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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kaikkien harrastusten ja pääharras-

tusten lukumäärien yhteyttä kuudesluokkalaisten (n = 249) sosioemotionaalisen 

hyvinvoinnin osa-alueisiin eli käytösoireisiin, tunneoireisiin, yliaktiivisuuteen, 

kaverisuhteiden ongelmiin sekä prososiaalisuuteen. Lisäksi tutkimuksessa selvi-

tettiin eri harrastusten yhteyttä sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin. 

Tutkimuksen aineisto koostui Alkuportaat-tutkimushankkeen aikana oppilailta 

kerätyistä harrastuskyselylomakkeista sekä opettajien täyttämistä Strengths and 

Difficulties Questionnaire –lomakkeista, joissa he arvioivat oppilaiden sosioemo-

tionaalista hyvinvointia. Harrastusten lukumäärien yhteyttä sosioemotionaali-

seen hyvinvointiin tarkasteltiin korrelaatiokertoimien avulla erikseen jokaisen 

hyvinvoinnin osa-alueen osalta. Eri harrastusten yhteyttä sosioemotionaalisen 

hyvinvoinnin osa-alueisiin tutkittiin käyttämällä Mann-Whitney U- testiä sekä 

riippumattomien otosten t-testiä.  

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sosioemotionaalisen hyvinvoinnin 

kannalta ei ollut merkitystä, montako harrastusta tai pääharrastusta varhaisnuo-

rella oli. Liikuntaharrastuksilla, luovilla harrastuksilla, lukemisella ja kerhotoi-

minnalla oli myönteinen yhteys sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin. 

Mediaan ja moottoriajoneuvoihin liittyvillä harrastuksilla oli yhteys muun mu-

assa yliaktiivisuuden suurempaan esiintyvyyteen, mikä aiempien tutkimusten 

perusteella voi selittyä mielenkiinnon suuntautumisella eikä välttämättä näiden 

harrastusten vaikutuksen kautta. Eri harrastusten myönteisiä yhteyksiä hyvin-

voinnille voidaan hyödyntää tarjoamalla varhaisnuorille mahdollisuus niihin 

harrastuksiin, jotka tukevat kohdennetusti heidän hyvinvointiaan. 
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1 JOHDANTO 

Harrastukset ovat koulun ja kodin rinnalla merkittävä ympäristö varhaisnuorten 

elämässä, sillä tutkimusten mukaan yli 90 prosentilla suomalaisista 10-14-vuoti-

aista on jokin harrastus (Merikivi, Myllyniemi & Salasuo 2016). Vapaa-ajanviet-

totavat ovat usein varhaisnuorelle merkityksellisiä, sillä niiden kautta hän voi 

toteuttaa omia kiinnostuksen kohteitaan ja rakentaa omaa identiteettiään 

(Löfblom 2013), jotka ovat varhaisnuoruudessa tärkeitä kehitystehtäviä (Savolai-

nen 2005). Varhaisnuori on elämänvaiheessa, jossa hän kohtaa erilaisia muutok-

sia, mikä voi tuottaa haasteita hyvinvoinnille (Aalberg & Siimes 2007). Harras-

tukset voivat tällöin toimia merkittävänä kontekstina varhaisnuoren elämässä, 

sillä tutkimusten mukaan harrastukset parantavat hyvinvointia (Bartko & Eccles 

2003).  

Harrastusten yhteys varhaisnuorten hyvinvointiin on ajankohtainen aihe, 

sillä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta on keskusteltu viime aikoina paljon 

niin mediassa kuin ammattilaisten keskuudessa. Huolen aiheena on ollut erityi-

sesti lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi. Mielenterveyden tukemisessa 

ensi arvoisessa asemassa ovat sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen tukeminen, 

sillä erityisesti vaikeudet näillä alueilla aiheuttavat haasteita hyvinvoinnissa 

(Junttila 2010). Harrastuksissa varhaisnuoren on mahdollista vahvistaa sosio-

emotionaalisia taitojaan ja sitä kautta hyvinvointiaan (Metsäpelto, Pulkkinen & 

Tolvanen 2010). Sosioemotionaalisen hyvinvoinnin tukemiseen on tärkeä panos-

taa, sillä sosioemotionaalinen hyvinvointi pienentää riskiä mielialahäiriöihin, 

tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmiin sekä syrjäytymiseen (Elias ym. 1997). 

Lisäksi sosioemotionaalinen hyvinvointi parantaa kouluun sitoutumista ja oppi-

mista sekä ongelmanratkaisutaitoja ja sinnikkyyttä (Durlak, Domitrovich, Weiss-

berg & Gullotta 2015).  

Vaikka tutkimuksia vapaa-ajan aktiviteettien yhteydestä sosioemotionaali-

seen hyvinvointiin löytyy jonkin verran (esim. Guhn ym. 2012; Metsäpelto ym. 

2010), painottuvat tutkimuksissa sosioemotionaalisen hyvinvoinnin rakentumi-

sen ja tukemisen konteksteista koulun (esim. Durlak ym. 2015) ja kodin ympäris- 



6 
 

töt (esim. Rönkä ym. 2017). Suomalaista tutkimustietoa harrastusten yhteydestä 

sosioemotionaaliseen hyvinvointiin löytyy kansainvälisesti verrattuna vain vä-

hän. Tutkimukset harrastusten yhteydestä sosioemotionaaliseen hyvinvointiin 

voisivat antaa lisää tärkeää tutkimustietoa siitä, miten harrastusten avulla sosio-

emotionaalista hyvinvointia voitaisiin tukea.  

Useimmissa harrastuksiin liittyvissä tutkimuksissa harrastusten ja harras-

tuksiin osallistumisen yhteys varhaisnuoren hyvinvointiin on positiivinen (Guhn 

ym. 2012; Metsäpelto ym. 2010). Toisaalta vanhempien ja kasvattajien keskuu-

dessa on herännyt keskustelua siitä, voiko harrastuksia olla liikaa (Melman, Little 

& Akin-Little 2007). Liialliseen harrastamiseen liittyvää tutkimusta on tehty vain 

vähän, mutta tutkimuksen tuloksissa on viitteitä siitä, että liian suuri harrastus-

määrä voi aiheuttaa sosioemotionaalisia haasteita varhaisnuoren elämässä, ku-

ten stressiä (esim. Mahoney ym. 2006; Melman ym. 2007).  

Harrastuksiin liittyvissä tutkimuksissa on tutkittu myös tarkemmin erilais-

ten harrastusten yhteyksiä sosioemotionaaliseen hyvinvointiin (esim. Fletcher, 

Nickerson & Wright 2003). Eri harrastusten on todettu olevan yhteydessä sosio-

emotionaalisen hyvinvointiin eri tavoin (Pulkkinen & Metsäpelto 2014). Erilaisiin 

harrastuksiin liittyvän tutkimustiedon avulla on mahdollista ohjata erityisesti 

riskiryhmiin kuuluvia varhaisnuoria sellaisiin harrastuksiin, jotka tukisivat hei-

dän hyvinvointiaan. Harrastusten positiivista vaikutusta sosioemotionaaliselle 

hyvinvoinnille on hyödynnetty Suomessa erityisesti Icehearts-toiminnassa, jossa 

joukkueurheilun avulla tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. Ice-

hearts-toimintamallin on todettu parantavan toimintaan osallistuneiden sosiaa-

lisia ja tunnetaitoja sekä käyttäytymiseen liittyviä taitoja (Appelqvist-Schmid-

lechner, Kekkonen, Wessman & Sarparanta 2017). Suomessa olisi kuitenkin vielä 

lisätarvetta tutkimustiedolle harrastusten vaikutuksista hyvinvoinnille, jotta esi-

merkiksi koulun kerhotoimintaa voitaisiin kehittää tukemaan varhaisnuorten 

hyvinvointia.  

Nämä aukot harrastuksiin liittyvällä tutkimuskentällä toimivat lähtökoh-

tana tälle tutkimukselle, joka tarjoaa lisää tietoa harrastusten hyödyntämisestä 
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varhaisnuorten sosioemotionaalisen hyvinvoinnin tukemisen kontekstina. Tä-

män tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuudesluokkalaisten harrastusten 

lukumäärän sekä erilaisten harrastusten yhteyttä heidän sosioemotionaaliseen 

hyvinvointiinsa. Sosioemotionaalinen hyvinvointi on jaettu tässä tutkimuksessa 

sen vaikeuksia ja vahvuuksia ilmentäviin tekijöihin. Sosioemotionaalisia vai-

keuksia ovat käytösoireet, tunneoireet, yliaktiivisuus ja kaverisuhteiden ongel-

mat, sekä vahvuuksia prososiaalisuus. 



 

2 HARRASTUKSET

2.1 Harrastukset osana lasten ja nuorten vapaa-aikaa  

Harrastaminen on lasten ja nuorten tapa viettää vapaa-aikaa kouluajan ulkopuo-

lella (Helve 2009). Löfblomin (2013) määritelmän mukaan harrastaminen on toi-

mintaa, jossa harrastajalla on jokin tavoite ja joka on hänelle itselleen tärkeää. 

Harrastuksessa on mahdollista oppia ja kehittyä ja määritellä omaa identiteetti-

ään ja suhdettaan ympäröivään maailmaan (Löfblom 2013). Metsämuuronen 

(1995) puolestaan määrittelee harrastuksen vapaa-ajan aktiivisuuden ilmiönä. 

Tämä harrastuksen tuoma aktiivisuus voi olla niin fyysistä kuin kognitiivista. 

Harrastuksessa korostuu toiminta ja sen suuntaaminen tiettyyn kohteeseen. Met-

sämuurosen (1995) mukaan harrastaminen on usein melko pysyvää ja säännöl-

listä toimintaa, johon harrastaja sitoutuu yksittäistä kertaa pidemmäksi aikaa. Li-

säksi harrastamisella pyritään harrastajalle tuottamaan lähinnä myönteisiä tun-

temuksia (Metsämuuronen 1995). 

Näitä vapaa-ajan aktiviteetteja voidaan harrastaa niin kotona kuin kodin 

ulkopuolellakin. Harrastaminen voi olla ohjattua tai omaehtoista toimintaa (Flet-

cher ym. 2003). Juvosen (2000) mukaan ohjattu harrastus on toimintaa, jossa ede-

tään tavoitteellisen suunnitelman mukaan kehittäen näin haluttua taitoa. Fletche-

rin ym. (2003) mukaan harrastus on ohjattua silloin, kuin se on aikuisen järjestä-

mää ja siinä on sosiaalisia ja käyttäytymiseen liittyviä tavoitteita. Ohjattua har-

rastamista voi tapahtua esimerkiksi urheiluseurassa, musiikkiopistossa tai parti-

ossa. Omaehtoisen harrastamisen Fletcher ym. (2003) määrittelevät spontaanim-

maksi toiminnaksi sisältäen esimerkiksi lukemisen tai television katselun.  

Hakovirran ja Rantalaihon (2012) mukaan lapset ja nuoret kokevat harras-

tukset merkityksellisiksi ja tärkeiksi osaksi elämäänsä. Yleisesti lasten ja nuorten 

keskuudessa harrastamisen suosio on kasvussa (Merikivi ym. 2016). Harrastuk-

siin osallistumista kuvaillaan normiksi, joka kuuluu jokaisen elämään (Hakovirta 

& Rantalaiho 2012). Harrastusten kokeilu ja oman harrastuksen löytäminen on 

oman identiteettinsä hahmottamista, joka jatkuu useiden vuosien ajan. Erityisen 
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tärkeää identiteetin rakennus on varhaisnuoruudessa, sillä Aution ja Kasken 

(2005) mukaan varhaisnuori pohtii usein omaa identiteettiään ja hyväksytyksi 

tulemista. Identiteetin rakentamisessa sosiaalisella ympäristöllä on erityinen 

merkitys (Savolainen 2005). Näin ollen koulun ja kodin lisäksi harrastukset ovat 

tälle kehitysvaiheelle tärkeitä. 

Harrastuksen yhteydestä identiteetin luomiseen huolimatta harrastusta ei 

aina välttämättä valita itse, vaan vanhemmat saattavat tehdä päätöksen harras-

tuksista (Helve 2009). Joissain tapauksissa harrastaminen saattaa tapahtua van-

hempien ehdoilla, jolloin vanhemmat haluavat esimerkiksi tarjota lapselleen sitä, 

mistä itse ovat nuorena jääneet paitsi (Paajanen 2001). Paajasen (2001) tutkimuk-

sen mukaan yli 90 prosenttia 11-vuotiaiden lasten huoltajista on sitä mieltä, että 

lasten harrastukset ovat tärkeitä. Tärkeimmiksi lasten harrastuksien tuomiksi 

hyödyiksi huoltajat listaavat niiden sosiaalistavan vaikutuksen ja kavereiden ta-

paamisen. Muun muassa näitä vanhempien toivomia hyötyjä onkin todettu saa-

vutettavan harrastusten avulla (esim. Helve 2009). 

2.2 Lasten ja nuorten harrastuksia Suomessa  

Liikunta on Suomessa varhaisnuorten keskuudessa suosituin harrastusmuoto ja 

liikuntaa harrastavien määrä on yhä kasvussa. Vuoden 2015 Nuorisobarometrin 

mukaan 10–14-vuotiaista 92 prosenttia ilmoitti harrastavansa mitä tahansa lii-

kuntaa edes joskus (Merikivi ym. 2016). Zacheuksen (2008) mukaan liikunnan 

harrastaminen on viime vuosikymmenien aikana jakautunut erilaisten toimijoi-

den alle liikuntalajien ja -paikkojen monipuolistuessa. Tämä on mahdollistanut 

liikunnan monipuolisen harrastamisen niin omaehtoisesti kuin erilaisten urhei-

luseurojen puitteissa. Urheiluseuratoiminta on Suomessa suosittua, sillä neljä vii-

destä varhaisnuoresta on ainakin kokeillut urheiluseuratoimintaa ennen aikuis-

ikää (Mononen, Blomqvist, Koski & Kokko 2016). Monosen ym. (2016) mukaan 

urheiluseurassa toimiminen on suosituinta 11-vuotiaiden keskuudessa. Suosi-

tuimpia liikuntalajeja 10–14-vuotiailla olivat vuoden 2015 Nuorisobarometrin 
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mukaan pyöräily, ulkoilu, jalkapallo, juoksu tai lenkkeily sekä sähly (Merikivi 

ym. 2016).  

Luovat harrastukset ovat Tilastokeskuksen (2018) tekemän tutkimuksen 

mukaan suosittuja 10–14-vuotiaiden keskuudessa. Tutkimuksessa luoviksi har-

rastuksiksi määriteltiin muun muassa musiikki, kuvataiteen eri muodot sekä kir-

joittaminen. Musiikin harrastaminen on Tilastokeskuksen (2018) mukaan suosit-

tua 10–14-vuotiaiden keskuudessa, vaikka harrastajien määrä onkin vähentynyt 

viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana. Tutkimus osoittaa, että vuonna 1981 

yli puolet 10–14-vuotiaista soitti jotain instrumenttia, kun taas vuonna 2017 vain 

alle kolmannes harrasti soittamista. Erityisesti klassisen musiikin harrastajien 

määrä on pudonnut (Pohjannoro 2010). Musiikkioppilaitoksissa musiikkia har-

rasti vuonna 2017 10–14-vuotiaista 15 prosenttia. Suosituimpina soittimina ovat 

jo pitkään pysyneet piano ja kitara (Tilastokeskus 2018).  

Kuvataidetta harrasti Tilastokeskuksen (2018) raportin mukaan yli puolet 

tytöistä ja vajaa kolmannes pojista 10–14-vuotiaiden ikäryhmästä. Suosituimmat 

tavat kuvataiteen harrastamiseen olivat piirtäminen ja maalaaminen. Tilastokes-

kuksen (2018) mukaan muiden kädentaitojen harrastaminen on sen sijaan vähen-

tynyt varhaisnuorten keskuudessa, sillä vielä vuonna 1981 reilusti yli puolet 10-

14-vuotiaista ilmoitti harrastavansa kädentaitoja, kun taas vuonna 2017 harrasta-

jien määrä oli enää alle 40 prosenttia. Näin ollen Suomi ei noudata muun maail-

man trendiä käsityöinnostuksen uudelleen heräämisessä (Kouhia 2016).  

Kirjoittamisen harrastamisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi runojen, no-

vellien tai romaanien kirjoittamista, päiväkirjan tai blogin pitämistä sekä perin-

teisten kirjeiden kirjoittamista. Tilastokeskuksen (2018) mukaan näistä suosi-

tuinta on päiväkirjan kirjoittaminen, jota harrastaa lähes viidesosa 10–14-vuoti-

aista. Kuitenkin Tilastokeskuksen tutkimuksen (2018) mukaan kirjoittamisen 

harrastaminen on vähentynyt Suomessa kaikissa ikäryhmissä, vaikka blogit 

ovatkin tuoneet mukanaan uuden tavan kirjalliseen ilmaisuun. 

Lukeminen on edelleen osa monen varhaisnuoren vapaa-ajan viettoa, sillä 

vuonna 2012 toteutetun Lasten mediabarometri -tutkimuksen mukaan kaikista 

varhaisnuorista 83 prosenttia lukee muita kirjoja kuin koulukirjoja ainakin joskus 
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sekä päivittäin tai lähes päivittäin 41 prosenttia (Suoninen 2012). Lukemisen 

useus kuitenkin vaihtelee mediabarometrin mukaan paljon tyttöjen ja poikien 

välillä tyttöjen lukiessa huomattavasti poikia useammin (Suoninen 2012). Ty-

töistä puolet lukivat kirjoja lähes päivittäin, kun pojista vastaava osuus oli vain 

kolmannes. Vähiten varhaisnuorista lukivat kuudesluokkalaiset pojat me-

diabarometrin mukaan, sillä heistä vain 22 prosenttia luki kirjoja lähes päivittäin. 

Kirjatyypeistä sarjakuvat sekä lasten ja nuorten romaanit olivat suosituimpia var-

haisnuorten keskuudessa. Sarjakuvia luki usein lähes kaksi kolmasosaa varhais-

nuorista. 

Kerhotoimintaa järjestävät Suomessa useat eri tahot. Isoin kerhotoiminnan 

järjestäjä Suomessa ovat kunnat, jotka vastaavat koulujen kerhotoiminnan järjes-

tämisestä (Opetushallitus 2014). Seurakunnilla on tarjolla lapsille ja nuorille eri-

laista kerhotoimintaa. Seurakunnan tai jonkin uskonnollisen järjestön kerhotoi-

mintaan vuonna 2012 osallistui vajaa kolmannes 14–15-vuotiaista varhaisnuo-

rista (Suoninen, Kupari & Törmäkangas 2010). Suurimmat yksittäiset kerhotoi-

mintaa tarjoavat järjestöt ovat 4H ja Suomen Partiolaiset, joiden toimintaan 

vuonna 2012 osallistui 16 prosenttia 14–15-vuotiasta (Suoninen, Kupari, Törmä-

kangas 2010).  

Mediaan liittyviä harrastuksia harrastaa Merikiven ym. (2016) selvityksen 

mukaan lähes puolet varhaisnuorista. Mediaharrastaminen, kuten television kat-

seleminen tai digitaalisten pelien pelaaminen, mielletään kuitenkin usein vain 

tavaksi viettää vapaa-aikaa eikä varsinaiseksi harrastukseksi, minkä vuoksi har-

rastajien todellista määrää on vaikea määritellä (Merikivi, Mulari & Vilmilä 

2017). Kinnusen, Liljan ja Mäyrän (2018) tutkimuksen mukaan suosituin media-

harrastamisen muoto 10–19-vuotiaiden keskuudessa oli digitaalisten pelien pe-

laaminen. Tutkittavista 84 prosenttia pelasi aktiivisesti mobiililaitteilla ja yli puo-

let tietokoneella tai pelikonsolilla. Myös erilaiset netin videopalvelut ovat suo-

sittu harrastus, sillä Merikiven ym. (2016) tutkimuksessa lähes puolet varhais-

nuorista ilmoitti käyttävänsä palveluita vähintään kerran päivässä.  



12 
 

Vaikka uusien median kuluttamisen tapojen suosio on kasvussa, on perin-

teisen television käyttö säilynyt osana varhaisnuorten mediaharrastamista. Me-

rikiven ym. (2016) tutkimuksen mukaan 41 prosenttia alle 15-vuotiaista katsoo 

televisiota päivittäin. Television rinnalle ovat viime vuosina nousseet erilaiset 

suoratoistopalvelut, jotka mahdollistavat itse katseluajankohdan määrittämisen 

ja useiden jaksojen katsomisen peräkkäin. Näitä suoratoistopalveluita käyttää 

päivittäin noin viidennes 9–29-vuotiaista (Merikivi ym. 2016). 

Lemmikkien hoito monelle lapselle ja nuorelle osa arkea, koska Tilastokes-

kuksen (2012) tutkimuksen mukaan lemmikin omistaminen on suosittua erityi-

sesti lapsiperheiden keskuudessa. Tilastokeskuksen (2012) tutkimuksen mukaan 

yli puolet kahden huoltajan lapsiperheistä ja yli 40 prosenttia yksinhuoltajaper-

heistä omistivat jonkin lemmikkieläimen. Lemmikin hoidon lisäksi lemmikin 

kanssa voi harrastaa myös yhdessä. Tunnetuimpia lemmikin kanssa harrastetta-

via asioita ovat esimerkiksi agility, tottelevaisuuskoulutus ja näyttelyt (Kennel-

liitto 2018). 

Moottoriajoneuvoihin liittyviä harrastuksia harrastetaan varhaisnuorten 

keskuudessa jonkin verran, mutta tarkkoja tilastoja harrastajien kokonaismää-

rästä ei ole. Moottoriliiton (2017) mukaan vuonna 2017 moottoriliiton jäsenenä 

oli 2045 poikaa ja 226 tyttöä, jotka harrastivat esimerkiksi Motocrossia tai Endu-

roa. Moottoriliitossa harrastavien määrä on laskussa niin tyttöjen kuin poikien-

kin osalta (Moottoriliitto 2017). Moottoriajoneuvojen parissa harrastetaan myös 

itsenäisesti kotona, jolloin todellinen harrastajien määrä on liittoon kuuluvia suu-

rempi.  



 
 

3 SOSIOEMOTIONAALINEN HYVINVOINTI

3.1 Sosioemotionaalisen hyvinvoinnin rakentuminen sosiaa-

listen ja emotionaalisten taitojen kautta 

Sosioemotionaalinen hyvinvointi tarkoittaa yksilön tunteiden, käyttäytymisen, 

sosiaalisten suhteiden ja persoonallisten vahvuuksien muodostamaa kokonai-

suutta (Hamilton & Redmond 2010). Se sisältää yksilön sosiaalisen ja emotionaa-

lisen kyvykkyyden sopeutua päivittäisiin haasteisiin niin yksilötasolla kuin sosi-

aalisissa tilanteissa, mikä usein johtaa kohti mielekästä elämää (Australian Insti-

tute of Health and Welfare 2012). Sosioemotionaalisen hyvinvoinnin edellytyk-

senä ovat tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn sekä vertaissuhteiden luomiseen 

ja ylläpitämiseen tarvittavien sosioemotionaalisten taitojen kehittyminen (Pol-

lard & Davidson 2001). Sosioemotionaalisten taitojen harjoittelun eli sosioemo-

tionaalisen oppimisen myötä yksilölle kehittyy kyvykkyys ymmärtää ja hallita 

sosiaalisia tilanteita ja tunteita tavoilla, jotka mahdollistavat elämässä tärkeiden 

tehtävien, kuten oppimisen, ihmissuhteiden, ongelmanratkaisun sekä vaikeisiin 

tilanteisiin sopeutumisen hallintaa. Tätä kyvykkyyttä kutsutaan sosioemotionaa-

liseksi kompetenssiksi (Elias ym. 1997).  

Weissbergin, Durlakin, Domitrovichin ja Gullottan (2015) määritelmän mu-

kaan sosioemotionaalinen kompetenssi muodostuu viiden kehitystehtävän 

kautta. Nämä kehitystehtävät ovat itsetuntemus ja itsetietoisuus, itsesäätely, so-

siaalinen tietoisuus, ihmissuhdetaidot sekä vastuullinen päätöksenteko. Itsetun-

temuksen ja itsetietoisuuden kehitystehtävä sisältää tunteiden ymmärtämisen 

kehittymisen, positiivisen minäkuvan luomisen sekä minäpystyvyyden kokemi-

sen. Itsesäätelyn kehitystehtävä koostuu kyvystä säädellä omaa käyttäytymis-

tään ja tunteitaan sekä hallita stressiä ja impulsseja. Sosiaalisen tietoisuuden ke-

hitystehtävä sisältää tärkeiden sosiaalisten taitojen kehittymisen, kuten toisten 

tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen, käyttäytymisen sosiaalisten normien 
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ymmärtäminen sekä empatiakyky. Ihmissuhdetaitojen kehitystehtävän tarkoi-

tuksena on luoda työkaluja palkitsevien ja tasapainoisten ihmissuhteiden luomi-

seen ja ylläpitämiseen. Vastuullisen päätöksenteon kehitystehtävä koostuu ky-

vystä tehdä rakentavia omaa käyttäytymistä ja vuorovaikutusta koskevia pää-

töksiä sekä huomioida oman ja muiden terveyttä ja hyvinvointia tekemällä niitä 

edistäviä päätöksiä. 

Hyvät sosioemotionaaliset taidot tukevat monipuolisesti yksilön subjektii-

vista hyvinvointia (OECD 2015), edistävät henkistä ja fyysistä terveyttä (Määttä 

ym. 2017) sekä vähentävät antisosiaalista käyttäytymistä (OECD 2015), kuten ve-

täytymistä tai häiriökäyttäytymistä (Junttila, Voeten, Kaukiainen & Vauras 2006). 

Hyvät sosioemotionaaliset taidot ehkäisevät myös muuta terveydelle ja hyvin-

voinnille haitallista käyttäytymistä, kuten huumeiden käyttöä, väkivaltaisiin 

ryhmiin liittymistä sekä koulunkäynnin keskeyttämistä (Elias ym. 1997). Sosio-

emotionaalinen hyvinvointi ennustaa parempaa selviytymistä työelämässä ja pa-

rantaa kokonaisvaltaisesti elämänlaatua (Durlak ym. 2015; OECD 2015).  

3.2 Sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueet 

Sosioemotionaalisen hyvinvoinnin laatua voidaan tarkastella sen osa-alueiden 

kautta, jotka joko vahvistavat tai heikentävät sitä (Australian Institute of Health 

and Welfare 2012). Tässä tutkimuksessa sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-

alueiksi on määritelty prososiaalisuus hyvinvoinnin vahvuustekijänä sekä käy-

tösoireet, tunneoireet, yliaktiivisuus ja kaverisuhteiden ongelmat hyvinvoinnin 

vaikeuksia ilmentävinä tekijöinä.  

Prososiaalisuus tarkoittaa käyttäytymistä, jonka tarkoituksena on suojella 

tai parantaa muiden hyvinvointia (Schwartz & Bilsky 1990). Prososiaalinen käyt-

täytyminen voi olla muiden auttamista, jakamista ja muuta tarkoituksellista ja 

vapaaehtoista positiivista käyttäytymistä muita kohtaan (Eisenberg & Beilin 

1982). Prososiaalisen käyttäytymisen on todettu muun muassa lisäävän henkistä 

hyvinvointia (Schwartz, Meisenhelder, Yusheng, & Reed 2003) ja vähentävän 
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masentuneisuutta (Crandall 1975). Näissä tutkimuksissa prososiaalista käyttäy-

tymistä tutkittiin vapaaehtoistoiminnan kontekstissa, joten niiden tulokset eivät 

ole täysin sovellettavissa spontaanin, arkielämässä tapahtuvan prososiaalisen 

käyttäytymisen vaikutuksista hyvinvointiin (Weinstein & Ryan 2010). Prososiaa-

lisuuteen liittyvä kiitollisuuden tunteen on todettu vahvistavan lasten ja nuorten 

hyvinvointia (Fredrickson 2001). Bartlettin ja DeStenon (2006) mukaan kiitolli-

suuden tunne ajaa prososiaalisiin tekoihin. Voidaan siis ajatella, että prososiaali-

sen lapsen tai nuoren hyvinvointi on kiitollisuuden myötä parempi kuin niiden, 

jotka eivät tee prososiaalisia tekoja. 

Tunneoireilla tarkoitetaan tunne-elämän häiriöitä, joita voivat olla muun 

muassa tunne-elämän epätasapainoisuus tai ahdistuneisuus (Reinholdt-Dunne 

ym. 2011). Tunne-elämään liittyvät vaikeudet ovat tutkimusten mukaan yhtey-

dessä huonompaan itsetuntoon sekä heikompiin sosiaalisiin ja akateemisiin tai-

toihin (esim. Davis, Ollendick & Nebel-Schwalm 2008; Wood 2006). Tunne-elä-

män ongelmat heikentävät hyvinvointia, sillä ne lisäävät päihteiden käytön to-

dennäköisyyttä sekä riskiä sairastua masennukseen tai ahdistushäiriöihin aikui-

suudessa (esim. Moffitt ym. 2007).  

Käytösoireet eli käyttäytymiseen liittyvät vaikeudet voivat ilmentyä muun 

muassa häiritsevänä, sääntöjen vastaisena tai aggressiivisena käyttäytymisenä 

(Matthys & Lochman 2016). Käytöshäiriöiden on todettu lisäävän antisosiaali-

suutta, vaikeuksia ihmissuhteissa ja omissa sosiaalisissa rooleissa sekä psykiat-

risten häiriöiden ja rikollisen käyttäytymisen riskiä aikuisuudessa (Maughan & 

Rutter 2001). Yliaktiivisuus on vahvasti käytöshäiriöihin yhteydessä, sillä sen on 

todettu lisäävän käytöshäiriöiden pidempiaikaisia negatiivisia vaikutuksia 

(Maughan & Rutter 2001).  

Yliaktiivisuuteen liittyy usein keskittymisen ylläpitämisen vaikeutta, tark-

kaamattomuutta, tehtävien keskeyttämistä ja impulsiivisuutta (Taylor 2007). Yli-

aktiivisuuden häiriöistä erityisesti ADHD:n (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön yhteydessä on saatu tulok-

sia yliaktiivisuuden merkityksestä hyvinvoinnille ja sitä kautta elämänlaadulle 
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(esim. Peasgood 2016). Peasgoodin (2016) tutkimuksen mukaan ADHD-diagno-

soiduilla lapsilla ja nuorilla oli merkittävästi heikompi terveydellinen elämän-

laatu kuin ei-diagnosoiduilla lapsilla ja nuorilla.  

Vaikeudet tunteisiin, käyttäytymiseen ja yliaktiivisuuteen liittyvissä tai-

doissa voivat johtavaa kasautuviin kaverisuhteiden ongelmiin (Poikkeus 2011). 

Kaverisuhteiden ongelmia voivat olla syrjityksi, yksinäiseksi tai kiusatuksi jou-

tuminen tai muita häiritseväksi ja kiusaavaksi tuleminen (Määttä ym. 2017). Ka-

verisuhteilla on suuri merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnille, mikä käy ilmi 

erityisesti koulukiusaamiseen liittyvissä tutkimuksissa (Minkkinen 2015). Kou-

lukiusaamisen on todettu olevan vahvasti yhteydessä lasten ja nuorten masen-

nusoireisiin (esim. Hawker & Boulton 2000; Bond, Carlin, Thomas, Rubin & Pat-

ton 2001). Sosiaalisten suhteiden vähäisyys ja ystävättömyys voivat vaikuttaa ne-

gatiivisesti minäkäsitykseen, joka on keskeinen tekijä sosioemotionaaliselle hy-

vinvoinnille (Vitaro, Boivin, Bukowski 2013). Vitaron, Boivinin ja Bukowskin 

(2013) mukaan on tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on edes yksi vastavuoroinen 

kaverisuhde, sillä se vähentää yksinäisyyden tunnetta sekä masennusoireiden 

esiintymistä, mikä parantaa hyvinvointia. 

3.3 Sosioemotionaalisen hyvinvoinnin ekologinen malli 

Sosioemotionaalisten taitojen kehitykseen ja sitä kautta sosioemotionaaliseen hy-

vinvointiin vaikuttavat niin yksilön ominaisuudet, kuten temperamentti, asen-

teet ja arvot, kuin tilanteet ja ympäristöt, joissa lapsi ja nuori elää ja toimii (Pollard 

& Davidson 2001). Tätä sosioemotionaalisen hyvinvoinnin tarkastelun näkökul-

maa voidaan kutsua sosioemotionaalisen hyvinvoinnin ekologiseksi malliksi 

(Australian Institute of Health and Welfare 2012). Sosioemotionaalisen hyvin-

voinnin ekologinen malli perustuu ympäristön vaikutusta korostavaan Bron-

fenbrennerin (1979) ekologiseen kehitysteoriaan (ks. esim. Junttila 2010), jonka 

mukaan lapsen biologisen kehityksen ja sosiaalisen ympäristön välinen vuoro-

vaikutus ohjaa lapsen kehitystä ja sosiaalistumista.  
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Bronfenbrennerin (1979) ekologisen kehitysteorian mukaan lapsi kehittyy 

neljän sisäkkäisen lapsen elinympäristössä olevan kokonaisuuden sekä näiden 

keskinäisten suhteiden kautta. Nämä neljä järjestelmää ovat mikro-, meso-, ekso- 

ja makrojärjestelmät. Mikrojärjestelmä on mallin keskiössä ja sisältää ne vuoro-

vaikutussuhteet, joissa lapsi on aktiivisesti mukana kehittäen ja soveltaen sosiaa-

lisiin tilanteisiin tarvittavia taitoja. Mikrotason vuorovaikutussuhteita ovat välit-

tömät muun muassa perheen, kavereiden tai opettajan kanssa tapahtuvat sosiaa-

liset kontaktit. Mesojärjestelmä sisältää mikrosysteemien välisen vuorovaikutuk-

sen, kuten kodin ja koulun yhteistyön. Eksojärjestelmiä ovat ympäristöt, joissa 

lapsi ei voi olla aktiivisesti mukana, mutta jotka vaikuttavat lapseen epäsuorasti, 

kuten vanhempien työpaikka. Makrojärjestelmään kuuluvat laajemmat sosiaali-

set kontekstit, kuten kulttuuri ja sosiaaliset arvot. 

Sosioemotionaalisen hyvinvoinnin ekologisen kehityksen malli laajentaa 

erityisesti ymmärrystä siitä, miten erilaisten ympäristöjen tekijät vaikuttavat lap-

sen hyvinvointiin (ks. Hetherington & Stanley-Hagan 2002). Junttila (2010) mää-

rittelee Bronfenbrennerin (1979) teoriaa mukaillen sosioemotionaalisen hyvin-

voinnin tärkeimmiksi ympäristöiksi kodin sekä koulun, sillä ne vaikuttavat sosi-

aalisten ja emotionaalisten taitojen kehittymiseen. Nämä kontekstit ovat Bron-

fenbrennerin (1979) ekologisen teorian mallissa osa mikrosysteemiä.  

Kotiympäristössä on todettu olevan sosioemotionaalista hyvinvointia edis-

täviä kuin myös heikentäviä tekijöitä. Hyvinvointia edistäviä tekijöitä ovat eri-

tyisesti perheen tuki (Spruijt, DeGoede & Vanderval 2001) ja pysyvyys (Najman 

ym. 1997). Hyvinvointia heikentäviä tekijöitä perheessä voivat olla muun muassa 

huono sosioekonominen asema, vanhempien masentuneisuus tai negatiivinen 

vanhempi-lapsisuhde (Najman ym. 1997).  

Koulussa sosioemotionaaliset taidot tulevat tärkeäksi pääomaksi, sillä kou-

luyhteisössä muodostetaan kaverisuhteita sekä suhdetta opettajiin (Weare & 

Gray 2003). Lisäksi oppimiseen liittyvät prosessit vaativat paljon sosioemotio-

naalisia taitoja, kuten käyttäytymisen ja tunteiden säätelyä sekä ryhmätyösken-
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telytaitoja (Barry, Clarke & Dowling 2017). Haasteet sosioemotionaalisissa tai-

doissa ja erityisesti vertaissuhteiden ulkopuolelle jääminen kouluympäristössä 

voivat heikentää sosioemotionaalista hyvinvointia (Junttila 2010).  

Junttilan (2010) listauksesta sosioemotionaalisen hyvinvoinnin rakentumi-

sen konteksteista puuttuu monelle lapselle ja nuorelle tärkeä toimintakonteksti 

eli harrastukset. Pulkkisen ja Metsäpellon (2014) mukaan harrastukset sijoittuvat 

Bronfenbrennerin ekologisen kehityksen mallissa samaan tasoon kuin koti ja 

koulu eli mikrosysteemiin. Harrastukset ovat siis merkittävä konteksti lasten ja 

nuorten kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta. Erityisesti varhaisnuoren sosio-

emotionaalisen hyvinvoinnin kannalta harrastukset voivat muodostua merkittä-

väksi pääomaksi, sillä erilaisissa harrastuksissa varhaisnuorella on mahdollisuus 

muodostaa vertaissuhteita sekä kehittää sosiaalisia ja käyttäytymiseen liittyviä 

taitoja (Pulkkinen & Metsäpelto 2014). Nämä taidot ovat osa varhaisnuoren ke-

hitystehtäviä (Masten & Coatsworth 1998), ja ne toimivat pohjana sosioemotio-

naalisen hyvinvoinnin rakentumiselle (Pollard & Davidson 2001).



 
 

4 HARRASTUSTEN YHTEYS SOSIOEMOTIONAA-

LISEEN HYVINVOINTIIN 

4.1 Harrastuksiin osallistuminen ja sosioemotionaalinen hy-

vinvointi 

Tutkimusten mukaan harrastuksiin osallistuminen on pääasiassa positiivisesti 

yhteydessä sosioemotionaaliseen hyvinvointiin (esim. Posner & Vandell 1999). 

Aktiivisen harrastuksiin osallistumisen lapsuudessa ja nuoruudessa on todettu 

olevan yhteydessä muun muassa vähäisempään ongelmakäyttäytymiseen ja ko-

honneeseen psykososiaaliseen kompetenssiin (Mahoney ym. 2005). Guhnin ym. 

(2012) tutkimuksessa todettiin, että jo yksi harrastus voi toimia hyvinvointia ja 

elämänlaatua vahvistava tekijänä. Metsäpelto, Pulkkinen ja Tolvanen (2010) to-

teavat tutkimuksessaan erityisesti pidempiaikaisen harrastukseen osallistumisen 

olevan merkittävästi yhteydessä sisäänpäinkääntyvien käyttäytymisen ongel-

mien, kuten sosiaalisen ahdistuksen, vähentymiseen.  

 Guhnin ym. (2012) ja Metsäpellon ym. (2010) tutkimuksissa harras-

tuksiin osallistuminen on rajattu koskemaan järjestettyjä harrastuksia ja näissä 

tutkimuksissa juuri järjestettyjen harrastusten on todettu olevan myönteisesti yh-

teydessä sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. Pulkkisen (2002) mukaan järjeste-

tyssä toiminnassa on mahdollisuus harjoitella ja oppia sosiaalisia, fyysisiä ja älyl-

lisiä taitoja sekä kohdata ja käsitellä erilaisia haasteita aikuisen tuella. Lisäksi jär-

jestetyssä harrastustoiminnassa prososiaaliset taidot kehittyvät, yhteisöön kuu-

lumisen tunne vahvistuu sekä kaverisuhteiden määrä kasvaa (Pulkkinen 2002). 

Strukturoimattomalla harrastustoiminnalla, jossa aikuisen valvonta on heikkoa 

tai sitä ei ole lainkaan, on todettu olevan jopa negatiivisia vaikutuksia, kuten yh-

teyttä epäsosiaalisen käytöksen lisääntymiseen (Mahoney & Stattin 2000).  

Tutkimukset osoittavat, että koulun ulkopuolinen harrastaminen tarjoaa 

positiivisen mahdollisuuden sosiaalisesti ulkopuoliselle ja riskiryhmässä olevalle 
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varhaisnuorelle kehittää itsetuntoaan, sosiaalisia taitojaan sekä kiinnittyä yhteis-

kuntaan (Clarke, Morreale, Field, Hussein & Barry 2015). Varhaisnuoret, joilla on 

emotionaalisia ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, ovat kuitenkin usein juuri 

niitä, jotka jättäytyvät pois harrastuksista, vaikka järjestettyihin harrastuksiin 

osallistuminen olisi heidän sosioemotionaalisen hyvinvointinsa kannalta erityi-

sen tärkeää (Hutchinson & Brooks 2011). Siksi erilaisten harrastus- ja kerhotoi-

mintaan liittyvät interventiot ovat tärkeitä, jotta riskiryhmässä olevat varhais-

nuoret saataisiin mukaan harrastustoimintaan. 

Harrastuksiin osallistumista on sen vähäisyyden tai puuttumisen lisäksi 

tutkittu myös liiallisen harrastamisen näkökulmasta (esim. Luthar, Shoum & 

Brown 2006; Mahoney, Harris & Eccles 2006; Melman ym. 2007). Lasten ja nuor-

ten vapaa-ajan tiukan aikataulutuksen yleistymisen myötä on syntynyt huoli kii-

reen ja stressin lisääntymisestä lapsuudessa ja nuoruudessa, ja monet vanhem-

mat ja kasvatusalan ammattilaiset pohtivat, kuinka monta järjestettyä harrastusta 

riittää ja kuinka monta on liikaa (Melman ym. 2007). Vaikka tästä aiheesta ei vielä 

ole tehty paljon systemaattista tutkimusta, on muutamissa tutkimuksissa jo saatu 

sen suuntaisia tuloksia, että liiallinen harrastaminen saattaa aiheuttaa sosioemo-

tionaalisen hyvinvoinnin haasteita (esim. Mahoney ym. 2006; Melman ym. 2007). 

Syitä liiallisen harrastamisen haittoihin saattaa löytyä muun muassa unen mää-

rän vähentymisestä pitkien päivien seurauksena (Melman ym. 2007). Liian lyhyi-

den yöunien on todettu olevan yhteydessä tunne-elämän ja käyttäytymisen on-

gelmien kehittymiseen tai vaikeutumiseen (Dahl 1999).  

Melmanin ym. (2007) tutkimuksessa osoitettiin yhteys nuorten arjen liialli-

sen aikataulutuksen sekä itseraportoidun ahdistuneisuuden ja stressin tunteen 

välillä. Melmanin ym. (2007) tutkimuksen mukaan mitä useampi harrastus nuo-

rella oli sekä mitä enemmän tunteja nuorella kului harrastuksiin osallistumiseen, 

sitä korkeampi oli riski ahdistuneisuuden kokemiseen. Melman ym. (2007) kui-

tenkin painottavat, että vapaa-ajan liiallisen aikatauluttamisen haasteille ovat eri-

tyisen alttiita ne, joilla on ongelmia stressinhallinnassa. Tutkimuksen tulokset an-

tavat viitteitä siitä, että harrastamisen määrää tulisi arvioida lasten ja nuorten 

oman jaksamisen näkökulmasta. Kohtuullisen harrastamisen määrän hyötyjen 
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on todettu olevan edullisempia hyvinvoinnille kuin mitä vähäisen tai korkean 

harrastuksiin osallistumisen määrän (Marsh 1992). Metsäpellon ym. (2010) mu-

kaan sosioemotionaalisen hyvinvoinnin kannalta harrastustoimintaan osallistu-

misen pitkäaikaisuus oli osallistumisen toistuvuutta ja erilaisten toiminta- ja har-

rasteryhmien määrää tärkeämpää. 

4.2 Harrastusten sisältö ja sosioemotionaalinen hyvinvointi 

4.2.1 Liikunta– ja urheiluharrastukset 

Lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastuksilla on useiden tutkimusten mu-

kaan positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten sosioemotionaaliselle hyvinvoin-

nille. Esimerkiksi Fletcher ym. (2003) ovat löytäneet yhteyden lasten ja nuorten 

urheilun harrastamisen ja vähäisemmän masentuneisuuden välillä. Heidän tut-

kimuksessaan lapsilla ja nuorilla, jotka harrastivat urheilua, oli opettajien arvion 

mukaan enemmän sosiaalista kompetenssia kuin vertaisillaan ja näiden lasten ja 

nuorten raportoitiin olevan psykososiaalisesti kypsempiä kuin muut ikäisensä. 

Donaldson ja Ronan (2006) ovat todenneet urheilun harrastamisen olevan yhtey-

dessä parempaan sosioemotionaaliseen hyvinvointiin, vaikka lapsi tai nuori ei 

menesty lajissaan. Lisäksi heidän mukaansa ohjattu liikunta parantavaa lasten ja 

nuorten itsetuntoa ja auttavan saavuttamaan parempaa käytöksellistä kompe-

tenssia. Urheilun harrastamisen vähyyden on pojilla todettu olevan yhteydessä 

sosioemotionaalisiin vaikeuksiin, kun taas tytöillä vastaavaa yhteyttä ei havaittu 

(Booker, Skew, Sacker & Kelly 2014). 

Liikunnan harrastamisella on Appelqvist-Schmidlechnerin ym. (2018) tut-

kimuksen mukaan kauaskantoisia hyötyjä sosioemotionaaliselle hyvinvoinnille. 

Heidän tutkimuksensa osoittaa, että liikuntaharrastus 12-vuotiaana on yhtey-

dessä parempaan mielenterveyteen nuorena aikuisena. Sekä positiivisen mielen-

terveyden että mielenterveysoireilun näkökulmasta yhteys oli positiivinen. Mitä 

intensiivisempää urheilun harrastaminen oli lapsuudessa ollut, sitä vähemmän 

tutkittavat oireilivat nuorina aikuisina. 
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Lubansin, Lubansin ja Plotnikoffin (2012) mukaan riskiryhmässä olevien 

nuorten sosioemotionaalista hyvinvointia voitaisiin parantaa urheiluharrastuk-

silla. Kaikenlainen liikunta ei kuitenkaan välttämättä tuo riskiryhmälle parasta 

mahdollista hyötyä, mikä on syytä huomioida kannustettaessa nuoria liikunnan 

ja urheilun pariin (Lubans, Lubans, & Plotnikoff 2012). 

Urheilun ja liikunnan harrastamisella näyttäisi kuitenkin olevan sosioemo-

tionaaliselle hyvinvoinnille myös negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi paljon ul-

kona leikkimiseen ja pelaamiseen aikaansa käyttävillä nuorilla on havaittu enem-

män käyttäytymisen ongelmia kuin muilla vertaisillaan (Fletcher ym. 2003). Li-

säksi urheilun harrastamisen on todettu olevan yhteydessä stressin kokemisen 

suurempaan määrään (Larson, Hansen & Moneta 2006) ja alkoholin kulutuksen 

kasvuun (Eccles & Barber 1999). 

4.2.2 Luovat harrastukset 

Luovat harrastukset on monipuolinen harrastuskategoria ja näin sen alla olevat 

harrastukset vaikuttavatkin monipuolisesti varhaisnuorten sosioemotionaali-

seen hyvinvointiin. Esimerkiksi Pulkkisen ja Metsäpellon (2014) tutkimuksessa 

kädentaito- ja kuvataidekerhoihin osallistuminen oli yhteydessä vähäisempään 

osallistujien sisäänpäin suuntautuviin ongelmiin. Lisäksi kädentaitoja ja erilaista 

taiteellista toimintaa hyödyntäviin kerhoihin osallistumisen todettiin tukevan 

mukautuvaa, rakentavaa ja sosiaalisesti aktiivista käyttäytymistä, eli adaptiivista 

käytöstä. Cortinan ja Fazelin (2015) mukaan taiteen hyödyntäminen terapiamuo-

tona nuorilla, joilla on tunne- ja käytöshäiriöitä, vähentää käytösoireita, tunneoi-

reita, yliaktiivisuutta ja kaverisuhteiden ongelmia sekä lisää prososiaalista käyt-

täytymistä. 

Musiikki on yhteydessä vuorovaikutukseen ja vuorovaikutustaitojen kehi-

tykseen (Saarikallio 2012). Bastianin (2000) tutkimuksessa todettiin laajennetun 

musiikkikasvatuksen ja yhdessä soittamisen kehittävän monipuolisesti lasten so-

siaalisia ja emotionaalisia taitoja, kuten vertaisten hyväksyntää. Lisäksi musiik-

kikasvatuksen todettiin kompensoivan vaikeita keskittymishäiriöitä. Chongin ja 



23 
 

Kimin (2010) tutkimuksessa musiikin hyödyntäminen koulun jälkeisenä toimin-

tana vähensi merkittävästi osallistujien käytösongelmia. 

Musiikin kuunteluun liittyvillä tunnekokemuksilla on Mirandan ja Gaud-

reaun (2011) mukaan vaikutusta nuoren sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. 

Nuoret, jotka saivat musiikin kuuntelusta enemmän iloisia kuin surullisia koke-

muksia, voivat emotionaalisesti paremmin kuin vähemmän iloisia kokemuksia 

saaneet. Saarikallion (2012) mukaan musiikki herättää kuitenkin yleensä positii-

visia tunteita. Näin musiikin kuuntelulla onkin suurimmaksi osaksi positiivisia 

vaikutuksia lapsen tai nuoren emotionaaliseen hyvinvointiin (Juslin & Sloboda 

2010). Greitemeyerin (2009) mukaan sellaisten laulujen kuuntelu, joiden sanoissa 

prososiaaliset teot korostuivat, lisää prososiaalista ajattelua ja auttavaa käyttäy-

tymistä. Toisaalta tietynlaisen musiikin kuuntelulla on todettu olevan yhteyttä 

ongelmakäyttäytymiseen ja esimerkiksi väkivaltaisuuteen (Selfhout, Delsing, ter 

Bogt & Meeus 2008.) Musiikin kuuntelun tavoilla näyttäisi olevan yhteys myös 

sisäänpäin suuntautuviin ongelmiin, kuten masennukseen (Miranda & Claes 

2008).  

Kirjoittamisella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia hyvinvoinnille 

erityisesti silloin, kun kirjoitetaan omista ajatuksista tai tunteista esimerkiksi päi-

väkirjan muodossa (Niles, Haltom, Mulvenna, Lieberman & Stanton 2014). Kir-

joittaminen voi tuottaa vaikeuksia nuorilla, joilla on todettu jokin tarkkaavuuden 

ja aktiivisuuden häiriö (Rodríguez ym. 2015; Re, Pedron & Cornoldi 2007). Kir-

joittamisen haasteet voivat vaikuttaa nuoren valintaan kirjoittamisharrastuk-

sesta. 

4.2.3 Lukeminen 

Schüllerin, Birnbaumin ja Krönerin (2017) mukaan lukeminen voi kehittää lapsen 

tai nuoren mielikuvitusta, kuten tarinaan eläytymistä, sekä toisen asemaan aset-

tumista. Erityisesti sellaisen fiktion lukeminen, jossa esiintyy prososiaalista käy-

töstä, lisää lukijan empatiakykyä ja prososiaalisuutta (Johnson 2011). Adamsin, 

Snowlingin, Hennessyn ja Kindin (1999) mukaan ne nuoret, jotka olivat prososi-
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aalisia ja joilla oli hyvä keskittymiskyky, lukivat kouluajan ulkopuolella toden-

näköisemmin kuin muut. Yliaktiivisuuden oireilla ei ollut vaikutusta nuorten lu-

kutottumuksiin (Fischer & Barkley 2006). 

Koska lukeminen tarjoaa erilaisia näkökulmia asioihin, auttaa se myös lasta 

tai nuorta käsittelemään omia tunteitaan ja näin kehittämään omaa persoonalli-

suuttaan (Schüller, Birnbaum ja Kröner 2017). Kuitenkin tarinoiden näkökulmien 

ollessa aggressiivisia, vaikuttaa se Stockdalen, Coynen, Nelsonin ja Padilla-Wal-

kerin (2013) mukaan nuorten käytökseen negatiivisesti. Aggressiivisten kirjojen 

lukeminen lisäsi tutkimuksessa lasten ja nuorten aggressiivisuutta. Erityisesti 

vaikutus oli nähtävissä luettaessa henkisestä väkivallasta, kuten juoruilusta tai 

syrjinnästä.   

Lukemisen harrastaminen ennustaa McHalen, Crouterin, and Tuckerin 

(2001) mukaan voimakkaasti sitä, että nuori viettää paljon vapaa-aikaansa yksin. 

Lisäksi Fletcherin ym. (2003) mukaan lukemisella on todettu olevan yhteyttä ma-

sennusoireisiin. Niillä lapsilla ja nuorilla, jotka viettävät vähemmän aikaa harras-

tuksissa ja urheillen ja käyttävät enemmän aikaansa lukemiseen, on todettu ole-

van enemmän masennusoireita kuin vertaisillaan.

4.2.4 Kerhotoiminta 

Fletcherin ym. (2003) mukaan kerhotoiminnassa mukana olevilla lapsilla ja nuo-

rilla on enemmän sosiaalista ja käytöksellistä kompetenssia, kuin heillä, joilla ei 

vastaavaa kerhoharrastusta ole. Tämä johtuu kerhotoiminnan luonteesta, joka li-

sää mahdollisuuksia näiden taitojen kehittämiseen (Fletcher ym. 2003). Erilaiseen 

kerhotoimintaan osallistuminen opettaa havaitsemaan muiden tunteita ja sääte-

lemään omaa käytöstä (Dworkin, Larson & Hansen 2003). 

Koulun kerhotoiminta antaa Metsäpellon ym. (2010) mukaan aikuisille ja 

lapsille mahdollisuuden luoda tukea antavia vuorovaikutussuhteita. Tämä mah-

dollistaa psykososiaalisten, emotionaalisten ja sosiaalisten suhteiden kehittämi-

sen, jotka vaikuttavat positiivisesti nuorten hyvinvointiin. Koulun kerhotoimin-
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nasta on Pulkkisen ja Metsäpellon (2014) mukaan hyötyä myös sisäänpäinsuun-

tautuvien käyttäytymisen ongelmien ja masentuneisuuden sekä sosiaalisen ah-

distuneisuuden vähentämisessä. 

4.2.5 Mediaharrastaminen 

Mediaharrastamisen vaikutusta lasten ja nuorten sosioemotionaaliseen hyvin-

vointiin on tutkittu jonkin verran ja siitä saadut tulokset ovat ristiriidassa keske-

nään. Krautin ym. (1998) mukaan internetin runsas käyttö lisää lasten ja nuorten 

masennusoireita ja yksinäisyyttä, sekä vähentää lapsen tai nuoren ystävien luku-

määrää ja perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta. Toisaalta esimerkiksi Camp-

bell, Cumming & Hughes (2006) eivät löytäneet yhteyttä internetin käytön ja lap-

sen tai nuoren masennusoireiden, ahdistuksen tai sosiaalisten pelkojen välillä. 

Itse asiassa erään tutkimuksen mukaan internettiä paljon käyttävällä nuorella 

saattaa olla laajempi ja aktiivisempi sosiaalinen verkosto kuin sitä vähemmän 

käyttävällä vertaisella (Smoreda & Thomas 2001).  

Russoniello, O´Brien ja Parks (2009) saivat tutkimuksessaan selville, että pe-

laaminen vaikuttaa pelaajan tunne-elämään parantaen hänen mielialaansa ja teh-

den hänestä iloisemman herättämällä positiivisia tunteita ja vähentämällä ma-

sennuskokemuksia. Toisaalta liiallinen pelaaminen voi vaikuttaa negatiivisesti 

nuoren käytökseen lisäämällä käytösoireiden määrää (Pujol ym. 2016) ja aggres-

siivista käytöstä (Anderson ym. 2010).  

Sosiaalisten taitojen kehittyminen pelejä pelatessa tulee esiin Ewoldsenin, 

Enon, Okdien, Velezin, Guadagnon ja DeCosterin (2012) tutkimuksessa. Pelien 

pelaaminen vaikuttaa positiivisesti sosiaalisten taitojen ja prososiaalisuuden ke-

hittymiseen, mikä näkyy myös pelimaailman ulkopuolella. Granic, Lobel ja En-

gels (2014) toteavat erityisesti ei-väkivaltaisten ja toisen auttamista vaativien pe-

lien vaikuttavan nuorten prososiaaliseen käytökseen positiivisesti. Nämä vaiku-

tukset olivat pitkäkestoisia, sillä tämänkaltaisia pelejä kouluvuoden alussa pe-

lanneet nuoret olivat auttavaisempia kouluvuoden lopussa, kuin vertaisensa. 

Toisaalta Pujol kollegoineen (2016) osoittaa liiallisen pelaamisen vaikuttavan 

prososialisuuteen negatiivisesti, sillä paljon tietokone- ja konsolipelejä pelaavat 
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olivat vähemmän prososiaalisia kuin vertaisensa. Myös Anderson ym. (2010) on 

saanut vastaavia tuloksia, jossa pelaaminen vaikuttaa prososiaalisen käytöksen 

vähenemiseen.  

Shawin, Graysonin ja Lewis’n (2005) tutkimuksessa keskittymis- ja ylivilk-

kausoireiset lapset olivat keskittyneimpiä silloin, kun he pelasivat videopelejä. 

Myös Tahiroglun, Celikin, Avcin, Seydaoglun, Uzelin ja Altunbasin (2010) mu-

kaan videopelien lyhytaikaisella pelaamisella oli keskittymiskykyä parantava 

vaikutus. Heidän tutkimuksessaan kuitenkin osoitettiin myös, että pelaamisen 

ollessa säännöllistä, lisää se keskittymisvaikeuksia. 

Mediaharrastuksiin pelien ja television kautta usein liitetty väkivaltaisuus 

on Pulkkisen (2002) mukaan haitallista riskioloissa elävälle nuorelle. Väkivallan 

katsominen saattaa aiheuttaa ahdistusta ja pelkoa, mikä ruokkii väkivallan kier-

rettä. Kuitenkin ilman riskiolosuhteita television katselua ei voida pitää kovin 

haitallisena (Pulkkinen 2002). Granicin, Lobelin ja Engelsin (2014) mukaan on tär-

keää huomioida, että pelejä on erilaisia, jolloin niiden vaikutukset sosioemotio-

naaliseen hyvinvointiin ovat myös hyvin erilaisia keskenään. Näin ollen pelaa-

misen vaikutuksia ei voida pitää pelkästään hyvinä tai huonoina. 

4.2.6 Eläimiin liittyvät harrastukset 

Eläimet ovat varhaisnuorelle tärkeitä ja eläinkontaktin positiivisia vaikutuksia 

ihmisen hyvinvointiin on tutkittu paljon (Kihlström-Lehtonen 2009). Esimerkiksi 

Banks ja Banks (2002) ovat tutkimuksessaan todenneet, että ihmisen ja eläimen 

välinen vuorovaikutus on yhteydessä vähäisempään masentuneisuuteen. Lisäksi 

useat muut tutkimukset osoittavat, että lemmikit voivat edistää lapsen tai nuoren 

emotionaalista, sosiaalista ja kognitiivista kehitystä (esim. Beck & Katcher 2003; 

Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius, Kotrschal 2012; Endenburg & van Lith 2011) 

Wiensin, Kyngäksen ja Pölkin (2016) tutkimuksen mukaan eläimet vaikut-

tivat positiivisesti 13-16-vuotiaiden tyttöjen henkiseen hyvinvointiin. Tytöt eivät 

kokeneet itseään yksinäiseksi ollessaan eläinten kanssa. Lisäksi eläimet auttoivat 

tyttöjä pääsemään yli elämän vaikeista hetkistä. Eläinten läsnäolon on todettu 

myös vaikuttavan sosiaalistavasti lapsiin. Esimerkiksi niissä perheissä, joissa on 
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koira, viettävät perheet enemmän aikaa yhdessä, minkä lisäksi näiden perheiden 

lapset myös viettävät enemmän aikaa kavereidensa kanssa kuin vertaisryhmä. 

(Beetz ym. 2012). Poreskyn ja Hendrixin (1990) mukaan lemmikin omistaminen 

lisää lapsen empatiakykyä ja sosiaalista kompetenssia. 

4.2.7 Moottoriajoneuvoihin liittyvät harrastukset 

Moottoriajoneuvoihin liittyviin harrastuksiin eli moottoriurheiluun osallistumi-

sella on Wymbsin ym. (2013) mukaan yhteys aktiivisuuden ja tarkkaavuuden 

häiriöön eli ADHD:hen. Heidän tutkimuksessaan nuoret, joilla oli lapsena diag-

nosoitu ADHD, ilmoittivat harrastavansa säännöllisemmin moottoriurheilua 

kuin nuoret, joilla ei ollut ADHD:ta. Lisäksi he tarkentavat, että moottoriurhei-

luun osallistuivat erityisesti nuoret, joilla ADHD:hen liittyi myös käytösoireita.  

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön liittyy usein elämyshakuisuus, 

mikä voi vaikuttaa halukkuuteen osallistua moottoriajoneuvoihin liittyviin har-

rastuksiin (Wymbs ym. 2013). Wymbsin ym. (2013) tutkimuksessa siis nuoret, 

joilla oli yliaktiivisuutta ja käytösoireita, hakeutuivat enemmän moottoriurhei-

lun pariin kuin muut nuoret. Moottoriurheiluun osallistumisen negatiivisesta 

vaikutuksesta yliaktiivisuuteen tai käytösoireisiin ei heidän tutkimuksessaan ol-

lut viitteitä. 

 

 



 
 

5 TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin harrastusten yhteyttä kuudesluokkalaisten so-

sioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin eli käytösoireisiin, tunneoireisiin, 

yliaktiivisuuteen, kaverisuhteiden ongelmiin ja prososiaalisuuteen. Tutkimuk-

sen tarkoituksena oli selvittää, missä määrin harrastusten lukumäärä on yhtey-

dessä näihin sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin. Lisäksi yhteyttä 

tarkasteltiin erikseen vain niiden harrastusten osalta, jotka tutkittavat olivat mai-

ninneet pääasiallisiksi harrastuksikseen (pääharrastus). Lopuksi tutkimuksessa 

selvitettiin, missä määrin eri harrastukset ovat yhteydessä kuudesluokkalaisten 

sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin. Tämän tutkimuksen tutkimus-

kysymykset ovat: 

 

1. Missä määrin kuudesluokkalaisten kaikkien harrastusten ja pääharrastus-

ten lukumäärät ovat yhteydessä heidän sosioemotionaalisen hyvinvoin-

tinsa osa-alueisiin?  

 

2. Missä määrin eri harrastukset ovat yhteydessä kuudesluokkalaisten sosio-

emotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin? 

 



 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

6.1 Tutkimuskohde ja tutkittavat 

Tämän tutkimuksen aineisto on osa Alkuportaat-tutkimusta (Lapset, vanhem-

mat ja opettajat koulupolulla), joka on toteutettu seurantatutkimuksena esiope-

tuksesta 9. luokalle vuosina 2006-2016 (Lerkkanen ym. 2006-2016). Alkuportaat-

tutkimuksessa on selvitetty oppilaiden lukutaidon, matemaattisten taitojen, mo-

tivaation ja sosiaalisten taitojen kehitystä sekä opettajien ja vanhempien kasva-

tuskäytänteitä ja kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta. Alkuportaat-tutki-

muksen ensimmäiseen vaiheeseen vuosina 2006-2011 osallistui noin 2000 oppi-

lasta vanhempineen ja opettajineen neljältä paikkakunnalta. Alkuportaat-tutki-

muksen toisessa vaiheessa vuosina 2013-2016 samoja oppilaita seurattiin ala- ja 

yläkoulun nivelvaiheesta peruskoulun loppuun asti, jolloin tutkimukseen osal-

listui noin 1800 oppilasta vanhempineen ja opettajineen. 

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty Alkuportaat-tutkimuksen toisen 

vaiheen ensimmäisenä vuotena eli vuonna 2013 oppilaiden ollessa kuudennella 

luokalla. Tutkittaviksi valikoituvat Alkuportaat-tutkimukseen osallistuneet kuu-

dennen luokan oppilaat, jotka olivat täyttäneet harrastuksiin liittyvän kyselylo-

makkeen, ja joiden osalta opettajat olivat täyttäneet sosioemotionaalisen hyvin-

voinnin vaikeuksia ja vahvuuksia mittaavan Strengths and Difficulties Question-

naire (SDQ) -lomakkeen. Tutkimuksen osallistujien määräksi muodostui näin 

249 oppilasta. Tutkittavista 43 prosenttia oli tyttöjä ja 57 prosenttia poikia. 

6.2 Tutkimusmenetelmät 

6.2.1 Mittarit ja muuttujat 

Tässä tutkimuksessa käytettiin kahta eri kyselylomaketta, joista toinen on kerätty 

kuudennen luokan oppilailta ja toinen heidän opettajiltaan. Oppilaiden täyttä-

mällä kyselylomakkeella saatiin tietoa siitä, mitä he harrastavat. Opettajilta ke-

rättiin aineistoa oppilaista SDQ-lomakkeen (Goodman 2001) avulla, joka antoi 
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tietoa oppilaiden sosioemotionaaliseen hyvinvointiin liittyvistä vaikeuksista ja 

vahvuuksista eli käytösoireista, tunneoireista, yliaktiivisuudesta, kaverisuhtei-

den ongelmista ja prososiaalisuudesta. 

Harrastuskyselylomake, jolla selvitettiin oppilaiden harrastuksia, koostui 

14 harrastusvaihtoehdosta ja avoimesta kysymyksestä “Muu mikä?”. Avoimen 

kysymyksen vastauksia ei tässä tutkimuksessa huomioitu, koska niissä esiin tul-

leet harrastukset jäivät vain yksittäisiksi maininnoiksi. Harrastusvaihtoehdot esi-

tettiin kyselylomakkeessa seuraavasti: 

 

1. Liikunta – itsekseen tai kaverin kanssa  

2. Liikunta urheiluseurassa: joukkuelaji (esim. jääkiekko, jalkapallo, joukkuevoi-

mistelu) 

3. Liikunta urheiluseurassa, tanssikoulussa tms.: yksilölaji (esim. yleisurheilu, 

kamppailulaji, tanssi) 

4. Musiikki – yksin (esim. laulu, pianonsoitto) 

5. Musiikki – ryhmässä (esim. kuoro, bändi) 

6. Visuaaliset taiteet ja kädentaidot (esim. maalaaminen, piirtäminen, kera-

miikka, tietokonegrafiikka, käsityöt, askartelu, rakentelu) 

7. Kirjoittaminen 

8. Lukeminen 

9. Kerhotoiminta (esim. partio, 4H, seurakunnan kerhot) 

10. Audiovisuaaliset harrastukset (esim. TV:n tai elokuvien katselu) 

11. Pelaaminen (esim. tietokoneet, pelikonsolit, nettipelit) 

12. Tietotekniikkaan ja tietokoneeseen liittyvät asiat 

13. Lemmikkieläinten hoito 

14. Moottoriajoneuvoihin liittyvät harrastukset 

      Muu mikä? 

 

Jokaisen harrastusvaihtoehdon kohdalla oppilas merkitsi kolmiportaiseen vas-

tausasteikkoon (“En koskaan”, “Joskus”, “Pääharrastuksiani”), mitä harrastaa ja 

kuinka usein. Tämän tutkimuksen ensimmäisen tutkimuskysymyksen kannalta 
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oli oleellista selvittää, harrastaako oppilas kysyttyjä harrastuksia vai ei. Tämän 

vuoksi kyselylomakkeen kolmiportainen vastausasteikko uudelleen koodattiin 

kaksiluokkaiseksi asteikoksi antamalla “en koskaan” muuttujalle arvo 0 sekä yh-

distämällä muuttujat “joskus” ja “pääharrastuksiani” ja antamalla tälle muuttu-

jalle arvo 1 (0 = ei harrasta, 1 = harrastaa). Lisäksi ensimmäisessä tutkimuskysy-

myksessä tarkasteltiin erikseen pääharrastusten lukumäärää, jolloin uudelleen-

koodaus toteutettiin antamalla “pääharrastuksiani” muuttujalle arvo 1 sekä yh-

distämällä muuttujat “joskus” ja “en koskaan” ja antamalla tälle muuttujalle arvo 

0 (0 = ei pääharrastus, 1 = pääharrastus). Uusilla kaksiluokkaisilla asteikoilla 

muodostettiin summamuuttujat jokaisen oppilaan kaikkien harrastusten sekä 

pääharrastusten lukumääristä. Kaikkien harrastusten lukumäärän summamuut-

tujan keskiarvo oli 8.10, keskihajonta 2.38 ja moodi 7. Pääharrastusten lukumää-

rän summamuuttujan keskiarvo oli 2.79, keskihajonta 1.95 ja moodi 2. Toisessa 

tutkimuskysymyksessä käytettiin ainoastaan summamuuttujaa, jossa muuttujat 

“joskus” ja “pääharrastuksiani” saivat arvon 1 (0 = ei harrasta, 1 = harrastaa).  

SDQ-lomake, jolla mitattiin sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueita, 

koostui viidestä eri osa-alueesta (Goodman 2001). Nämä osa-alueet olivat käy-

tösoireet, tunneoireet, yliaktiivisuus, kaverisuhteiden ongelmat sekä prososiaali-

suus, joista jokaista arvioitiin viidellä väittämällä. Väittämiä arvioitiin kolmipor-

taisella asteikolla (0 = ei päde, 1 = pätee jonkin verran, 2 = pätee varmasti). Koska 

väittämiä oli sekä kielteisessä että myönteisessä muodossa, ne käännettiin tätä 

tutkimusta varten samansuuntaisiksi. Lisäksi vastausasteikko muutettiin muo-

toon 1 = ei päde, 2 = pätee jonkin verran sekä 3 = pätee varmasti.  

Tässä tutkimuksessa SDQ-lomakkeen väittämistä muodostettiin lomak-

keen osa-alueita vastaavat keskiarvosummamuuttujat (käytösoireet, tunneoireet, 

yliaktiivisuus, kaverisuhteiden ongelmat sekä prososiaalisuus), jotka kuvastavat, 

kuinka paljon kyseisen osa-alueen ominaisuutta tutkittavalla on. Käytösoireiden 

summamuuttujan Cronbachin alfa oli .75, tunneoireiden .74, yliaktiivisuuden .86, 

kaverisuhteiden ongelmien .75 sekä prososiaalisuuden .79. 
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6.2.2 Aineiston analyysi 

Tutkimusaineisto analysoitiin IBM SPSS statistics 24 –ohjelmistolla. Aineiston 

analysointi aloitettiin tarkastelemalla muuttujien normaalijakaumia, jolloin huo-

mattiin, että ainoastaan harrastusten lukumäärä ja prososiaalisuus olivat nor-

maalisti jakautuneita. Käytösoireiden, tunneoireiden, yliaktiivisuuden ja kaveri-

suhteiden ongelmien jakaumat olivat vasemmalle vinoja. Tämän vuoksi käytet-

tiin näitä neljää muuttujaa koskeviin tilastollisiin tarkasteluihin ei-parametrisia 

testejä. Lukumäärä- ja prososiaalisuusmuuttujien normaalijakautuneisuus mah-

dollisti niiden tilastollisen tarkastelun parametristen testien avulla.  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta lähdettiin liikkeelle laskemalla 

lukumäärän ja prososiaalisuuden välinen korrelaatio parametrisen Pearsonin tu-

lomomenttikorrelaatiokertoimen avulla (ks. Nummenmaa 2009). Tämän jälkeen 

laskettiin korrelaatiot lukumäärän ja käytösoireiden, tunneoireiden, yliaktiivi-

suuden sekä kaverisuhteiden ongelmien välille käyttämällä ei-parametrista 

Spearmanin järjestyskorrelaatiota (ks. Nummenmaa 2009).  

Toista tutkimuskysymystä varten tarkasteltiin erikseen jokaisen kaksiluok-

kaisen harrastusmuuttujan yhteyttä viiden eri sosioemotionaalisen hyvinvoinnin 

osa-alueeseen. Prososiaalisuuden osalta käytettiin riippumattomien otosten t-

testiä, jonka oletuksena on muuttujan normaalijakautuneisuus (ks. Metsä-

muuronen 2005). Muiden osa-alueiden kohdalla (tunneoireet, käytösoireet, yli-

aktiivisuus ja kaverisuhteiden ongelmat) yhteyttä tarkasteltiin ei-parametrisella 

Mann-Whitney U- testillä, joka ei edellytä muuttujan normaalijakautuneisuutta 

(ks. Nummenmaa 2009). Nummenmaan (2009) mukaan Mann-Whitney U-testi 

perustuu järjestyslukuihin, ja se vertaa tutkittavien muuttujien luokkien mediaa-

neja toisiinsa. Muuttujien alkuperäiset arvot korvataan järjestysluvuilla, ja analy-

soitaessa tuloksia tutkitaan, kumpaan ryhmään on kertynyt suurempi järjestys-

lukujen summa. Suuremman järjestyslukujen summan omaavassa ryhmässä on 

kyseiset havainnot keskimäärin suurempia, joka tarkoittaa, että ryhmien välillä 

on eroa. Tässä tutkimuksessa ryhmät muodostuivat harrastusta harrastavista ja 

harrastamattomista.  
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Lopuksi tutkimuksessa tarkasteltiin muuttujien välisten yhteyksien efek-

tien suuruutta tutkimustuloksien arvioimiseksi. Efektikoko kertoo, kuinka suuri 

yhteys ryhmien välillä on (Metsämuuronen 2005). Efektikoon laskemiseen käy-

tettiin Cohen d:tä, jonka avulla on mahdollista verrata tutkimuksen tuloksia mui-

hin tutkimuksiin (ks. Metsämuuronen 2005). Yleisesti efektikokoja tulkitaan si-

ten, että pieni efekti on suuruudeltaan .20, keskisuuri .50 ja suuri .80 (Nummen-

maa 2009). 

6.3 Luotettavuus 

Luotettavuuden tarkastelu on määrällisessä tutkimuksessa tärkeää, sillä tutki-

muksen luotettavuus on suoraan verrannollinen käytettyjen mittarien luotetta-

vuuteen (Metsämuuronen 2005). Luotettavuutta voidaan kuvata reliabiliteetin ja 

validiteetin käsitteillä. Reliabiliteetti viittaa tutkimuksen toistettavuuteen, jolla 

tarkoitetaan sitä, saadaanko samalla mittarilla samankaltaisia tuloksia tutkitta-

essa samaa ilmiötä (Metsämuuronen 2005). Validiteetti kuvaa mittarin ja mitat-

tavan asian suhdetta (Nummenmaa 2009). Mittarin ollessa validi se mittaa halut-

tua asiaa.  

Tässä tutkimuksessa käytetty harrastuskyselylomake on osa Alkuportaat-

seurantatutkimusta, joka on kattava monen yliopiston ja eri alojen asiantuntijoi-

den välisenä yhteistyönä toteutettu tutkimus. Alkuportaat-aineisto on kerätty 

neljältä eri paikkakunnalta ympäri Suomea eli otos on satunnainen, mikä lisää 

tutkimuksen luotettavuutta (Metsämuuronen 2005). Toisaalta tässä tutkimuk-

sessa aineistoa jouduttiin rajaamaan sen perusteella, oliko opettaja täyttänyt 

SDQ-lomakkeen tutkittavan kohdalla. Tältä osin otos oli siis ei-satunnainen, joka 

on vähemmän luotettava kuin satunnainen otanta (ks. Metsämuuronen 2005).  

Harrastuskyselylomake antaa tutkimuksen tarkoituksen kannalta oleelli-

sista tietoa eli kuinka monta harrastusta tutkittavilla oli ja mitä he harrastivat, 

mikä lisää tutkimuksen validiteettia (Nummenmaa 2009). Toisaalta kyselylo-

makkeen haasteena oli, että tutkittavien ymmärrystä vastausvaihtoehdoista ei 
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voitu varmistaa, mikä heikentää tutkimuksen validiteettia (Valli 2015). Harras-

tusvaihtoehtojen yhteydessä annetut esimerkit saattoivat johdatella tutkittavia 

rajaamaan harrastustyypin koskemaan vain annettuja esimerkkejä. Esimerkiksi 

kerhotoiminnan yhteydessä esimerkeiksi annettiin partio, 4H sekä seurakunnan 

kerhot, mikä saattoi aiheuttaa muun muassa koulun kerhojen jäämisen vastaus-

ten ulkopuolelle. Lisäksi kolmen harrastusvaihtoehdon kohdalla käytetyt käsit-

teet olivat osittain päällekkäisiä (Audiovisuaaliset harrastukset; Pelaaminen; Tie-

totekniikkaan ja tietokoneeseen liittyvät asiat), mikä saattoi johtaa siihen, että tut-

kittavat tyypittelivät samoja harrastuksia eri harrastusvaihtoehtoihin. Käsittei-

den päällekkäisyys heikentää tutkimuksen validiteettia (Metsämuuronen 2005) 

Tässä tutkimuksessa käytetty SDQ-kyselylomake on Koskelaisen, Souran-

derin ja Kaljosen (2000) mukaan Suomessa ja kansainvälisesti paljon käytetty mit-

tari, jonka validiteettia ja reliabiliteettia on tutkittu laajasti. Lisäksi he toteavat, 

että se soveltuu hyvin tutkittavan asian mittaamiseen eli lasten ja nuorten sosio-

emotionaalisen hyvinvoinnin mittaamiseen, mikä lisää tämän tutkimuksen vali-

diteettia. Tässä tutkimuksessa SDQ-lomakkeen reliabiliteetin arviointiin on käy-

tetty Cronbachin alfa-kerrointa, joka on yleisimmin käytetty menettely (Num-

menmaa 2009). Cronbachin alfaa pidetään yleisesti hyväksyttävänä silloin, kun 

sen arvo on yli .70 (Metsämuuronen 2005), mikä toteutui tässä tutkimuksessa 

kaikkien sosioemotionaalisen hyvinvoinnin eri osa-alueita mittaavien summa-

muuttujien kohdalla. 

 



 

7 TULOKSET  

Tutkittavilla oli yleisimmin kahdeksan harrastusta, joita he harrastivat joko jos-

kus tai pääharrastuksenaan. Kaikilla tutkittavilla oli ainakin jokin harrastus. Vä-

himmillään tutkittavilla oli kaksi harrastusta, joka oli harrastusten lukumäärä va-

jaalla prosentilla tutkittavista. Kymmenen tai enemmän harrastusta oli lähes kol-

masosalla tutkittavista. Pääharrastuksia tutkittavilla oli yleisimmin kaksi. Tutkit-

tavista noin kuudella prosentilla ei ollut yhtään pääharrastusta, sekä reilulla kah-

della prosentilla oli kahdeksan tai enemmän pääharrastusta. 

Harrastuksista suosituin oli liikunta yksin tai kavereiden kanssa. Tutkitta-

vista tätä harrasti noin 98 prosenttia joskus tai pääharrastuksenaan. Muita suo-

sittuja harrastuksia olivat pelaaminen (86%), audiovisuaaliset harrastukset (83%) 

sekä lukeminen (78%). Vähiten tutkittavat harrastivat musiikkia ryhmässä, sillä 

vain noin 17 prosenttia tutkittavista mainitsi tämän harrastuksekseen.  

SDQ-lomakkeella arvioidun sosioemotionaalisen hyvinvoinnin vaikeudet 

jakautuivat tutkittavien kesken siten, että niitä esiintyi vain pienellä osalla tutkit-

tavista. Käytösoireiden, tunneoireiden ja kaverisuhteiden ongelmien keskiarvot 

vaihtelivat välillä 1.22 ja 1.33. Yliaktiivisuutta esiintyi muihin vaikeuksiin nähden 

hieman isommalla osalla tutkittavista (ka = 1.57). Sosioemotionaalisen hyvin-

voinnin vahvuuksien eli prososiaalisuuden esiintyvyys oli keskitasoista (ka = 

2.12).

7.1 Harrastusten lukumäärän yhteys kuudesluokkalaisten so-

sioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä selvitettiin, missä määrin kuudesluokka-

laisten harrastusten lukumäärä on yhteydessä heidän sosioemotionaalisen hy-

vinvointinsa osa-alueisiin eli käytösoireisiin, tunneoireisiin, yliaktiivisuuteen, 

kaverisuhteiden ongelmiin ja prososiaalisuuteen. Lisäksi selvitettiin pääharras-

tusten lukumäärän yhteyttä näihin osa-alueisiin. Harrastusten sekä pääharras-
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tusten lukumäärien yhteyttä selvitettiin jokaisen sosioemotionaalisen hyvinvoin-

nin osa-alueen osalta erikseen. Korrelaatiokertoimet on esitetty kaikkien harras-

tusten osalta taulukossa 1 sekä pääharrastusten osalta taulukossa 2. 

TAULUKKO 1. Kuudesluokkalaisten harrastusten lukumäärän ja sosioemotionaalisen hyvin-

voinnin osa-alueiden keskiarvot (Ka) ja keskihajonnat (Kh) sekä harrastusten lukumäärän ja osa-

alueiden väliset korrelaatiot (r) 

 Ka Kh ra 

1 Harrastusten lukumäärä 7.91 2.38 - 

2 Käytösoireet 1.23 .33 -.07 

3 Tunneoireet 1.22 .33 -.08 

4 Yliaktiivisuus 1.57 .54 -.12 

5 Kaverisuhteiden ongelmat 1.33 .36 -.004 

6 Prososiaalisuus 2.12 .46 .07 

Huom. *p < .05 

Huom. a Pearsonin korrelaatio prososiaalisuuden osalta, sekä Spearmanin korrelaatio muiden 

osalta 

 

TAULUKKO 2. Kuudesluokkalaisten pääharrastusten lukumäärän ja sosioemotionaalisen hyvin-

voinnin osa-alueiden keskiarvot (Ka) ja keskihajonnat (Kh) sekä harrastusten lukumäärän ja osa-

alueiden väliset korrelaatiot (r) 

 Ka Kh ra 

1 Harrastusten lukumäärä 2.75 1.76 - 

2 Käytösoireet 1.23 .33 .03 

3 Tunneoireet 1.22 .33 .04 

4 Yliaktiivisuus 1.57 .54 -.02 

5 Kaverisuhteiden ongelmat 1.33 .36 .06 

6 Prososiaalisuus 2.12 .46 .06 

Huom. *p < .05 

Huom. a Pearsonin korrelaatio prososiaalisuuden osalta, sekä Spearmanin korrelaatio muiden 

osalta 
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Kuudesluokkalaisten harrastusten määrällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yh-

teyttä mihinkään sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueeseen (ks. taulukko 

1). Tulosten perusteella voidaan todeta, että sosioemotionaalisen hyvinvoinnin 

osa-alueiden kannalta ei ollut merkitystä sillä, kuinka monta harrastusta varhais-

nuorella oli. Myöskään pääharrastusten lukumäärällä ei ollut tilastollisesti mer-

kitsevää yhteyttä sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin (ks. taulukko 

2). Toisin sanoen käytösoireiden, tunneoireiden, yliaktiivisuuden, kaverisuhtei-

den ongelmien tai prososiaalisuuden kannalta ei ollut merkitystä sillä, kuinka 

monta pääharrastusta varhaisnuorella oli. 

7.2 Eri harrastusten yhteys kuudesluokkalaisten sosioemotio-

naalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin 

Toinen tutkimuskysymys käsitteli sitä, missä määrin eri harrastukset ovat yhtey-

dessä kuudesluokkalaisten sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin. 

Kaikkia aineiston 14 harrastusta tarkasteltiin yksitellen tutkien niiden yhteyttä 

käytösoireisiin, tunneoireisiin, yliaktiivisuuteen, kaverisuhteiden ongelmiin ja 

prososiaalisuuteen. Numeroin 1-7 merkittyjen harrastusten osalta Mann-Whit-

neyn U-testin tulokset on esitetty taulukoissa 3 ja 4 sekä numeroin 8-16 merkitty-

jen harrastusten osalta taulukoissa 5 ja 6. Eri harrastusten yhteyttä prososiaali-

suuteen selvitettiin riippumattomien otosten t-testillä, ja tulokset on esitetty tau-

lukoissa 7 ja 8.
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TAULUKKO 3. Harrastusmuuttujien 1-7 yhteys käytösoireisiin ja tunneoireisiin (Mann-Whitney U-testi) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huom. *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

TAULUKKO 4. Harrastusmuuttujien 1-7 yhteys yliaktiivisuuteen ja kaverisuhteiden ongelmiin (Mann-Whitney U-testi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huom. *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

  Käytösoireet   Tunneoireet   

  Ka Kh Md U-arvo  d Ka Kh Md U-arvo d 

1. Liikunta – itsekseen tai kaverin kanssa  ei harrasta 1.04 .09 1.0 
376.000 .83 

1.28 .33 1.2 
501.500 .18 

harrastaa 1.24 .33 1.2 1.22 .32 1.0 

2. Liikunta urheiluseurassa: joukkuelaji ei harrasta 1.19 .29 1.0 
6151.000 .24 1.19 .25 1.0 

6912.500 .22 
harrastaa 1.27 .36 1.2 1.26 .38 1.0 

3. Liikunta urheiluseurassa: yksilölaji  ei harrasta 1.23 .31 1.2 
6849.500 .03 

1.20 .27 1.0 
6804.500 .24 

harrastaa 1.24 .36 1.1 1.28 .39 1.0 

4. Musiikki – yksin  ei harrasta 1.28 .36 1.2 
6098.500* .31 

1.21 .32 1.0 
6866.500 .06 

harrastaa 1.18 .29 1.0 1.23 .34 1.0 

5. Musiikki – ryhmässä  ei harrasta 1.24 .34 1.0 
3808.000 .13 

1.22 .33 1.0 
3682.000 .06 

harrastaa 1.20 .27 1.1 1.24 .31 1.2 

6. Visuaaliset taiteet ja kädentaidot  ei harrasta 1.32 .38 1.2 
5346.000** .46 

1.25 .35 1.0 
6441.500 .18 

harrastaa 1.17 .27 1.0 1.19 .31 1.0 

7. Kirjoittaminen ei harrasta 1.30 .34 1.2 
6517.500 .30 

1.21 .30 1.0 
7040.000 .06 

harrastaa 1.20 .32 1.0 1.23 .35 1.0 

  Yliaktiivisuus   Kaverisuhteiden ongelmat   

  Ka Kh Md U-arvo d Ka Kh Md U-arvo d 

1. Liikunta – itsekseen tai kaverin kanssa  ei harrasta  1.40 .58 1.2 
445.500 .32 

1.84 .57 1.8 
232.000* 1.1 

harrastaa 1.58 .54 1.4 1.32 .35 1.2 

2. Liikunta urheiluseurassa: joukkuelaji ei harrasta 1.54 .53 1.4 
6489.000 .13 

1.31 .34 1.2 
6943.000 .03 harrastaa 1.61 .56 1.4 1.32 .35 1.2 

3. Liikunta urheiluseurassa: yksilölaji ei harrasta 1.61 .57 1.4 
6472.000 .13 

1.35 .36 1.2 
6238.500 .21 harrastaa 1.54 .51 1.4 1.28 .31 1.2 

4. Musiikki – yksin  ei harrasta 1.70 .57 1.6 
5153.500*** .48 

1.31 .33 1.2 
7035.500 .03 

harrastaa 1.44 .50 1.4 1.32 .36 1.2 

5. Musiikki – ryhmässä  ei harrasta 1.60 .56 1.4 
3146.000* .33 

1.32 .34 1.2 
3680.000 .03 

harrastaa 1.43 .48 1.2 1.31 .37 1.2 

6. Visuaaliset taiteet ja kädentaidot  ei harrasta 1.75 .57 1.6 
4815.500*** .56 

1.35 .37 1.2 
6561.000 .14 harrastaa 1.45 .49 1.4 1.30 .32 1.2 

7. Kirjoittaminen ei harrasta 1.69 .58 1.5 
5643.000** .39 

1.31 .34 1.2 
6867.000 .06 

harrastaa 1.48 .50 1.4 1.33 .35 1.2 
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TAULUKKO 5. Harrastusmuuttujien 8-14 yhteys käytösoireisiin ja tunneoireisiin (Mann-Whitney U-testi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huom. *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

 
TAULUKKO 6. Harrastusmuuttujien 8-14 yhteys käytösoireisiin ja tunneoireisiin (Mann-Whitney U-testi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huom. *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

 

  Käytösoireet   Tunneoireet   

  Ka Kh Md U-arvo   d Ka Kh Md U-arvo d 

8. Lukeminen ei harrasta  1.42 .39 1.4 
2947.000*** .70 

1.30 .35 1.2 
3814.000* .30 

harrastaa 1.18 .29 1.2 1.20 .31 1.0 

9. Kerhotoiminta ei harrasta 1.26 .35 1.2 
4225.500* .41 

1.23 .34 1.0 
4966.000 .17 

harrastaa 1.14 .23 1.0 1.18 .26 1.0 

10. Audiovisuaaliset harrastukset ei harrasta 1.35 .43 1.2 
 3431.500 .38 

1.28 .35 1.2 
3362.500 .21 

harrastaa 1.21 .30 1.0 1.21 .32 1.0 

11. Pelaaminen ei harrasta 1.15 .28 1.0 
2736.000 .32 

1.22 .35 1.0 
3372.000 .02 

harrastaa 1.25 .34 1.2 1.22 .32 1.0 

12. Tietotekniikkaan ja tietokoneeseen liittyvät asiat ei harrasta 1.19 .32 1.0 
5429.500* .22 

1.23 .31 1.2 
5978.500 .06 

harrastaa 1.26 .33 1.2 1.21 .33 1.0 

13. Lemmikkieläinten hoito ei harrasta 1.28 .36 1.2 
5726.500 .24 

1.27 .34 1.2 
5494.500 .26 

harrastaa 1.20 .31 1.0 1.20 .31 1.0 

14. Moottoriajoneuvoihin liittyvät harrastukset  ei harrasta 1.18 .29 1.0 
4862.500** .44 

1.22 .32 1.0 
6288.500 .00 

harrastaa 1.33 .38 1.2 1.22 .34 1.0 

  Yliaktiivisuus   Kaverisuhteiden ongelmat   

  Ka Kh Md U-arvo d Ka Kh Md U-arvo d 

8. Lukeminen ei harrasta  1.96 .65 1.8 
2656.000*** .86 

1.30 .32 1.2 
4728.000 .09 

harrastaa 1.47 .47 1.4 1.33 .35 1.2 

9. Kerhotoiminta ei harrasta 1.62 .57 1.4 
4506.500 .31 

1.31 .32 1.2 
5103.000 .11 harrastaa 1.46 .47 1.4 1.35 .42 1.2 

10. Audiovisuaaliset harrastukset  ei harrasta 1.74 .69 1.5 
3433.500 .33 

1.31 .33 1.2 
3880.000 .03 harrastaa 1.54 .51 1.4 1.32 .35 1.2 

11. Pelaaminen ei harrasta 1.32 .49 1.2 
2133.000*** .60 

1.24 .29 1.2 
2859.000 .28 

harrastaa 1.62 .55 1.4 1.33 .35 1.2 

12. Tietotekniikkaan ja tietokoneeseen liittyvät asiat ei harrasta 1.41 .49 1.4 
4540.00*** .48 

1.31 .33 1.2 
6226.000 .06 

harrastaa 1.66 .56 1.6 1.33 .35 1.2 

13. Lemmikkieläinten hoito ei harrasta 1.63 .57 1.4 
5879.500 .14 

1.37 .37 1.2 
5588.000 .20 

harrastaa 1.55 .54 1.4 1.30 .33 1.2 

14. Moottoriajoneuvoihin liittyvät harrastukset ei harrasta 1.46 .47 1.4 
4140.500*** .67 

1.30 .34 1.2 
5677.500 .17 

harrastaa 1.82 .61 1.8 1.36 .35 1.2 
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TAULUKKO 7. Harrastusmuuttujien 1-7 yhteys prososiaalisuuteen (riippumattomien otosten t-
testi) 
 

Huom. *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

 

TAULUKKO 8. Harrastusmuuttujien 8-14 yhteys prososiaalisuuteen (riippumattomien otosten 
t-testi) 
 

Huom. *p < .05, **p < .01, ***p < .001 

 

 

 

 

  Prososiaalisuus   

  Ka Kh Md t-arvo d 

1. Liikunta – itsekseen tai kaverin kanssa ei harrasta  2.00 .55 2.0 
t(238) -.627 .26 

harrastaa 2.13 .46 2.2 

2. Liikunta urheiluseurassa: joukkuelaji ei harrasta 2.13 .46 2.2 
t(235) .000 .00 

harrastaa 2.13 .46 2.2 

3. Liikunta urheiluseurassa: yksilölaji ei harrasta 2.10 .46 2.0 
t(237) -.988 .13 

harrastaa 2.16 .46 2.2 

4. Musiikki – yksin ei harrasta 2.07 .43 2.0 
t(237) -2.206* .28 

harrastaa 2.20 .49 2.2 

5. Musiikki – ryhmässä ei harrasta 2.13 .48 2.2 
t(235) -.237 .04 

harrastaa 2.15 .41 2.2 

6. Visuaaliset taiteet ja kädentaidot  ei harrasta 2.06 .45 2.0 
t(238) -2.043* .27 

harrastaa 2.18 .46 2.2 

7. Kirjoittaminen ei harrasta 2.05 .44 2.0 
t(237) -2.424*  .31 

harrastaa 2.20 .47 2.2 

  Prososiaalisuus   

  Ka Kh Md t-arvo d 

8. Lukeminen ei harrasta  1.91 .41 2.0 
t(236) -3.866*** .63 harrastaa 2.19 .45 2.2 

9. Kerhotoiminta ei harrasta 2.11 .46 2.0 
t(238) -1.181 .18 harrastaa 2.19 .47 2.2 

10. Audiovisuaaliset harrastukset h10 ei harrasta 2.09 .50 2.0 
t(236) -.592 .10 harrastaa 2.13 .45 2.2 

11. Pelaaminen ei harrasta 2.33 .47 2.4 
t(237) 2.735** .50 

harrastaa 2.09 .45 2.0 

12. Tietotekniikkaan ja tietokoneeseen 
liittyvät asiat 

ei harrasta 2.25 .46 2.2 
t(237) 2.964**  .40 

harrastaa 2.07 .45 2.0 

13. Lemmikkieläinten hoito ei harrasta 2.08 .44 2.0 
t(238) -1.256  .17 

harrastaa 2.16 .47 2.2 

14. Moottoriajoneuvoihin liittyvät harras-
tukset 

ei harrasta 2.20 .45 2.2 t(237) 3.525** .48 
harrastaa 1.98 .45 2.0 
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Liikunta- ja urheiluharrastukset. Itsekseen tai kavereiden kanssa harrastetulla 

liikunnalla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys vähäisempiin kaverisuhteiden on-

gelmiin (ks. taulukko 4). Kuudesluokkalaisilla, jotka mainitsivat harrastavansa 

liikunnan itsekseen tai kavereiden kanssa, oli vähemmän ongelmia kaverisuh-

teissa kuin niillä, jotka eivät tätä harrastaneet. Yhteyden efektikoko oli suuri, 

mikä kertoo itsekseen tai kavereiden kanssa harrastetun liikunnan ja kaverisuh-

teiden ongelmien olevan vahvasti yhteydessä toisiinsa. Muihin sosioemotionaa-

lisen hyvinvoinnin osa-alueisiin ei tällä harrastuksella ollut tilastollisesti merkit-

sevää yhteyttä (ks. taulukot 3, 4 & 7). Toisin sanoen liikuntaa itsekseen tai kave-

reiden kanssa harrastaneiden ja harrastamattomien välillä ei ollut eroa käytösoi-

reissa, tunneoireissa, yliaktiivisuudessa tai prososiaalisuudessa.  

Urheiluseurassa joukkue- tai yksilölajin harrastamisella ei kummallakaan 

ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä mihinkään sosioemotionaalisen hyvin-

voinnin osa-alueeseen (ks. taulukot 3, 4 & 7). Tämän tuloksen perusteella voidaan 

siis todeta, että joukkue- tai yksilölajin harrastamisella urheiluseurassa ei ollut 

merkitystä käytösoireiden, tunneoireiden, yliaktiivisuuden, kaverisuhteiden on-

gelmien tai prososiaalisuuden kannalta. 

 

Luovat harrastukset. Musiikin harrastamisella yksin oli tilastollisesti merkitsevä 

yhteys käytösoireiden esiintyvyyteen, yliaktiivisuuteen ja prososiaalisuuteen (ks. 

taulukot 3, 4 & 7). Kuudesluokkalaisilla, jotka harrastivat musiikkia yksin, oli vä-

hemmän käytösoireita ja yliaktiivisuutta kuin muilla kuudesluokkalaisilla, ja he 

olivat prososiaalisempia kuin muut kuudesluokkalaiset. Tunneoireisiin ja kave-

risuhteiden ongelmiin musiikin yksin harrastamisella ei ollut tilastollisesti mer-

kitsevää yhteyttä (ks. taulukot 3 & 4). Näin ollen tunneoireiden tai kaverisuhtei-

den ongelmien kannalta ei ollut merkitystä sillä, harrastiko varhaisnuori musiik-

kia yksin.  

Musiikin harrastamisella ryhmässä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys yli-

aktiivisuuteen (ks. taulukko 4). Kuudesluokkalaisilla, jotka harrastivat musiikkia 
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ryhmässä, oli vähemmän yliaktiivisuutta kuin muilla kuudesluokkalaisilla. Mui-

hin sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin musiikin harrastamisella 

ryhmässä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, eli niiden kannalta ei ollut 

merkitystä sillä, harrastiko varhaisnuori musiikkia ryhmämuotoisesti (ks. taulu-

kot 3, 4 & 7). 

Visuaalisten taiteiden ja kädentaitojen harrastamisella oli tilastollisesti mer-

kitsevä yhteys käytösoireisiin, yliaktiivisuuteen ja prososiaalisuuteen (ks. taulu-

kot 3, 4 & 7). Tulosten mukaan visuaalisten taiteiden ja kädentaitojen harrastajat 

olivat prososiaalisempia kuin muut kuudesluokkalaiset, sekä heillä oli vähem-

män käytösoireita ja yliaktiivisuutta. Visuaalisten taiteiden ja kädentaitojen har-

rastamisella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä tunneoireisiin tai kaveri-

suhteiden ongelmiin, eli niiden harrastamisella ei näiden osa-alueiden kannalta 

ollut merkitystä (ks. taulukot 3 & 4). 

Kirjoittamisen harrastamisella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys yliaktiivi-

suuteen ja prososiaalisuuteen (ks. taulukot 4 & 7). Kirjoittamista harrastaneet 

kuudesluokkalaiset olivat prososiaalisempia, ja heillä oli vähemmän yliaktiivi-

suutta kuin muilla kuudesluokkalaisilla. Käytösoireisin, tunneoireisiin tai kave-

risuhteiden ongelmiin ei kirjoittamisen harrastamisella ollut tilastollisesti mer-

kittävää yhteyttä, joten näiden osa-alueiden kannalta ei ollut merkitystä, harras-

tiko varhaisnuori kirjoittamista (ks. taulukot 3 & 4). 

 

Lukeminen. Lukemisen harrastamisella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys käy-

tösoireisiin, tunneoireisiin, yliaktiivisuuteen ja prososiaalisuuteen (ks. taulukot 

5, 6 & 8). Kuudesluokkalaisilla, jotka mainitsivat lukemisen harrastuksekseen, oli 

vähemmän käytösoireita, tunneoireita ja yliaktiivisuutta kuin muilla kuudes-

luokkalaisilla. Lisäksi lukemista harrastaneet olivat prososiaalisempia kuin muut 

tutkittavat. Lukemisen ja yliaktiivisuuden välisen yhteyden efektikoko oli suuri, 

mikä kertoo niiden olevan vahvasti yhteydessä toisiinsa. Lukemisella ei ollut ti-
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lastollisesti merkitsevää yhteyttä kaverisuhteiden ongelmiin, joten kaverisuhtei-

den kannalta ei ollut merkitystä sillä, harrastiko varhaisnuori lukemista (ks. tau-

lukko 6). 

 

Kerhotoiminta. Kerhotoimintaan osallistumisella oli tilastollisesti merkitsevä 

yhteys käytösoireisiin (ks. taulukko 5). Tuloksen mukaan kerhotoimintaan osal-

listuneilla kuudesluokkalaisilla oli vähemmän käytösoireita kuin muilla kuudes-

luokkalaisilla. Muihin sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin kerhotoi-

mintaan osallistumisella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, eli niiden 

kannalta ei ollut merkitystä sillä, oliko varhaisnuori kerhotoiminnassa mukana 

(ks. taulukot 5, 6 & 8). 

 

Mediaharrastaminen. Audiovisuaalisilla harrastuksilla ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä mihinkään sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-aluee-

seen (ks. taulukot 5, 6 & 8). Näin ollen audiovisuaalisilla harrastuksilla, kuten 

television tai elokuvien katselulla, ei ollut merkitystä käytösoireiden, tunneoirei-

den, yliaktiivisuuden, kaverisuhteiden ongelmien tai prososiaalisuuden kan-

nalta.  

Pelaamisella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys yliaktiivisuuteen ja prososi-

aalisuuteen (ks. taulukot 6 & 8). Tulosten mukaan kuudesluokkalaiset, jotka mai-

nitsivat pelaamisen harrastuksekseen, olivat vähemmän prososiaalisia kuin 

muut kuudesluokkalaiset, sekä heillä oli enemmän yliaktiivisuutta. Muihin so-

sioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin pelaamisella ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä (ks. 5 & 6). Toisin sanoen pelaamista harrastaneiden ja har-

rastamattomien välillä ei ollut eroa käytösoireissa, tunneoireissa tai kaverisuh-

teiden ongelmissa.  

Tietotekniikkaan ja tietokoneeseen liittyvillä harrastuksilla oli tilastollisesti 

merkitsevä yhteys käytösoireisiin, yliaktiivisuuteen ja prososiaalisuuteen (ks. 

taulukot 5, 6 & 8). Tulokset osoittavat, että tietoteknisiä harrastuksia harrasta-

neilla oli enemmän käytösoireita ja yliaktiivisuutta kuin muilla tutkittavilla, sekä 
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he olivat vähemmän prososiaalisia. Tietoteknisillä harrastuksilla ei ollut tilastol-

lisesti merkitsevää yhteyttä tunneoireisiin tai kaverisuhteiden ongelmiin, eli nii-

den harrastamisella ei näiden osa-alueiden kannalta ollut merkitystä (5 & 6). 

 

Lemmikkieläinten hoito. Lemmikkieläinten hoidolla ei ollut tilastollisesti mer-

kitsevää yhteyttä mihinkään sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueeseen 

(ks. 5, 6 & 8). Näin ollen tuloksen perusteella voidaan todeta, että lemmikkieläin-

ten hoidolla ei ollut merkitystä käytösoireiden, tunneoireiden, yliaktiivisuuden, 

kaverisuhteiden ongelmien tai prososiaalisuuden kannalta. 

 

Moottoriajoneuvoihin liittyvät harrastukset. Moottoriajoneuvoihin liittyvillä 

harrastuksilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys käytösoireisiin, yliaktiivisuu-

teen ja prososiaalisuuteen (ks. 5, 6 & 8). Tulosten mukaan moottoriajoneuvoihin 

liittyviä harrastuksia harrastaneilla oli enemmän käytösoireita ja yliaktiivisuutta, 

sekä he olivat vähemmän prososiaalisia. Tunneoireisiin tai kaverisuhteiden on-

gelmiin moottoriajoneuvojen harrastamisella ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä, eli tällä harrastuksella ei näiden sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-

alueiden kannalta ollut merkitystä (ks. taulukot 5 & 6).



 
 
 

8 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää harrastusten lukumäärän ja eri 

harrastusten yhteyttä kuudesluokkalaisten sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. 

Harrastusten lukumäärän yhteyttä hyvinvoinnin osa-alueisiin selvitettiin sekä 

kaikkien harrastusten osalta että erikseen pääharrastusten osalta. Tutkimuksen 

tulokset osoittivat, että harrastusten lukumäärällä ei ollut merkitystä sosioemo-

tionaalisen hyvinvoinnin osa-alueiden kannalta. Tulosten mukaan myöskään 

pääharrastusten lukumäärällä ei ollut väliä sosioemotionaalisen hyvinvoinnin 

kannalta.  

Eri harrastusten yhteydet sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin 

olivat tulosten mukaan myönteisiä liikunta- ja urheiluharrastuksissa, luovissa 

harrastuksissa, lukemisessa sekä kerhotoiminnassa. Liikunnalla itsekseen tai ka-

vereiden kanssa oli kaverisuhteiden ongelmiin vahva yhteys, joka osoitti harras-

tajilla olleen vähemmän kaverisuhteiden ongelmia kuin muilla. Lisäksi lukemi-

sella oli vahva yhteys yliaktiivisuuden vähäisempään esiintyvyyteen. Mediahar-

rastamiseen ja moottoriajoneuvoihin liittyvillä harrastuksilla oli tulosten mukaan 

yhteys sosioemotionaalisen hyvinvoinnin vaikeuksien suurempaan esiintyvyy-

teen ja vahvuuksien vähäisempään esiintyvyyteen. Lemmikkieläinten hoidolla ei 

ollut lainkaan yhteyttä sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin. 

8.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Harrastusten lukumäärä. Tämän tutkimuksen mukaan kuudesluokkalaisten so-

sioemotionaalisen hyvinvoinnin kannalta ei ollut merkitystä, kuinka monta har-

rastusta tai pääharrastusta varhaisnuorella oli, vaikka aiemmissa tutkimuksissa 

on saatu viitteitä harrastusten puuttumisen (Guhn ym. 2012) tai liiallisen harras-

tamisen (Melman ym. 2007) yhteydestä hyvinvointiin. Harrastamisen puuttumi-

sen merkityksettömyyttä saattoi selittää se, että tämän tutkimuksen tutkittavilla 
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jokaisella oli vähintään yksi joskus harrastettava harrastus. Guhnin ym. (2012) 

mukaan jo yksi harrastus voi toimia hyvinvointia vahvistavana tekijänä. Tutki-

muksessa olisi mahdollisesti saatu erilaisia tuloksia, jos tutkittavien joukossa olisi 

ollut niitä, jotka eivät olisi maininneet harrastavansa mitään. Toisaalta yhteyttä 

hyvinvointiin ei löytynyt myöskään silloin, kun yhteyttä tarkasteltiin vain pää-

harrastusten osalta, vaikka 6,3 prosentilla tutkittavista ei ollut yhtään pääharras-

tusta. Pääharrastusten tarkastelussa on syytä huomioida tutkittavien tulkinnalli-

suus siitä, mikä on pääharrastus (ks. Merikivi, Mulari & Vilmilä 2017). Päähar-

rastuksen puuttumisella ei ollut sosioemotionaalisen hyvinvoinnin kannalta 

merkitystä, koska huolimatta siitä, että he eivät välttämättä mieltäneet harrastus-

taan pääharrastuksekseen, jokaisella tutkittavalla oli ainakin jokin harrastus.  

Liiallisen harrastamisen merkitystä sosioemotionaaliselle hyvinvoinnille 

tarkasteltiin pääharrastusten osalta, koska pääharrastusten oletettiin olevan use-

asti toistuvia ja enemmän vapaa-aikaa kuluttavia kuin joskus harrastettavat har-

rastukset. Tutkimuksen tulosten mukaan pääharrastusten lukumäärällä ei ollut 

merkitystä sosioemotionaalisen hyvinvoinnin kannalta, eli ei myöskään sillä, että 

varhaisnuorella oli paljon pääharrastuksia. Melmanin ym. (2007) tutkimuksen 

mukaan liian suuri harrastusmäärä voi aiheuttaa erityisesti tunneoireita, mikä on 

eri linjassa tämän tutkimusten tulosten kanssa. Pääharrastuksia ei tässä tutki-

muksessa ollut määritelty tarkemmin, joten tarkastelun ulkopuolelle jäivät har-

rastuskertojen määrät viikossa. Harrastukseen käytetyn kokonaisajan tarkastelu 

olisi saattanut tuottaa erilaisia tuloksia, sillä Melmanin ym. (2007) tutkimuksessa 

juuri liiallinen aikataulutus oli stressiä lisäävä tekijä tutkimukseen osallistuneilla 

nuorilla. Melmanin ym. (2007) tutkimus erosi myös siinä, että hän selvitti hyvin-

vointia tutkittavien itsensä kokemana, mikä on hyvinvoinnin tutkimuksen kan-

nalta merkityksellistä. 

Tämän tutkimuksen tulosten antama suunta vähintään yhden harrastuksen 

toimimisesta hyvinvointia vahvistavana tekijänä korostaa harrastusten merki-

tystä varhaisnuoren elämässä. Suuri harrastusmäärä ei tämän tutkimuksen mu-

kaan ollut yhteydessä sosioemotionaaliseen hyvinvointiin, mutta harrastuksiin 
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kuluvaa aikaa ja sen merkitystä varhaisnuoren hyvinvoinnille on silti syytä tar-

kastella yksilöllisesti ja varhaisnuoren omasta jaksamisesta käsin. 

 

Liikunta ja urheiluharrastukset. Tässä tutkimuksessa todettiin, että liikunnan 

harrastamisen muodoista yksin tai kavereiden kanssa harrastettu liikunta oli po-

sitiivisesti yhteydessä kuudesluokkalaisten sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. 

Tätä liikuntamuotoa harrastaneilla varhaisnuorilla oli vähemmän kaverisuhtei-

den ongelmia kuin muilla tutkittavilla. Yhteys oli tämän tutkimuksen kannalta 

merkittävä löydös, sillä millään muulla harrastuksella ei ollut yhteyttä kaveri-

suhteiden ongelmiin. Aiemmissa tutkimuksissa liikunnan on todettu parantavan 

sosiaalista kompetenssia (esim. Donaldson & Ronan 2006; Fletcher ym. 2003), 

mikä voi osaltaan selittää tämän tutkimuksen tulosta. Toisaalta liikuntaa on tut-

kittu lähinnä ohjatun liikunnan kontekstissa, jossa harrastajat saavat sosiaalisten 

taitojen kehittämiseen apua liikuntaryhmän ohjaajalta (esim. Fletcher 2003). Tä-

män tutkimuksen mukaan urheiluseurassa harrastetulla liikunnalla ei ollut yh-

teyttä kaverisuhteiden ongelmien vähäisyyteen, vaan yhteys löytyi nimenomaan 

ei-strukturoidulla yksin tai kavereiden kanssa harrastetun liikunnan osalta.  

Tulosta voidaan selittää sillä, että kyselylomakkeessa olleen väitteen muo-

toilu saattoi johdatella tutkittavia tarkastelemaan väitettä juuri kavereiden 

kanssa harrastetun liikunnan osalta. Näin ollen tutkittavat, joilla kaverisuhteiden 

ongelmia oli, eivät mieltäneet tätä liikuntamuotoa harrastuksekseen, koska heillä 

ei välttämättä ollut ystäviä, joiden kanssa omaehtoista liikuntaa voisi harrastaa. 

Koska muissa harrastuksissa vastaavaa yhteyttä kaverisuhteiden ongelmiin ei 

löytynyt, voidaan ajatella, että liikunta toimii tärkeänä kaverisuhteiden konteks-

tina varhaisnuorelle. Jo olemassa olevat kaverisuhteiden ongelmat luovat haas-

tetta liikuntaan osallistumiseen, jolloin varhaisnuoret, joilla on kaverisuhteiden 

ongelmia, jäävät syrjään vertaissuhteiden luomisen ja ylläpitämisen kannalta tär-

keästä kontekstista. Strukturoitu liikunta voisi olla parempi vaihtoehto varhais-

nuorille, joilla on kaverisuhteiden ongelmia. Vaikka tämän tutkimuksen mukaan 
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urheiluseurassa harrastetulla liikunnalla ei ollut yhteyttä kaverisuhteiden ongel-

mien vähäisyyteen, aiempien tutkimusten mukaan voidaan silti todeta ohjatun 

liikunnan tarjoavan työkaluja vertaissuhteiden luomiseen.  

 

Luovat harrastukset. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että luovissa har-

rastuksissa yhteyksiä sosioemotionaaliseen hyvinvointiin oli yliaktiivisuuden, 

prososiaalisuuden sekä käytösoireiden osalta. Kaikki tämän tutkimuksen luovat 

harrastukset, eli musiikki yksin tai ryhmässä, kuvataide ja kädentaidot sekä kir-

joittaminen, olivat yhteydessä vähempään yliaktiivisuuteen. Aiemmissa tutki-

muksissa musiikin ja kuvataiteen harrastamisen on todettu ohjatussa muodossa 

vähentävän yliaktiivisuutta ja keskittymishäiriöitä (esim. Bastian 2000, Cortina & 

Fazel 2015), mikä tukee tämän tutkimuksen tuloksia. Tosin tämän tutkimuksen 

aineiston perusteella ei voida todeta, harrastiko tutkittava luovaa harrastusta oh-

jatusti vai itsenäisesti. Yliaktiivisuus saattoi myös olla harrastuksen valikoitu-

mista ohjaava tekijä. Varhaisnuoret, joilla oli yliaktiivisuutta, eivät välttämättä 

valinneet musiikkia, kuvataidetta ja kädentaitoja tai kirjoittamista harrastuksek-

seen, koska ne vaativat harrastajaltaan paikallaan oloa ja pitkäjänteistä keskitty-

mistä. Kirjoittamisen harrastamiseen yliaktiivisuus voi vähentää motivaatiota, 

sillä Rodríguezin ym. (2015) mukaan tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöön 

liittyy usein kielellisiä vaikeuksia.   

Prososiaalista käyttäytymistä oli tulosten mukaan enemmän tutkittavilla, 

jotka harrastivat musiikkia yksin, kuvataidetta ja kädentaitoja sekä kirjoittamista. 

Vastaavanlaisia tuloksia ovat löytäneet muun muassa Greitemeyer (2009) lyrii-

koiltaan prososiaalisen musiikin kuuntelun ja prososiaalisuuden välillä sekä 

Cortina ja Fazel (2015) terapiamuotoisen kuvataiteiden harrastamisen ja prososi-

aalisuuden välillä. Kuvataiteessa ja kädentaidoissa toisen auttaminen on luon-

nollisena osana läsnä, kun vertaiset auttavat toisiaan etenemään työssään. Mu-

siikin kuuntelussa ja kirjoittamisessa taas prososiaalista käytöstä on mahdolli-

suus pohtia kuvitteellisten tilanteiden kautta, mikä voi olla yhteydessä myös li-

sääntyneeseen prososiaalisuuteen tosielämässä.  
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Musiikkia yksin tai kuvataidetta ja kädentaitoja harrastavilla oli tulosten 

mukaan vähemmän käytösoireita kuin muilla tutkittavilla. Saatuja tuloksia tukee 

esimerkiksi Chongin ja Kimin (2010) tutkimus, jossa musiikin harrastaminen vä-

hensi osallistujien käytösongelmia. Näissä harrastuksissa ohjeiden kuuntelu ja 

noudattaminen ovat tärkeitä toiminnan onnistumisen kannalta, minkä vuoksi 

käytösoireet saattavat hankaloittaa niihin osallistumista. Toisaalta terapiamuo-

tona kuvataiteella on todettu olevan myös käytösoireita parantava vaikutus 

(Cortina & Fazel 2015), joten oikein ohjattuna kuvataiteella harrastuksena voi olla 

käytösoireita vähentävä yhteys. 

 

Lukeminen. Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan lukemista harrasta-

neilla varhaisnuorilla oli vähemmän käytös- ja tunneoireita sekä yliaktiivisuuta 

kuin muilla tutkittavilla. Lisäksi lukemista harrastaneet varhaisnuoret olivat pro-

sosiaalisempia kuin he, jotka eivät lukemista harrastaneet. Aiemmissa tutkimuk-

sissa on lukemisella todettu olevan samansuuntaisia yhteyksiä sosioemotionaa-

lisen hyvinvoinnin osa-alueisiin. Esimerkiksi Schüller, Birnbaum ja Kröner (2017) 

ovat todenneet lukemisen auttavan tunteiden käsittelyssä tarjoamalla lukijalle 

mahdollisuuden päästää irti arkitodellisuudesta. Johnson (2011) puolestaan to-

teaa erityisesti sellaisen fiktion, jossa esiintyy prososiaalista käytöstä, lisäävän lu-

kemista harrastavan empatiakykyä ja prososiaalisuutta. Se, millaista kirjalli-

suutta varhaisnuori lukee, on merkityksellistä myös käytösoireiden kannalta. 

Esimerkiksi Stockdalen, Coynen, Nelsonin ja Padilla-Walkerin (2013) mukaan 

aggressiivista toimintaa sisältävien tarinoiden lukeminen lisäsi lukijan aggressii-

vista käyttäytymistä. Näin ollen on syytä huomioida, että halutessa kehittää tiet-

tyä sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-aluetta, pelkkä lukuharrastus ei itses-

sään riitä, vaan luettavan kirjallisuuden valintaan on myös syytä kiinnittää huo-

miota.  

Yliaktiivisuuden osalta aiemmat tutkimukset ei ole täysin linjassa nyt saa-

tujen tulosten kanssa, sillä esimerkiksi Fischerin ja Barkleyn (2006) tekemässä tut-

kimuksessa yhteyttä yliaktiivisuuden oireiden ja lukuharrastuneisuuden väliltä 

ei löytynyt. Tulosten eroavaisuutta saattaa selittää se, että tässä tutkimuksessa 
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tutkittavilla, joilla oli yliaktiivisuutta, oli mahdollisesti yliaktiivisuuteen liittyviä 

lukemisen ongelmia. Leen ja Zentallin (2012) tutkimuksen mukaan pelkkä kes-

kittymishäiriö ei itsessään vaikuta varhaisnuoren lukumotivaatioon, mutta sen 

päälle kasaantuvat lukemisen ongelmat vaikuttivat. Heidän mukaansa lukumo-

tivaatio ei eronnut ilman lukemisen vaikeuksia olevien yliaktiivisten varhais-

nuorten ja ilman mitään ongelmia olevien varhaisnuorten välillä. Näin ollen voi-

daan ajatella, että yliaktiivisuus itsessään ei vaikuta lukuharrastukseen, mutta 

yliaktiivisuuteen kanssa esiintyvät lukemisen ongelmat voivat mahdollisesti vai-

keuttaa lukuharrastusta.  

 

Kerhotoiminta. Kerhotoimintaan osallistuneilla varhaisnuorilla oli saatujen tu-

losten mukaan vähemmän käytösoireita kuin muilla tutkittavilla. Tutkimuksen 

tulos on samassa linjassa Fletcherin ym. (2003) tutkimuksen kanssa, jonka mu-

kaan kokemus kerhotoiminnasta keskilapsuudessa oli yhteydessä parempaan 

käyttäytymisen kompetenssiin. Fletcher ym. (2003) toteavat, että kerhoissa on 

mahdollista oppia vuorovaikutukseen liittyviä käyttäytymisen taitoja yhteistyön 

ja yhteistoiminnan myötä. Näin ollen voidaan ajatella, että tämän tutkimuksen 

tutkittavat olivat hyötyneet nimenomaan kerhotoimintaan osallistumisesta käy-

tösoireiden vähäisyyden osalta. Toisaalta Fletcher ym. (2003) mukaan kerhotoi-

minnan yhteys vähäisempiin käytösoireisiin voi selittyä myös sillä, että kerhotoi-

mintaan hakeutuvat ne, joilla on jo entuudestaan hyvät sosiaaliset ja käyttäyty-

misen taidot, sillä he kokevat miellyttäväksi ja varmaksi sosiaaliset tilanteet, joita 

kerhojen yhteistoiminnallisessa kontekstissa paljon kohdataan. 

 

Eläimiin liittyvät harrastukset. Lemmikkieläimen hoidolla ei tässä tutkimuk-

sessa ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä mihinkään sosioemotionaalisen hy-

vinvoinnin osa-alueeseen. Saadut tulokset antavat kuitenkin viitteitä lemmik-

kieläimen hoitamisen positiivisesta yhteydestä tunneoireiden vähenemiseen. 

Tässä tutkimuksessa käytetyssä kyselylomakkeessa eläinten kanssa harrasta-

mista edusti ainoastaan lemmikin hoitaminen. Näin osa eläinten kanssa harras-

tettavista harrastuksista saattoi rajautua kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle, 
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mikä saattoi johtaa siihen, että eläimen kanssa toimimisen hyötyjä ei tutkimustu-

loksissa saatu tilastollisesti merkitsevästi näkymään.   

Aikaisemmat tutkimustulokset tukevat saatuja viitteitä tunneoireiden vä-

henemisen ja eläinten kanssa toimimisen välillä. Esimerkiksi Endenburg & Van 

Lith (2011) ovat havainneet tutkimuskenttää tarkastellessaan, että eläimen läsnä-

ololla on positiivisia yhteyksiä lasten ja nuorten tunne-elämän kehitykseen. Eri-

tyisen voimakkaita nämä yhteydet ovat olleet varhaisnuorilla. Endenburgin & 

Van Lithin (2011) mukaan tämä saattaa johtua esimerkiksi siitä, että tässä iässä 

varhaisnuori kokee tunne-elämässään enemmän haasteita, jolloin eläimen an-

tama tuki muuttuu tärkeämmäksi. Kaikilla perheillä ei ole mahdollista hyödyn-

tää lemmikin mukanaan tuomia hyötyjä tunneoireiden lieventämiseen ja tarjota 

varhaisnuorelle tätä tuen muotoa kotona. Näin ollen jatkossa olisikin hyvä mah-

dollistaa erityisesti tunneoireisten varhaisnuorten pääsy toimimaan eläinten 

kanssa esimerkiksi kouluissa, matalan kynnyksen terapiamuotona tai harrastus-

ten kautta.  

 

Mediaharrastaminen. Mediaharrastamisen osalta havaittiin yhteys pelaamisen 

ja yliaktiivisuuden sekä pelaamisen ja prososiaalisuuden väliltä. Yhteys näkyi tu-

loksissa siten, että pelaamista harrastavilla oli enemmän yliaktiivisuuden oireita 

ja vähemmän prososiaalisuutta kuin muilla tutkittavilla. Aikaisempi tutkimus 

yliaktiivisuuden ja pelaamisen yhteydestä on eri linjassa tämän tutkimuksen tu-

losten kanssa, sillä Shawin, Graysonin ja Lewis`n (2005) mukaan yliaktiiviset var-

haisnuoret olivat keskittyneimmillään juuri pelatessaan videopelejä. Pelaami-

sella ei siis ole välttämättä yhteyttä lisääntyneeseen yliaktiivisuuteen, vaan yli-

aktiiviset lapset ja nuoret valitsevat herkästi videopelaamisen harrastuksekseen 

sen nopeatempoisuuden ja ärsykkeiden määrän takia. Toisaalta Tahiroglu ym. 

(2010) havaitsi omassa tutkimuksessaan, että säännöllinen pelaaminen lisäsi kes-

kittymisvaikeuksia.  

Prososiaalinen käytös oli tämän tutkimuksen mukaan pelaamista harrasta-

vien joukossa vähäisempää kuin muiden. Granic, Lobel ja Engels (2014) kuiten-
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kin ovat havainneet erityisesti yhteistyötaitoja ja muiden auttamista vaativien pe-

lien pelaamisen lisäävän prososiaalisuutta. Vaikka pelaaminen saatujen tulosten 

mukaan vähensi prososiaalista käyttäytymistä, ei sillä ollut vaikutusta kaveri-

suhteiden ongelmien lisääntymiseen. Monet pelit sisältävät vuorovaikutuksel-

lista toimintaa muiden pelaajien kanssa, jolloin pelaamisen voidaan ajatella tar-

joavan alustan harjoitella vuorovaikutustaitoja myös sellaisille varhaisnuorille, 

joille kaverisuhteiden solmiminen muuten, esimerkiksi yliaktiivisuuden takia, 

olisi haastavaa. Esimerkiksi Ewoldsen ym. (2010) on tutkimuksessaan osoittanut, 

että pelaaminen tuki varhaisnuoren sosiaalista käyttäytymistä, joka jatkui myös 

pelaamisen ulkopuolelle.  

Audiovisuaaliset harrastukset eivät saatujen tulosten mukaan olleet yhtey-

dessä mihinkään sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueeseen. Pulkkisen 

(2002) tutkimuksessa kuitenkin todetaan, että riskiryhmiin kuuluvien varhais-

nuorten keskuudessa television katselulla on yhteys aggressiiviseen käyttäyty-

miseen. Koska tässä tutkimuksessa audiovisuaalisilla harrastuksilla ei ollut yh-

teyttä käytösoireisiin, voidaan ajatella, että television katselulla ei yleisesti ole 

negatiivista vaikutusta käytökseen.  

 

Moottoriajoneuvoihin liittyvät harrastukset. Tämän tutkimuksen tulosten mu-

kaan moottoriajoneuvoihin liittyviä harrastuksia harrastaneilla oli enemmän 

käytösoireita ja yliaktiivisuutta kuin muilla tutkittavilla. Tutkimuksen tulos vas-

taa Wymbsin ym. (2013) tutkimuksen tuloksia siitä, että varhaisnuoret, joilla oli 

yliaktiivisuutta ja käytösoireita, hakeutuivat muita enemmän moottoriurheilun 

pariin. Näin ollen voidaan ajatella, että myös tässä tutkimuksessa yliaktiivisuus 

ja käytösoireet olivat ominaisuuksia, jotka varhaisnuorella oli jo ennen moottori-

ajoneuvoihin liittyvän harrastuksen aloittamista. Wymbsin ym. (2013) mukaan 

yhteys yliaktiivisuuden ja käytösoireiden sekä moottoriurheilun välillä on syytä 

huomioida, sillä heidän tutkimuksessaan nämä varhaisnuoret olivat alttiimpia 

myöhemmälle riskikäyttäytymiselle liikenteessä. Kuten tämäkin tutkimus 

osoitti, moottoriurheilua harrastaa varhaisnuoria, joilla oli yliaktiivisuutta ja käy-

tösoireita, joten riski turvattomaan ajokäyttäytymiseen myöhemmällä iällä on 
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syytä ottaa huomioon. Niinpä erityisesti moottoriurheiluseuroissa olisi tärkeää 

käsitellä liikenneturvallisuutta, jotta harrastajien riskikäyttäytymistä saataisiin jo 

harrastusvaiheessa ennaltaehkäistyä. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että erilaisilla harrastuksilla on monen-

laisia yhteyksiä sosioemotionaalisen hyvinvoinnin osa-alueisiin, minkä vuoksi ei 

ole aivan sama, millaisia harrastuksia varhaisnuorella on. Näitä yhteyksiä voitai-

siin hyödyntää erityisesti silloin, kun tarjotaan varhaisnuorille erilaisia harras-

tusmahdollisuuksia. Erityisesti riskiryhmiin kuuluvien kohdalla tämä olisi tär-

keää, jotta he voisivat saada harrastuksista parhaimman mahdollisimman hyö-

dyn. Harrastuksiin ohjaamisessa on kuitenkin huomioitava varhaisnuoren omat 

mielenkiinnon kohteet, jotta motivaatio harrastukseen säilyy. Aina harrastukset 

eivät ole se konteksti, joka suoraan vaikuttaa hyvinvointiin, vaan jokin tietty omi-

naisuus voi ohjata tietyn harrastuksen valintaan. Jotkin harrastukset voivat toi-

mia hyvänä motivaattorina niille, joilla on sosioemotionaalisen hyvinvoinnin 

vaikeuksia. 

8.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty osana Alkuportaat-tutkimushanketta, jo-

ten tämän tutkimuksen kannalta on oleellista tarkastella koko tutkimushankkeen 

eettisyyttä. Ennen tutkimushankkeen aloittamista, on se saanut myöntävän lau-

sunnon yliopiston eettiseltä toimikunnalta. Kaikille tutkimukseen osallistuville 

on annettu riittävästi tietoa hankkeesta, jonka jälkeen kaikilta siihen osallistuvilta 

on pyydetty kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Koska tutki-

muskohteena on alaikäiset, on myös heidän huoltajiltaan pyydetty kirjallinen 

suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Tutkittavilla on ollut mahdollisuus 

jättäytyä pois tutkimuksesta missä vaiheessa tutkimusta tahansa ja lisäksi kieltää 

jo kerätyn aineiston käyttö. Tutkittavien anonymiteetti on säilynyt koko tutki-

muksen ajan, sillä aineisto on säilytetty ja arkistoitu numerokoodatussa muo-
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dossa. Tutkittavien suorat tunnistetiedot, kuten nimi, paikkakunta tai koulu, ei-

vät ole tutkimusaineistossa näkyvissä. Tutkimuksen eettisyyden lisäämiseksi 

tutkimusaineisto hävitettiin sen jälkeen, kun se oli skannattu ja muutettu numee-

risen muotoon.  

Tämän tutkimuksen käyttöön numeerinen aineisto saatiin allekirjoittamalla 

sopimus, jossa sitouduttiin käyttämään aineistoa luottamuksellisesti. Ennen tut-

kimusaineiston luovuttamista aineistosta oli poistettu suorat tunnistetiedot. 

Saatu aineisto säilytettiin yliopiston verkkoasemalla, joka on suojattu salasanalla, 

jolloin vain tutkijoilla oli pääsy aineiston tarkasteluun. Aineistoa ei myöskään 

missään vaiheessa välitetty sähköpostin välityksellä. Aineistoa käytettiin vain so-

vittuun tarkoitukseen, jonka jälkeen se hävitettiin tutkijoiden käytössä olleelta 

verkkoasemalta asianmukaisesti. 

Tutkimuksen yleistettävyyttä ja luotettavuutta lisää se, että aineisto on osa 

laajaa Alkuportaat-seurantatutkimusta, koska siihen valitut tutkittavat on valittu 

satunnaisesti edustamaan hyvin tutkittavaa ikäluokkaa. Lisäksi valmis tutkimus-

aineisto mahdollisti kohtalaisen otoskoon, mikä parantaa tutkimuksen yleistet-

tävyyttä ja luotettavuutta. Tutkimusaineisto on kerätty anonyymeillä kyselylo-

makkeilla ja analysoitu määrällisesti SPSS-ohjelmistolla, jolloin tutkija ei itse voi 

vaikuttaa saataviin tuloksiin. Tutkimusraportissa kuvataan täsmällisesti tutki-

muksen vaiheet ja käytetyt menetelmät, mikä lisää tutkimuksen läpinäkyvyyttä 

ja näin luotettavuutta.  

Tässä tutkimuksessa saadut tulokset kertovat yhteydestä harrastusten ja 

hyvinvoinnin välillä, mutta eivät siitä, vaikuttiko harrastus hyvinvoinnin osa-

alueiden muuttumiseen vai ohjasivatko osa-alueet harrastuksen valintaa. Niinpä 

harrastuksen vaikutusta hyvinvoinnille sekä hyvinvoinnin laadun vaikutusta 

harrastuksen valintaan pohdittiin lähinnä aiempien tutkimusten pohjalta. Tämä 

lisää tulosten tulkinnallisuutta, mikä voi aiheuttaa haasteita tutkimuksen luotet-

tavuuden kannalta. Tulkinnallisuutta tutkimuksessa lisäsi myös harrastusky-

selylomakkeen vastausasteikon vaihtoehdon “Joskus” tulkitseminen siten, että 

kysytty aktiviteetti on vastaajan harrastus riippumatta siitä, kuinka usein sitä to-



55 
 

dellisuudessa harrastettiin. Lisäksi vastausvaihtoehto “Pääharrastuksiani” tul-

kittiin säännölliseksi ja usein toistuvaksi harrastukseksi, vaikka todellisia harras-

tuskertoja ei aineiston perusteella pystytty selvittämään. Kyselylomakkeen vas-

taajien omaa tulkintaa harrastamisen toistuvuuteen liittyvistä vaihtoehdoista ei 

voitu varmistaa, mikä heikentää tutkimuksen luotettavuutta. 

SDQ-lomakkeen hyödyntäminen hyvinvoinnin mittarina lisää tämän tutki-

muksen luotettavuutta, sillä sen on kansainvälisesti todettu antavan validin ku-

vauksen lasten ja nuorten vaikeuksista ja vahvuuksista (Sourander & Kaljonen 

2000). Tässä tutkimuksessa SDQ:n käyttö rajattiin vain opettajien tekemiin arvi-

ointeihin. Vaikka opettajien arvioita voidaan pitää luotettavina, se ei huomioi 

nuorten omaa kokemusta hyvinvoinnistaan tai vanhempien näkemystä lapsensa 

hyvinvoinnista, mitkä saattaisivat tuottaa erilaisia tuloksia. Tämä koskee erityi-

sesti tunneoireita, joita opettajan voi olla vaikea havaita ulospäin.  

8.3 Jatkotutkimushaasteet 

Tässä tutkimuksessa ei tutkittu tarkemmin harrastuskertojen määrää viikossa ja 

sen vaikutusta sosioemotionaaliseen hyvinvointiin, koska aineiston keruussa 

käytetyssä kyselylomakkeessa ei ollut esitetty harrastuskertoja selvittäviä kysy-

myksiä. Lasten ja nuorten kiireiset viikot harrastusten myötä ovat herättäneet 

viime aikoina paljon puhetta. Stressin on joidenkin tutkimusten mukaan todettu 

lisääntyvän liiallisen aikataulutuksen myötä myös lapsilla ja nuorilla (esim. Mel-

man 2007). Tutkimustietoa tähän liittyen tarvittaisiin kuitenkin lisää, koska sys-

temaattista tutkimusta ei vielä löydy paljon. Tutkimuksen voisi toteuttaa esimer-

kiksi keräämällä varhaisnuorilta päiväkirja-aineistoa, jossa he kuvaisivat harras-

tuksiin osallistumisen todellista määrää ja tiheyttä.  

Tässä tutkimuksessa varhaisnuorten sosioemotionaalisen hyvinvoinnin 

vaikeuksia ja vahvuuksia arvioivat opettajat, jolloin varhaisnuorten oma näkö-

kulma ei pääse esiin. Jatkossa olisi mielenkiintoista tietää, miten varhaisnuoret 

itse arvioivat omaa jaksamistaan ja sosioemotionaalista hyvinvointiaan, ja missä 

määrin tämä on yhteydessä varhaisnuorten harrastuksiin. Varhaisnuorten oman 
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jaksamisen lisäksi tutkimusta olisi mielenkiintoista laajentaa koskemaan koko 

perhettä, jolloin saataisiin tuloksia varhaisnuorten harrastusten vaikutuksesta 

koko perheen hyvinvointiin ja jaksamiseen.  

Pitkittäistutkimus harrastuksen aloittamisesta alkaen antaisi lisää tietoa 

siitä, onko nimenomaan harrastus se, joka vahvistaa hyvinvointia. Esimerkiksi 

voitaisiin tutkia kaverisuhteiden ongelmia ennen harrastuksen aloittamista ja 

jonkin ajan kuluttua harrastuksen aloittamisesta. Jonkin verran pitkittäistutki-

musta on aiheesta jo tehty (esim. Metsäpelto & Pulkkinen 2011), mutta olisi mie-

lenkiintoista tutkia asiaa vielä laajemmin. Lisäksi usein tämänkaltainen tutkimus 

keskittyy ohjattuihin harrastuksiin, joten tutkimusta omaehtoisten harrastusten 

yhteydestä sosioemotionaalisen hyvinvoinnin kehitykseen olisi mielenkiintoista 

saada lisää.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelussa olleet harrastukset olivat melko perintei-

siin harrastuksiin lukeutuvia, kuten liikunta, taiteet ja lukeminen. Joukossa oli 

myös muutama tällä hetkellä suosiotaan kasvattava harrastus, kuten tietotek-

niikka ja pelaaminen. Uusien erityisesti teknologiaan liittyvien harrastusten har-

rastaminen on ollut Tilastokeskuksen (2018) tutkimuksen mukaan nopeassa kas-

vussa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana varhaisnuorten keskuudessa valo-

kuvauksen harrastajien määrä on lisääntynyt puolella sekä videokuvauksen har-

rastajien määrä on kaksinkertaistunut. Todennäköisesti sosiaalinen median 

käyttö on vaikuttanut harrastajien määrän nousuun. Tutkimustiedon päivittä-

miseksi olisi tärkeä selvittää näiden uusien harrastusten merkitystä sosioemotio-

naaliselle hyvinvoinnille. Erityisesti sosiaaliseen mediaan liittyvissä harrastuk-

sissa vuorovaikutus on keskeistä, jolloin sosioemotionaaliset taidot ovat tärke-

ässä roolissa ja sitä kautta uusien harrastusten yhteys sosioemotionaaliseen hy-

vinvointiin voi olla merkittävää. 
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