viitteitä siitä, 

että interventiolla voi olla vaikutusta identiteettikehitykseen, vaikka erot eivät olleetkaan tilastolli-

sesti merkitseviä. Jatkotutkimus pidemmän aikavälin seurannassa on tärkeää sekä intervention vai-

kutusten että yleisesti nuorten identiteettikehityksen selvittämisen kannalta.  

Masennusoireet eivät muuntaneet Nuorten KOMPASSIn vaikutuksia tai identiteettikehitystä 

syksyn aikana, mutta myös näitä vaikutusmekanismeja tulisi tutkia pidemmällä aikavälillä. Masen-

nusoireet olivat vahvasti yhteydessä haasteisiin identiteettikehityksessä, mikä voi heijastua identi-

teettikehityksen vaikeuksiin jatkossa. Tämä löydös painottaa tarvetta löytää ja tarjota tukikeinoja 

erityisesti nuorille, joilla psykososiaalisen kehityksen haasteet kasautuvat. Lisäksi olisi tärkeää 

huomioida nuorten yksilölliset erot interventioon sitoutumisessa ja tutkia yksilöllisiä polkuja identi-

teettikehityksessä peruskoulusta toisen asteen koulutukseen siirtyessä. Nuorten KOMPASSI voi 

tarjota tukea identiteetin etsimiseen joidenkin nuorten kohdalla, vaikka vaikutukset eivät nä-

kyisikään laajaa otosta tarkasteltaessa. Nuorten KOMPASSIn pilottiversion kehittämiseksi tarvitaan 

myös tutkimusta sen vaikuttavuudesta muilla hyvinvoinnin osa-alueilla.  

Hyväksymis- ja omistautumisterapian viitekehyksessä interventioilla ei suoraan pyritä vaikut-

tamaan identiteettikehitykseen. Tämän tutkimuksen alustavat tulokset innoittavat tutkimaan, voisiko 

identiteettikehitys olla yksi tekijä, joka välittää HOT-pohjaisen Nuorten KOMPASSIn vaikutuksia 

hyvinvointiin. Tulokset osoittivat, että yhdeksäsluokkalaisten nuorten identiteettikehityksessä ta-

pahtuu merkittäviä muutoksia lyhyenkin aikavälin sisällä. Tätä kehitystä tukemalla voidaan mah-

dollisesti edesauttaa nuorten hyvinvointia siirtymässä peruskoulusta toisen asteen opintoihin sekä 

myöhemmin tulevaisuudessa.  
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