
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPISKELIJOIDEN SOSIAALINEN PÄÄOMA DIAKONIA-
AMMATTIKORKEAKOULUSSA 

 

 

 

 

 

 

Pauliina Simuna  

Opinnäytetyö 

Kevät 2013 

Diakonia-ammattikorkeakoulu  

Hoitotyön koulutusohjelma 

Sairaanhoitaja (AMK) 



 

 

TIIVISTELMÄ 

 

Simuna, Pauliina. Sosiaalinen pääoma Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Oulu 2013, 36 
sivua, 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja 
(AMK). 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sosiaalisen pääoman muodostumista Diakonia-
ammattikorkeakoulussa ja verrata toimipaikkojen välisiä eroja. Tavoitteena oli hankkia 
tietoa, mitä sosiaalisen pääoman osa-alueita Diakonia-ammattikorkeakoulun eri 
toimipaikoissa voitaisiin kehittää.  

 

Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusaineistona käytettiin 
vuonna 2011 kerättyä Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakoulussa (CDS)-
hankkeen aineistoa. Hankkeen tavoitteena oli tukea opiskelijoiden opintojen loppuun 
saattamista ja hyvinvointia. Hankkeen tuottamalla mittarilla pyrittiin siihen, että sillä 
voidaan seurata sosiaalisen pääoman tasoa ja muutoksia opiskelijoiden keskuudessa. 
CDS-hankkeen tuottaman aineiston pohjalta sosiaalinen pääoma muodostuu 
ammattikorkeakouluissa luottamuksesta, osallisuudesta ja voimavaroista. Aineiston 
analysoimiseksi käytin Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. 

 

Tutkimustulosten mukaan opiskelijat kokivat opintoja tukevat voimavaransa 
merkityksellisenä sosiaalisen pääoman osa-alueena ja erityisesti omaa psyykkistä 
hyvinvointia pidettiin tärkeänä. Heikoimpana sosiaalisen pääoman osa-alueena 
opiskelijat kokivat heikot mahdollisuudet osallistua opetuksen kehittämiseen. 
Kokonaisuudessaan sosiaalisen pääoman varanto oli hyvä Diakonia-
ammattikorkeakouluissa. 
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ABSTRACT 

 

Simuna, Pauliina. Social capital in Diaconia University of Applied Sciences. Oulu, 
Spring 2013. Language: Finnish, 36 pages, 1 appendix. Diaconia University of Applied 
Sciences. Bachelor degree program in Health care and nursing, registered nurse. 

 

The purpose of this thesis was to study how the social capital is formed in Diaconia 
University of Applied Sciences and compare the differences between the campuses. The 
aim was to acquire information on how to develop the different fields of social capital in 
the campuses Diaconia University of Applied Sciences. 

 

The thesis data was collected and analysis was carried out by using a quantitative 
method and Excel spreadsheet analysis. As research data base was used “To Care, To 
Dare, To Share (CDS)” was used 2011 collected project material.  The project was 
aimed at supporting students’ welfare as well as to help them to finalize their studies. 
The level of social capital and its changes among the students was monitored by the 
measuring scale produced by the project. Based on the CDS-project material the social 
capital in the university of applied sciences consists of trust, participation and resources. 

 

According to the findings the students felt that the resources which supported their 
studies were prominent fields of social capital and particulary their own mental welfare 
was the most important. However, the weakest aspect in social capital was the 
possibilities to participate in developing the educational content. As a whole, the level 
of social capital is good in Diaconia University of Applied sciences. 

 

Keywords: social capital, social exclusion, prevention of social exclusion, health 
promotion, quantitative research 
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1 JOHDANTO 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että kiinnitetään varhain huomiota 

syrjäytymiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Syrjäytymisellä voi olla monenlaisia 

vaikutuksia terveyteen, muun muassa syrjäytyminen voi vaikuttaa negatiivisesti avun 

hakemiseen sosiaali- ja terveyspalveluista. Syrjäytyminen uhkaa monesti 

mielenterveyttä, jolloin ihmisläheisessä työssä työskentelevien tulisi osata tunnistaa 

syrjäytymisriski. 

Hyvä mielenterveys ja sosiaalinen pääoma liittyvät toisiinsa, mutta vaikutuksen 

suunnasta ollaan epävarmoja. Ei tiedetä, kumpi on ensin, yhteisöllisyys vai hyvä 

mielenterveys. Sosiaalinen osallistuminen ja kulttuurin harrastaminen liittyvät 

kongitiivisen ajattelua, tarkkaavuutta, havaitsemista, luovuutta ja ongelman ratkaisua 

koskevan kyvykkyyden säilyttämiseen ja henkiseen hidastumiseen. Tätä on tutkittu 

paljon viimeisen 10 vuoden aikana. (Hyyppä 2009, 11.) 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Diakonia-ammattikorkeakoulun 

opiskelijoiden sosiaalista pääomaa. Opinnäytetyöni perustuu aikaisempaan 

kehittämistyöhön jonka Diakonia-ammattikorkeakoulun henkilöstö on toteuttanut 

Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakoulussa (CDS)-hankkeena. 

Tässä kvantitatiivisessa opinnäytetyössä tutkin, miten sosiaalinen pääoma vaihtelee eri 

toimipaikoissa ja mistä yksittäisistä tekijöistä se muodostuu. Tutkimusmateriaalina 

käytän aikaisemmin CDS-hankkeen tutkimuksissa kerättyä aineistoa. 

Sosiaalista pääomaa mittaavat mittarit ovat kehitäneet CDS-hankkeessa mukana ollut 

Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkijayliopettaja Päivi Vuokila-Oikkonen ja 

tutkimusjohtaja Sakari Kainulainen. Mittarissa mitataan sosiaalista pääomaa 

luottamuksen, voimavarojen ja osallisuuden kautta. Tavoitteena on hankkia tietoa mitä 

sosiaalisen pääoman osa-alueita voitaisiin eri toimipaikoissa kehittää. 

Määrälliseen tutkimukseen kuuluu olennaisena osana erilaiset taulukot, joilla 

tutkimuksen tuloksia esitetään ymmärrettävässä muodossa ja joiden avulla 

tutkimustuloksia on helppo tulkita.  
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2 OPISKELIJAYHTEISÖ JA SOSIAALINEN PÄÄOMA 

 

Sosiaalinen pääoma on merkityksenä positiivinen ja se on aineetonta pääomaa, joka 

vertaantuu käsitteisiin kulttuurinen, inhimillinen ja intellektuaalinen. Käsite on 

kuitenkin ongelmallinen, sillä sen merkitys liittyy taloudelliseen pääomakäsitteeseen ja 

sen määritteleminen on hankalaa käsitteen moninaisuudesta johtuen. (Ruuskanen 2002, 

11–12.) Sosiaalinen pääoma kuvaa ihmisten ja ryhmien välisiä sosiaalisia suhteita eli 

sosiaalisia verkostoja ja niissä syntyvää vastavuoroisuutta, luottamusta ja sosiaalista 

tukea. (Rouvinen-Wilenius & Koskinen-Ollqvist 2010, 16.) 

Yhtenä sosiaalisen pääoman innoittajana ja teoretisoijana pidetään Robert Putmania. 

Hän on muun muassa tutkinut amerikkalaisten sosiaalista pääomaa. Putman on 

määritellyt sosiaalisen pääoman koostuvan sosiaalisista arvoista, erityisesti 

luottamuksesta, moraalisista normeista ja velvoitteista sekä verkostoista ja 

vapaaehtoisjärjestöistä. (Siisiäinen 2000, 2.) Tutkiessaan amerikkalaisten sosiaalista 

pääomaa Putman tutki luottamusta, kansalaisaktiivisuutta ja osallisuutta. (Putman 2000, 

187.) Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että amerikkalaisten sosiaalinen pääoma on 

huomattavasti heikentynyt, mikä johtuu kasvaneesta tv:n katselun määrästä, 

tietotekniikasta ja työelämän muutoksista. (Putman 2000, 222–225.) Tutkimuksessa 

kävi myös ilmi, että yhteisöllisen osallistumisen tilalle on tullut yksilöllinen 

osallistuminen muun muassa vapaa-ajan vietossa. (Putman 2000, 229.) Putman selittää 

amerikkalaisten sosiaalisen pääoman muutosta tutkimuksessaan sukupolven 

muutoksella: peräti puolet sosiaalisen pääoman kokonaislaskusta tutkimuksen mukaan 

johtuu siitä. (Putman 2000, 254–255.) 

Sosiaalista pääomaa on myös pyritty määrittelemään yksiselitteisesti; on puhuttu 

”yhteiskunnan sosiaalisiin rakenteisiin juurtuneista normeista ja sosiaalisista suhteista, 

jotka mahdollistavat ihmisiä koordinoimaan toimintaansa haluttujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi”. Eri suuntauksissa on painotettu eri tavoin esimerkiksi kansalaisten 

epävirallisen sosiaalisuuden, verkostojen rakenteen, yhteisössä vallitsevien sosiaalisten 

normien, sosiaalisten instituuttien ja luottamuksen suhdetta. Määrittelytavasta ja 

teoreettisesta suuntautuneisuudesta riippuen sosiaalisen pääoman voi ajatella tuottavan 

yksilölle, yhteisölle tai yhteiskunnalle negatiivisia tai positiivisia lopputuloksia. 

(Ruuskanen 2002, 8–9.) 
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Eri ulottuvuuksia painottavia sosiaalisen pääoman suuntauksia on erotettavissa ainakin 

neljä: 

1) yksilön asema sosiaalisten verkostojen rakenteessa 

2) yksilön sosiaalisten verkkojen tiiviys 

3) sosiaalinen vuorovaikutus ja yleistynyt luottamus 

4) ryhmäkuntaisuus (Ruuskanen 2002, 9.) 

 

Sosiaaliselle pääomalle on myös määritelty erilaisia tasoja, joita ovat mikrotaso, 

mesotaso, makrotaso ja metataso. Mikrotasolla tarkoitetaan yritysten, yksilöiden, 

organisaatioiden muodostamaa ja käytettävissä olevaa suhdeverkostoa ja sen rakennetta, 

kykyä luottaa ja herättää luottamusta ja kykyä saavuttaa hyötyä sosiaalisiin tilanteisiin. 

Mesotasoja ovat indentiteettiryhmät ja lähiyhteisöt, vastavuoroisuuden normit ja 

verkostot, paikallinen luottamus ja rajoittunut solidaarisuus. Makrotasolla tarkoitetaan 

formaaleja, informaaleja instituutioita ja yhteiskuntaa, yhteiskunnan segmentoitumista 

ja luottamuksen yleistyneisyyttä. Makrotason kohteena ovat politiikka ja poliittiset 

ohjelmat, kuten koulutuspolitiikka, talouspolitiikka ja maatalouspolitiikka. Metatasolla 

puolestaan tarkoitetaan kulttuurista ”uppoutumista”, rakenteistumista kulttuureihin. 

Sosiaalisen pääoman käsitteestä ja siihen liittyvässä tutkimuksessa on olennaista, että 

sillä ajatellaan olevan jokin tuotos. (Vuokila-Oikkonen & Halonen 2011, 36.) 

Sosiaalista pääomaa opiskelijayhteisössä mitataan puolestaan yhteisöllisyytenä, tasa-

arvona, osallisuutena, yhdenvertaisuutena sekä fyysisenä ympäristönä. Sosiaalinen tuki, 

opiskelijoiden arvostaminen, kannustaminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja 

kuulluksi tuleminen ovat osa sosiaalista pääomaa. (Vuokila-Oikkonen & Halonen2011, 

39.) 
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3 YHTEISKUNNASTA SYRJÄYTYMINEN  

 

3.1 Syrjäytyminen yleisenä ilmiönä 
 

Suomalaisessa kielenkäytössä syrjäytymisellä usein viitataan erilaisiin 

hyvinvointiongelmiin ja sosiaalisista yhteisöistä karsiutumisen muotoihin. 

Syrjäytymisen käsitteen puitteissa on kannettu huolta köyhistä, työttömistä, 

päihteidenkäyttäjistä, mielenterveysongelmaisista ja asunnottomista. Huolta kannetaan 

myös lapsista ja nuorista, jotka jäävät vaille aikuisen riittävää huolenpitoa ja hoivaa. 

Käsitteenä syrjäytyminen on laaja-alainen, minkä vuoksi se onkin saanut paljon 

kritiikkiä. (Lämsä 2009, 28–29.) Syrjäytymistä sanana pidetään lähes aina negatiivisena, 

sillä syrjäytymisellä tarkoitetaan yleensä jostain asiasta syrjäytymistä esimerkiksi 

sosiaalisista suhteista, mahdollisuudesta työskennellä, vaikuttamisesta, vallankäytöstä 

sekä mahdollisuudesta osallistua yhteisölliseen toimintaan. Syrjäytymisestä voidaan 

puhua niin yksilöiden kuin myös ryhmien kohdalla. Tällä tarkoitetaan sitä, että voidaan 

jättää kuulematta mielipiteitä ja näkökantoja tai voidaan kyseenalaistaa osallisuutta tai 

kansalaisuutta. (Laine, Hyväri & Vuokila-Oikkonen 2010, 10–11.) 

Syrjäytymisessä on aina kyse joutumisesta tai jäämisestä yhteiskunnan keskeisten 

toiminta-alueiden sekä kulttuurisesti ja sosiaalisesti arvostetun elämän valtavirran 

ulkopuolelle. Käsite määrittyy erojen tekemisen kautta ja se edellyttää aina, että on 

olemassa yhteisö, jolle syrjäytyneet ovat ryhmään kuulumattomia. Syrjäytyminen 

määrittyy olosuhteena tai tilana, jossa tietyt yksilöt tai ihmisryhmät ovat. (Lämsä 2009, 

29.) 

Syrjäytymistä on kuvattu muun muassa viisivaiheisena prosessina, joka koko ajan 

laajenee ja pahenee. Näitä syrjäytymisen vaiheita ovat: 

• vaikeudet kotona, koulussa tai sosiaalisessa toimintaympäristössä 

• koulun alisuorittaminen tai keskeyttäminen 

• työmarkkinoilla ajautuminen huonoon markkina-asemaan 

• täydellinen syrjäytyminen (sosiaaliavustuksen varassa toimeentulo, työn 

vieroksuminen, kriminalisoituminen, eristäytyminen, alkoholisoituminen, tai 

muu vastaava marginalisoituminen) 
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• eristäytyminen tai laitostuminen yhteiskunnasta (Valtiontalouden 

tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 2007, 19.) 

Oppilaitosympäristössä syrjäytyminen voi näyttäytyä opiskelijan poissaoloina, tehtävien 

palautuksen viivästyminen tai palauttamatta jättäminen. Opiskelijalla voi olla myös 

vaikeuksia sopeutua opiskeluympäristöön sekä opiskelijayhteisöön. Koulutetulla 

henkilökunnalla pitäisi olla osaamista ja herkkyyttä puuttua opiskelijan hyvinvointiin, 

mikäli syrjäytyminen näyttää mahdolliselta. 

Monesti oppilaitokset ovat isoja ja opiskelijoiden määrät ovat suuria. Opiskelijoiden 

persoonallisuudet voivat olla todella erilaisia, jolloin esimerkiksi opettajan tai opinto-

ohjaajan voi olla vaikeaa tunnistaa syrjäytymisriskiä opiskelijan todellisesta luonteesta. 

Toisille opiskelijoille voi kuulua opiskelutyyliin esimerkiksi tehtävien myöhässä 

jättäminen tai rästitehtävien kerryttäminen, kun taas toiset opiskelijat ovat hyvinkin 

säntillisiä. 

Pirkko Nurmi Kuopion yliopistosta on tutkinut opettajien roolia oppilaan 

kannustamisessa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että yksilöllistä opiskelijan huomioimista 

pidettiin suuressa arvossa. Opiskelijat kokivat kannustavaksi huomioimiseksi silmiin 

katsomisen tai nyökkäyksen. Ilmeillä kannustamisen lisäksi opiskelijat kiinnittivät 

tarkkaan huomiota opettajan puheeseen, mitä opettaja oli heille sanonut. Nimeltä 

kutsuminen ja hyväksyvästi huomioiminen tutkimuksen mukaan vaikuttivat tärkeältä. 

(Nurmi 2009, 93.) 

Samassa Nurmen tutkimuksessa kävi ilmi, että opiskelijat kaipasivat kannustavaa 

palautetta jatkuvasti, eikä pelkästään kokeiden tai tehtävien palauttamisen aikana. 

Opettajien kielteiset lausumat muistettiin ja mainittiin, vaikka niistä ei ollut palautetta 

pyydettykään. Opiskelijat myös kokivat, että jotkut opettajat valittavat aina kaikesta. 

(Nurmi 2009, 93.) 

Syrjäytyminen on tällä hetkellä Suomessa pinnalla oleva puheenaihe. Aihetta on tutkittu 

paljon, esimerkiksi Tampereen yliopistossa on tehty pro gradu-tutkimus. Pro-gradu 

tutkimus liittyy syrjäytymiseen ja tutkimuksessa on jaoteltu kahdeksan 

syrjäytymisriskin tunnusmerkkiä. Tunnusmerkkejä ovat koulutuksen puute, työttömyys, 

asumisen ongelmat, psyykkinen ja fyysinen sairaus, sosiaalisten suhteiden ongelmat ja 

päihteiden käyttö sekä rikollisuus.  (Riihimäki & Ronkainen 2010, 7.) 
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Tutkimuksessa tuli yhtenä osa-alueena esille koulutuksen puute, mikä puolestaan voi 

vaikeuttaa nuorten työllistymistä. Koulutuksen puute voi johtua huonoista 

koulukokemuksista, esimerkiksi kiusatuksi tulemisesta, kiusaamisesta tai huonosta 

kouluviihtyvyydestä. Nämä tutkimuksessa esille nostetut asiat voivat lisätä 

syrjäytymisen riskiä. (Riihimäki & Ronkainen 2010, 9.) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen raportin mukaan syrjäytymisen 

ehkäiseminen on aloitettava varhain. Kansallinen syntymäkohortti 1987-tutkimus on 

käsitellyt vuonna 1987 syntyneitä eli 25-vuotiaita nuoria sikiökaudelta alkaen vuoden 

2008 loppuun saakka. Tutkimuksessa on seurattu 59 996 lasta. Vuoden 2008 loppuun 

mennessä Suomessa edelleen asui tästä ikävuodesta 58 320. (Paananen, Ristikari, 

Merikukka, Rämö & Gissler 2012 2012, 8.) 

Tutkimusraportissa selviää, että hyvinvointi eriytyy. Hyvinvoinninongelmat kasautuvat, 

kuten mielenterveys- ja toimeentulo-ongelmat sekä kouluttamattomuus. Tutkimuksen 

mukaan joka viidennellä vuonna 1987 syntyneellä ei ole toisen asteen koulutusta ja joka 

viides ikäluokasta on käyttänyt psykiatrian erikoissairaanhoidon palveluita tai 

psyykelääkkeitä ennen aikuisikää. Toimeentulo-ongelmista on kärsinyt tai rötöksistä 

kiinni jäänyt noin joka neljäs 1987 syntynyt. (Paananen ym.2012, 10–43.) 

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt toimenpideohjelman köyhyyden, eriarvoisuuden 

ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Nämä osa-alueet ovat yksi vuosien 2011-2015 

hallitusohjelman kolmesta painopistealueesta. Toimenpideohjelman mukaan 

syrjäytymistä voidaan ehkäistä vähentämällä työttömyyttä ja köyhyyttä sekä ihmisten 

osattomuutta ja näköalattomuutta. Tämä kaikki edellyttää useiden hallinnonalojen 

toimia ja yhteistyötä. (Parjanne 2012.)  

Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman toimenpideohjelman tavoitteena on vakiinnuttaa 

pysyvä toimintamalli yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Päätöksenteossa tulisi aina 

ottaa huomioon vaikutukset ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja syrjäytymiseen. 

(Parjanne 2012.) 

Ohjelmaan on laadittu seitsemän teemaa. Näiden teemojen tavoitteena on vahvistaa eri 

kansalaisryhmien yhdenvertaisuutta, edistää terveyttä vähentämällä terveyseroja, 

ehkäistä työstä ja työmarkkinoilta syrjäytymistä, parantaa pienituloisten asemaa, 
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vähentää lasten ja nuorten syrjäytymistä, uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita sekä 

parantaa kansalaisjärjestöjen työn vaikuttavuutta. (Parjanne 2012.) 

 

3.2 Syrjäytymisen ehkäiseminen CDS-hankkeella 
 

Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakoulussa (CDS)-hanke on Diakonia-

ammattikorkeakoulun hallinnoima yhteishanke, jossa mukana oli 14 

ammattikorkeakoulua. Hankkeen yleisenä tavoitteena oli syrjäytymisen ehkäiseminen 

ammattikorkeakouluopinnoissa. CDS-hanke teki yhteistyötä myös sosiaali- ja 

terveyspalvelujärjestelmän ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä seurakuntien kanssa. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli hoitopolkujen ja opiskelijahuoltotyön kehittäminen. 

(Vuokila-Oikkonen & Halonen, 17–18.) 

Terveyden edistäminen kuuluu olennaisesti syrjäytymisen ehkäisemiseen. Terveyden 

edistämisellä tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa ihmisen 

edellytyksiä ja mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristönsä terveydestä. 

(Karjalainen, Koskinen-Ollqvist & Pelto-Huikko 2006, 12.)  

CDS-hanke oli kolmivuotinen projekti, joka ajoittui vuosille 2009-2012. Projektin 

yleisenä tavoitteena oli tukea sekä ulkomaisten että kotimaisten 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen loppuunsaattamista. 

Hankkeen tavoitteina oli pyrkiä luomaan toimivat tunnistus- ja tukikäytännöt sekä 

palveluketju vaikeuksissa oleville opiskelijoille sekä luomaan tutkimukseen ja hyviin 

käytäntöihin perustuvat mallit opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi. (Syrjäytymisen 

ehkäiseminen ammattikorkeakoulussa (Vuokila-Oikkonen & Halonen, 17–18) 

Hankkeeseen osallistui 14 ammattikorkeakoulua, joita olivat Arcada, Diakonia-

ammattikorkeakoulut, Haaga-Helia, Laurea-ammattikorkeakoulu, Humanistinen 

ammattikorkeakoulu, Metropolia, Hämeen, Kemi-Tornio, Keski-Pohjanmaan, Lahden, 

Satakunnan, Seinäjoen, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut. (Vuokila-Oikkonen 

& Halonen, 17.) 

Syrjäytymisriskien tunnistamiseksi koulutettiin avainhenkilöt ja tuotettiin 

virtuaalimateriaalia uusien työntekijöiden perehdyttämiseksi. Projektissa pyrittiin 
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kehittämään välittävää ilmapiiriä ja henkilöstöä sitouttamaan tukemaan opiskelijoiden 

hyvinvointia. (Vuokila-Oikkonen & Halonen, 18.) 

To Care To Dare To Share-hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi tehtiin kartoituksia 

mukana olleiden ammattikorkeakoulujen hyvistä käytännöistä. Hyviksi käytännöiksi 

luokiteltiin opiskelijahuoltoryhmien tai vastaavien kokoonpano ja toiminta, erilaiset 

opiskelijan palvelupolut, ammattikorkeakoulujen ja kolmannen sektorin yhteistyö ja 

käytännöt sekä välittävä ilmapiiri ja yhteisöllisyys. (Vuokila-Oikkonen & Halonen, 18.) 

Hankkeen kehittämisryhmissä on työstetty suosituksia, raportteja ja hyviä käytäntöjä 

hankkeen tavoitteiden mukaisista teemoista ammattikorkeakoulujen käyttöön 

opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. (Vuokila-Oikkonen & Halonen, 18.) 

Kehittämisryhmiä mukana oli viisi, joita olivat 1. Sosiaalisen pääoman mittarin 

kehittäminen ja välittävän ilmapiirin vahvistaminen, 2. Kansainvälisten opiskelijoiden 

hyvinvoinnin ja tukikäytäntöjen kehittäminen, 3. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, 

4. Sosiaalisen median ja www-sivujen hyödyntäminen ja 5. 

Opiskeluhyvinvointiryhmien tukikäytänteiden ja palvelupolkujen kehittäminen. 

(Vuokila-Oikkonen & Halonen, 18.) 

Projektissa luotiin ammattikorkeakouluihin toimintakäytäntöjä, joiden avulla voidaan 

tukea opiskelijoita erilaisissa ongelmatilanteissa ja tiedostaa opiskelijoiden 

syrjäytymisriskejä. Ammattikorkeakoulujen henkilöstölle projekti järjesti koulutusta 

opiskelijoiden syrjäytymisriskin tunnistamiseksi ja kehitettiin opiskelijoiden 

hyvinvointia ja osallisuutta tukevaa välittämisen ilmapiiriä sekä tuettiin kartoitustietoja 

ulkomaisten opiskelijoiden hyvinvointia edistävistä käytännöistä 

ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. (Vuokila-Oikkonen & Halonen, 18.) 

Sosiaalisen syrjäytymisen arvioimiseksi hankkeessa päädyttiin käyttämään sosiaalisen 

pääoman käsitettä. Sosiaalinen pääoma kuvaa korkeakouluyhteisön tilaa syrjäytymisen 

näkökulmasta. Projektissa on sovellettu sosiaalisen pääoman käsitettä 

korkeakoulukontekstiin ja kehitetty sosiaalista pääomaa mittaava mittari 

ammattikorkeakoulujen käyttöön. (Vuokila-Oikkonen & Halonen, 18–19.) 
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4 KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS 
 

Kvantitatiivinen tutkimus tarkoittaa määrällistä tutkimusta. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa tutkimustuloksia pyritään yleistämään. Perusideana on kysyä tietyltä 

joukolta tutkimusongelmaan liittyviä kysymyksiä ja vetää tästä johtopäätökset. 

(Kananen 2008, 10-13.) Määrällinen tutkimus vastaa kysymyksiin kuinka paljon tai 

miten usein. (Vilkka 2007, 13.) Määrällisessä tutkimuksessa voidaan kuvata tekijöiden 

välisiä riippuvuuksia sekä tutkimuskohteessa tapahtuneita muutoksia. Tilastollisen 

tutkimuksen avulla voidaan kartoittaa asian tämän hetkistä tilaa, mutta tutkimustulosten 

syitä ei saada välttämättä selville. (Heikkilä 2008, 16.)  Kvantitatiivisen tutkimuksen 

tarkoituksena on joko selittää, kartoittaa, kuvata, vertailla tai ennustaa ihmisiä koskevia 

asioita ja ominaisuuksia tai luontoa koskevia ilmiöitä. (Vilkka 2007, 19.) 

 

4.1 Sosiaalisen pääoman mittari 
 

Määrälliseen tutkimukseen olennaisesti kuuluu mittari, joilla tutkimustuloksia on 

mitattu. CDS-hankkeessa on kehitetty sosiaalista pääomaa mittaava mittari. Mittarilla 

tarkoitetaan välinettä, jolla saadaan määrällinen tieto ja määrälliseen muotoon 

muutettava sanallinen tieto tutkittavasta asiasta. Kvantitatiivisen tutkimuksen mittareita 

ovat kysely, havainnointi- ja haastattelulomake. (Vilkka 2007, 14.) 

Mittarin rakentaminen alkaa tutustumalla teoriaan ja siihen, mitä jo tiedetään 

tutkittavasta ilmiöstä. Mikäli teorian perusteelta pystytään luomaan keskeiset käsitteet ja 

niiden mitattavissa olevat määritelmät, on tältä pohjalta hyvä lähteä luomaan mittaria. 

Kaikessa yksinkertaisuudessaan mittarin rakentaminen lähtee siitä, että on hyvin 

jäsennelty kysymys tai toimeksianto, johon halutaan antaa vastaus. (Metsämuuronen 

2006, 107–108.) 

Tutkijayliopettaja Päivi Vuokila-Oikkonen ja tutkimusjohtaja Sakari Kainulainen ovat 

yhdessä kehittäneet ammattikorkeakouluihin sosiaalista pääomaa mittaavan mittarin 

CDS-hankkeen yhteydessä. Mittaria kehittäessä pyrittiin tunnistamaan sosiaaliseen 

pääomaan liittyviä haasteita erityisesti ammattikorkeakouluympäristössä. Hankkeessa 

päädyttiin kehittelemään oma mittari mittaamaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden 
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sosiaalista pääomaa, sillä sosiaalisella pääomalla on yleisiä piirteitä, joskin se on 

kuitenkin aina vahvasti konteksiinsa sidottu. (Vuokila-Oikkonen & Kainulainen 2012.) 

Kehitetyn mittarin avulla kartoitetaan sosiaalisen pääoman varanto ja sen lähteet. 

Käsitemäärittelyssä on tullut esille, että sosiaalisen pääoman mittaamisen määreitä 

korkeakoulussa on sosiaalisen verkoston tiiviys, toimijoiden vastavuoroisuus, 

luottamus, osallistuminen, avoin kommunikaatio ja päämäärätietoisuus. Hankkeessa on 

mitattu sosiaalista pääomaa luottamuksen ja osallistumisen käsitteiden avulla. (Vuokila-

Oikkonen & Kainulainen 2012.) 

Luottamusta ja osallistumista opiskelija arvioi suhteessa ammattikorkeakoulun 

toimijaryhmiin. Toimijaryhmiä ovat oma opiskeluryhmä, ammattikorkeakoulun 

ympäristö, esimerkiksi opetussuunnitelmat ja opetusmenetelmät, opettajien sekä 

opiskelijoiden omat voimavarat, kuten harrastukset, perhe ja työssäkäynti. (Vuokila-

Oikkonen & Kainulainen 2012.) 

CDS- hankkeella ja siihen kehitetyllä mittarilla pyritään siihen, että mittaria voidaan 

käyttää kansallisella tasolla ja seurata yhtenevällä mittarilla sosiaalisen pääoman tasoa 

ja muutoksia opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimuksen tarkoituksena on myös lisätä 

ammattikorkeakouluihin sellaisia positiivisia rakenteita, jotka auttavat opintojen 

sujumista ja tasaavat opintojen mahdollisesti aiheuttamia kohtuuttomia lisärasituksia 

opiskelijoiden elämässä. (Vuokila-Oikkonen & Kainulainan 2012.) 

CDS-hankkeessa mittarina oli strukturoitu kyselylomake. Strukturoinnilla tarkoitetaan, 

että tutkittava asia ja sen ominaisuudet vakioidaan ja suunnitellaan. Asiat vakioidaan 

lomakkeeseen niin, että kaikki ymmärtävät kysymykset samalla tavalla ja kysymykset 

voidaan kysyä kaikilta vastaajilta samalla tavalla. Jokaiselle tutkittavalle asialle eli 

muuttujalle annetaan myös arvo, joka ilmaistaan symboleina kuten numeroina tai 

kirjaimina. (Vilkka 2007, 14–15.) CDS-hankkeen tuottamassa mittareissa symboleina 

ovat numerot. Kysymykset on numeroitu 1-5 ja vaihtoehdot olivat 1. Täysin eri mieltä, 

2. Melko eri mieltä, 3. Ei eri eikä samaa mieltä, 4. Melko samaa mieltä, 5. Täysin samaa 

mieltä. 
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4.2 Aineiston keruu  
 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa voidaan kerätä aineisto monivalintakysymyksillä, jota 

siis on käytetty CDS-hankkeen mittarissa, ja kysymykset voidaan asetella myös 

avoimiksi tai sekamuotoisiksi. (Vilkka 2007, 67.) Monivalintakysymyksillä tarkoitetaan 

sitä, että vastausvaihtoehdot on asetettu valmiiksi. Valmiiksi asetellut kysymykset ja 

asteikkoja käytettäessä mittauksen tarkkuutta ja vertailevuutta voidaan lisätä. (Heikkilä 

2004, 50–52.) 

Mittarin kehittämisvaiheessa mittaria arvioitiin erilaisin kriteerein, joita olivat 1. 

Mittaako mittari sosiaalista pääomaa, 2. Kysymysten ymmärrettävyys, 3. Mittarin 

täyttämiseen käytettävä aika ja 4. Mittarin helppous täyttää. Näiden kriteerien lisäksi on 

myös tarkasteltu mittarin toimivuutta ja sen herkkyyttä. Mittaria arvioivat 

kehittämisvaiheessa Diakin CDS-hankkeen toimijat ja Diakin tutkimusohjelmien 

tutkijat (taulukko 1.). (Vuokila-Oikkonen & Kainulainan 2012.) Mittari löytyy 

kokonaisuudessaan opinnäytetyön loppuosasta (liite 1.). 

TAULUKKO 1. Sosiaalisen pääoman mittari. Vastausvaihtoehdot 1-5. 1. Täysin eri 

mieltä, 2. Melko eri mieltä, 3. Ei eri eikä samaa mieltä, 4. Melko samaa mieltä, 5.Täysin 

samaa mieltä. 

 
LUOTTAMUS 

 
Minulla on 
luottamukselliset ja hyvät 
suhteet 
ammattikorkeakouluni: 
 

• opettajiin 
• opiskelijoihin 
• harjoittelupaikan 

harjoitteluohjaajiin 
• opinto-ohjaajaan 
• opiskelijan 

hyvinvointia 
tukeviin henkilöihin 
(pastori, psykologi, 
terveydenhoitaja 
jne…) 

 
VOIMAVARAT 

 
Seuraavat tekijät tukevat 
selviytymistäni opinnoissa: 
 
 
 

• oma psyykkinen 
hyvinvointi 

• taloudellinen tilanne 
• ihmissuhteet 
• asumisolosuhteet 
• harrastustoiminta 
• sosiaali- ja 

terveyspalvelut 
 
 

 
OSALLISUUS 

 
Opiskeluympäristössä 
minulla on halutessani 
mahdollisuus osallistua: 
 
 

• mukavaan 
yhdessäoloon muiden 
opiskelijoiden kanssa 

• opiskelijajärjestön 
toimintaan 

• opetuksen 
kehittämiseen 

• oman oppimisen 
suunnitteluun 
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4.3 Aineiston analysointi 
 

Opinnäytetyössä tietolähteenä voi käyttää valmiita aineistoja. Valmiita aineistoja ovat 

muun muassa viralliset tilastot ja tilastointirekisterit, tilastotietokannat, arkistot, 

aikaisempien tutkimusten tuottama materiaali ja muut dokumentointiaineistot. (Tuomi 

2007, 136.) 

Opinnäytetyössäni käytän CDS-hankkeen tuottamaa aineistoa. Diakonia-

ammattikorkeakoulussa opiskelijat ovat vastanneet lukuvuosien 2010 ja 2011 jälkeen 

sosiaalista pääomaa käsittelevään opiskelijakyselyyn. Tässä opinnäytetyössä tarkastelen 

vuoden 2011 aineistoa. 

Tutkimustuloksia analysoin Excel-ohjelmalla. Tässä opinnäytetyössä Excel on 

käyttökelpoinen taulukkolaskentaohjelma SPSS tilasto-ohjelman sijasta. Excelin avulla 

on mahdollista tuottaa näyttäviä graafisia esityksiä melko pienellä vaivalla ja joskus se 

onkin ainoa vaihtoehto kuvaajien tekemiseen, sillä SPSS-ohjelma ei 

monipuolisuudessaan silti kaikkeen pysty. (Nummenmaa 2006,17.) 

Analyysimenetelminä käytän ristiintaulukointia ja keskiarvovertailuja. 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa kuvaan tutkimuksen kulkua. Kerron opinnäytetyöni tavoitteista ja 

tarkoituksesta. Käyn läpi myös aineiston analyysiä, millä tavoin analysoin aineistoa ja 

miten ilmaisen tuloksia.  

 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on jatkaa CDS-hankkeen tuottaman aineiston analysointia 

ja verrata eri toimipaikkojen sosiaalista pääomaa, mistä se muodostuu ja miten se 

vaihtelee eri toimipaikkojen välillä. Hankkeesta olen rajannut tutkimukseeni pelkästään 

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Tavoitteena on tuottaa tietoa Diakonia-

ammattikorkeakoulun eri toimipaikoille, mitä sosiaalisen pääoman osa-alueita voisi 

kehittää. 
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Opinnäytetyössäni on kaksi tutkimuskysymystä: 

1. Miten sosiaalinen pääoma vaihtelee Diakonia-ammattikorkeakoulun eri 

toimipaikoissa? 

2. Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen pääoman muodostumista? 

Vertailevan tutkimuksen tavoite on vertailla samanlaisia ihmisiä koskevia asioita tai 

luontoa koskevia ilmiöitä eri aikoina tai eri paikoissa. Tavoitteena vertailussa on 

ymmärtää paremmin tarkasteltavaa asiaa kahden tai useamman tutkimuskohteen avulla 

ja tuoda esille selkeämmin asioiden välisiä eroja. (Vilkka 2007, 21.) 

 

5.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Kvantitatiiviseen tutkimukseen voidaan hakea tarvittavaa tietoa muiden keräämistä 

tilastoista, rekistereistä, tietokannoista tai tiedot voidaan kerätä itse. Suomessa tärkeä 

tilastoja ylläpitävä rekisteri on Tilastokeskus, joka ylläpitää ja kerää lukuisia 

yhteiskuntaa kuvaavia tilastoja ja rekisterejä. Valmiin aineiston analysointi voi 

kuitenkin olla hankalaa, sillä tiedot eivät yleensä ole siinä muodossa, että niitä voitaisiin 

suoraan käyttää kvantitatiiviseen tutkimukseen. Valmiita tutkimuksia saatetaan joutua 

muokkaamaan, yhdistelemään ja tarkistamaan ennen käyttöä. (Heikkilä 2008, 18.) 

Vaikka useimmiten tutkija kerää oman havaintoaineiston, on myös mahdollista saada 

käyttöön muiden keräämää aineistoa eli sekundaariaineistoa.  Monesti suurissa 

projekteissa saattaa olla analysoimatonta aineistoa ja projektille on vain eduksi jos 

löytyy tutkijoita aineistoa työstämään. (Hirsijärvi 2004, 175.) 

Maailmalla on paljon pinnalla sana ekonomisuus, joten opinnäytetyönaihetta 

suunniteltaessa voi hyvin huomioida myös ekonomisuutta. Opinnäytetyön arvo ei nouse 

eikä laske sen mukaan miten aineisto on kerätty. Jokaisen tutkimusongelman 

ratkaisemiseksi ei tarvitse kerätä itse aineistoa alusta alkaen, vaan voi hyödyntää 

muiden keräämää aineistoa. (Hirsijärvi 2004, 175.) Opinnäytetyötä tehdessäni huomioin 

myös ekonomisuuden, sillä on tuotettu CDS-hankkeessa. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkimusongelma, johon lähdetään 

hakemaan vastausta tai ratkaisua. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi tarvitaan tietoa, 
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jolloin mietitään, mitä tietoa ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan, miten tieto kerätään, ja 

mitä kysymyksiä esitetään. Aseteltaessa kysymyksiä, on kysymysteksti harkittava 

tarkkaan, jotta virhetulkinnoilta vältytään. Myös huonosti asetellut kysymykset voidaan 

tulkita monella tavalla, jolloin kysymyksen tarkoitus voidaan ymmärtää väärin. 

(Kananen 10–11, 2008.)  

Muodostaakseni selkeitä taulukoita aineiston esittämiseksi, käytin Excel-ohjelmaa. 

Taulukkolaskennan avulla voi muodostaa valmiita taulukoita CDS-hankkeen 

tuottamasta materiaalista. Analysoin aineistoa eri tekijöiden keskiarvoja vertaamalla ja 

jaottelemalla tuloksia sosiaalisen pääoman eri osa-alueisiin. Excelissä on tähän 

tarkoitukseen erittäin toimiva average-toiminto, millä voi numeerisesta taulukosta 

laskea helposti keskiarvon. Kun näin eri toimipaikoille lasketuista keskiarvoista 

muodostetaan kaavio, saadaan aikaan helposti luettavaa informaatiota tutkittavasta 

aiheesta. 

 

6 SOSIAALINEN PÄÄOMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA  
 

Tutkimustuloksia esitettäessä havaintojen lukumäärä, jolla siis tarkoitetaan koko 

aineiston määrää, merkitään suurella N-kirjaimella ja aineiston osajoukkoa eli tässä 

tapauksessa esimerkiksi toimipaikkojen vastaajamäärä merkitään pienellä n-kirjaimella. 

(Nummenmaa 2006, 51.) 

Vuonna 2011 koko Diakonia-ammattikorkeakoulun eri toimipaikoissa oli yhteensä 2979 

opiskelijaa (Myllykangas 2013.), joista sosiaalista pääomaa mittaavaan kyselyyn vastasi 

862 opiskelijaa eli 29 % kaikista opiskelijoista. Vastaajista miehiä oli 90 (10,4%) ja 

naisia 754 (87,4%), sukupuolensa jätti ilmoittamatta 18 opiskelijaa (taulukko 2). 
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TAULUKKO 2. Toimipaikkakohtaisten vastausten määrä prosentteina (%). 

TOIMIPAIKKA OPISKELIJA 
MÄÄRÄ 2011  

(N 862) 

n % 

Oulu 297 127 42,76 
Helsinki 1012 306 30,24 
Kauniainen 152 49 32,24 
Järvenpää 461 103 22,34 
Pieksämäki 492 136 27,64 
Turku 254 38 13,78 
Pori 311 101 32,48 
 

Kyselyyn aktiivisimmin vastanneita olivat sosiaalialan opiskelijat joita vastasi 59,98% 

(n 517). Hoitoalan opiskelijoilla vastausprosentti oli 35,38% (n 305), viittomakielen 

opiskelijoilla 4,18% (n 36), viestinnän opiskelijoista kyselyyn oli vastannut vain yksi 

opiskelija, joten prosentti osuus tutkimuksessa tällöin on 0,12% ja terveyden 

edistämisen opiskelijoista ei ollut vuonna 2011 vastannut kyselyyn yksikään opiskelija. 

Koulutusalan jätti ilmoittamatta kolme kyselyyn vastannutta (taulukko 3.).  

TAULUKKO 3. Vastaajien määrä prosentuaalisesti koulutusaloittain. 

KOULUTUSOHJELMA n % 

Sosiaali-ja kasvatusala 265 30,74 

Sosionomi diakoni 159 18,45 

Kristillinen lapsi-ja nuorisotyö 93 10,79 

Sosiaalialan opiskelijoita 

yhteensä 

517 59,98 

Sairaanhoitaja 189 21,93 

Terveydenhoitotyö 34 3,94 

Diakoninen hoitotyö 82 9,63 

Hoitoalan opiskelijoita 

yhteensä 

305 35,38 

Viestintä 1 0,12 

Viittomakieli 36 4,18 

Terveyden edistäminen 0 0 
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6.1 Sosiaalisen pääoman rakenne 

 

Sosiaalinen pääoma jaetaan CDS-hankkeessa kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat 

luottamus, osallistumismahdollisuudet ja voimavarat (kuvio 1.). 

Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden sosiaalista pääomaa mittaavan CDS-hankkeen 

tuloksia tarkastellessa huomio kiinnittyy ensimmäisenä siihen kuinka yhtenäisiä 

oppilaiden kokemukset ovat. 

 

KUVIO 1. Sosiaalisen pääoman kolme osa-aluetta toimipaikkakohtaisesti. 

 

Osallisuus koetaan kaikissa toimipaikoissa heikoimmaksi sosiaalisen pääoman tekijäksi. 

Tällä tarkoitetaan oppilaan tunnetta siitä, kuinka hyvät mahdollisuudet hänellä on 

osallistua esimerkiksi sosiaaliseen kanssakäymiseen opiskelijatovereiden kanssa ja 

muun muassa sitä, kuinka hyvin hän voi vaikuttaa oman opetuksensa suunnitteluun ja 

kehittämiseen.  
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6.2 Luottamus 

 

Opinnäytetyön tulosten mukaan toiseksi sosiaalisen pääoman tekijäksi sijoittui 

luottamus. Luottamus muodostuu CDS-hankkeen mittarissa opiskelijan käsityksestä 

kuinka hyvin hän pystyy luottamaan oppimista edistäviin henkilöihin. Oppimista 

edistäviin henkilöihin kuuluvat muun muassa pastorit, kuraattorit, psykologit ja 

terveydenhoitajat (kuvio 2.). Nämä opiskelijan hyvinvointia tukevat henkilöt koettiin 

luottamuksen osa-alueella heikoimmaksi. Tosin on huomioitava, että Kauniaisten 

toimipaikassa se on huomattavan paljon korkeammalle arvioitu kuin muissa 

toimipaikoissa, vaikka se on myös Kauniaisissa huonoimman arvion saanut 

luottamuksen tekijä.  

Luottamuksen osa-alueeseen kuuluvat myös opettajat, opinto-ohjaajat, 

harjoittelunohjaajat sekä opiskelijatoverit. Luottamus harjoittelunohjaajiin ja 

opiskelijatovereihin koettiin myös tärkeänä ja tämän sosiaalisen pääoman mittarin 

mukaan Diakonia-ammattikorkeakouluissa opiskelijat luottavat heihin.  

 

KUVIO 2. Luottamukseen vaikuttavat tekijät. Kuvio kuvaa luottamustekijöitä 

toimipaikkakohtaisesti. 

 

1

2

3

4

5

Helsinki JärvenpääPieksämäki Pori Turku Oulu Kauniainen

Luottamus

Opettajat

Opiskelijat

Harjoittelun ohjaajat

Opintojen ohjaajat

Oppilaiden
hyvinvointia tukevat
henkilöt
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Opinto-ohjaajien vaikutus luottamuksen tunteeseen on toiskesi huonoin luottamus -osa-

alueen tekijöistä. Kauniaisissa tosin luotetaan opinto-ohjaajaan enemmän kuin muissa 

oppilaitoksissa mihinkään muuhun tekijään poikkeuksena Pieksämäki, missä luotetaan 

opettajiin hieman enemmän kuin Kauniaisissa opinto-ohjaajiin.  

Diakonia-ammattikorkeakoulun eri toimipaikoissa opettajien vaikutus luottamukseen 

vaihtelee varsin paljon. Oulun toimipaikassa luottamus opettajiin ei ole erityisen hyvä 

verraten sitä muihin Diakonia-ammattikorkeakoulujen toimipaikkoihin. Yhteenvetona 

voidaan todeta että Kauniaisten toimipaikka on onnistunut luomaan erittäin hyvän 

luottamuksen ilmapiirin opiskelijoiden keskuudessa kaikilla luottamuksen osa-alueilla. 

Toisaalta taas Helsingissä, Järvenpäässä ja eritoten Oulussa luottamuksen tunne tulee 

enemmän luottamuksesta toisiin opiskelijoihin ja harjoittelun ohjaajiin kuin opettajiin, 

tai opinto-ohjaajiin. 

 

6.3 Voimavarat 

 

Sosiaalisen pääoman voimavaraksi kaikissa toimipaikoissa nousee selkeästi esiin oman 

psyykkisen hyvinvoinnin merkitys sekä ihmissuhteet, jotka molemmat koetaan erittäin 

tärkeiksi opiskelijan voimavaroja tukeviksi tekijöiksi (kuvio 3.). 

 

KUVIO 3. Toimipaikkakohtaisesti voimavaroista kertova kuvaaja. 

 

Helsinki Järvenpää Pieksämäki Pori Turku Oulu Kauniainen
1

2

3

4

5

Voimavarat

Oma psyykkinen hyvinvointi
Talous
Ihmisuhteet
Asuminen
Harrastukset
Sote -palvelut



22 

 

Oman psyykkisen hyvinvoinnin merkitys on ymmärrettävää, sillä se luo pohjan ottaa 

vastaan arjen muita selviytymisen tekijöitä. Ihmissuhteet liittyvät hyvin läheisesti 

omaan psyykkiseen jaksamiseen, koska läheisten ihmisten tuki ja yleensäkin 

kaverisuhteiden verkosto antaa ihmiselle apua selvitä arjessa ja näin ollen tukee myös 

selviytymistä.  

Ihmissuhteet luovat psyykkistä jaksamista joka ruokkii sosiaalista pääomaa eli juuri 

ihmissuhteita. Tällaista positiivista kehää vahvistamalla opiskelija pienentää omaa 

syrjäytymisriskiään.  

On huomattavaa, että tarkasteltaessa luottamuksen osa-aluetta sieltä nousee esiin 

opiskelijoiden voimakas luottamus toisiin opiskelijoihin, joten on ihan ymmärrettävää, 

että toiset opiskelijat ovat merkittävässä roolissa myös opiskelijoiden arjesta 

selviytymisestä. Sosiaali- ja terveyspalvelut koetaan merkityksekkäänä, vaikkakin sen 

koetaan olevan vähiten merkityksellinen psyykkisen jaksamisen kannalta. Tästä johtuu 

helposti mieleen että hakevatko apua tarvitsevat apua koulun sosiaali- ja 

terveyspalveluilta vai eivät. Toisaalta voidaan ajatella että Diakonia-

ammattikorkeakoulun opiskelijoiden psyykkinen jaksaminen on varsin hyvällä tasolla 

ihmissuhteiden ansiosta, joten he eivät tarvitse sosiaali- ja terveyspalveluiden tukea. 

Opiskelijoiden selviytymiseen vaikuttavissa tekijöissä ei näyttäisi olevan isoja eroja eri 

toimipaikkojen välillä. Vastausten samankaltaisuus puolestaan on jopa poikkeuksellisen 

huomattavaa.  

 

6.4 Osallisuus 

 

Osallisuutta Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat pitivät vähiten merkittävänä 

sosiaalisen pääoman osa-alueena (kuvio 4.). Opiskelijat kokevat, että halutessaan heillä 

on hyvät mahdollisuudet osallistua erilaisten opiskelija järjestöjen toimintaan. Tosin 

Oulun toimipaikassa nämä mahdollisuudet koetaan jonkin verran heikommiksi kuin 

muissa toimipaikoissa.  
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Oulun toimipaikassa koetaan myös muita huonommaksi mahdollisuus osallistua 

opetuksen suunnitteluun. Yleisesti ottaen opiskelijat eivät koe heillä olevan kovin hyviä 

mahdollisuuksia osallistua oman opetuksen suunnitteluun ja kehitykseen.  

Kaikissa toimipaikoissa opiskelijat mieltävät, että heillä on hyvät tai erittäin hyvät 

mahdollisuudet osallistua yhdessäoloon muiden opiskelijoiden kanssa. Nämä 

mahdollisuudet mielletään hieman muita paremmin Kauniaisten yksikössä. Oma 

psyykkinen jaksaminen ja mahdollisuus osallistua yhdessäoloon opiskelutovereiden 

kanssa sekä mahdollisuus osallistua opiskelijajärjestöjen toimintaan näyttävät 

korreloivan selkeästi toisiaan.  

 

KUVIO 4. Sosiaaliseen pääomaan vaikuttavat osallisuuden tekijät. 

 

Sosiaalista pääomaa tutkiessa nostin jokaisesta osa-alueesta esille yhden osa-alueen 

tekijän. (taulukko 4.). Osa-alueita olivat luottamus osa-alueesta luottamus opettajiin, 

selviytymisestä oma psyykkinen hyvinvointi ja osallisuudesta yhdessäolo 

opiskelutovereiden kanssa. 

Hajontaa on havaittavissa osa-alueella luottamus opettajiin. Heikoimpana se esiintyy 

Oulussa ja korkeimmillaan Kauniaisissa, näiden kahden toimipaikan erotus on 0,88 

yksikköä. Oman psyykkisen hyvinvoinnin alueella puolestaan on kohtuullisen tasaista, 

matalimman ja korkeimman toimipaikan välillä on eroa vain 0,19 yksikköä. Oma 

psyykkinen hyvinvointi on matalimmillaan Turussa ja korkeimmillaan Pieksämäellä. 

Opetukseen osallistumisen mahdollisuudessa on myös pientä hajontaa, sillä Oulussa 
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keskiarvo on 2,86 kun taas Kauniaisissa se on 3,45, näiden kahden toimipaikan välinen 

erotus on 0,59 yksikköä. 

Alla olevassa taulukossa on laskettu näiden osa-alueiden keskiarvo jokaista yksikköä 

kohden, sekä alleviivattu matalin ja korkein arvo. 

TAULUKKO 4. Toimipaikkakohtaiset keskiarvoja. Luottamus suhteessa opettajiin, 

oma psyykkinen hyvinvointi sekä opetuksen kehittäminen. 

TOIMIPAIKKA Luottamus 

opettajiin 

Oma psyykkinen 

hyvinvointi 

Mahdollisuus 

osallistua 

opetuksen 

kehittämiseen 

Helsinki 3,91 4,60 3,15 

Järvenpää 4,18 4,54 3,20 

Pieksämäki 4,33 4,65 3,42 

Pori 4,21 4,59 3,27 

Turku 4,05 4,46 3,22 

Oulu 3,74 4,64 2,86 

Kauniainen 4,62 4,62 3,45 
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Kaikista sosiaalista pääomaa mittaavista osa-alueista olen koostanut yhden taulukon, 

mihin olen laskenut kaikkien osa-alueiden keskiarvot toimipaikoittain. Taulukossa on 

alleviivattu jokaisen yksikön kohdalla kustakin osa-alueesta (luottamus, voimavarat ja 

osallisuus) sekä korkein, että matalin keskiarvo 

Keskiarvoja tarkasteltaessa (taulukko 5.) tutkimustuloksista voi yleistää, että luottamus 

opettajiin on Diakonia-ammattikorkeakouluissa korkein (4/7 toimipaikasta), kun taas 

matalin luottamus on yksimielisesti (7/7 toimipaikasta) hyvinvointia edistäviin 

henkilöihin (taulukko 5.). Kaikki luottamuksen osa-alueet yhteenlaskettuna Kauniaisissa 

keskiarvo on korkein 4,33 yksikköä ja Oulussa matalin 3,82 yksikköä. 

 

TAULUKKO 5. Luottamuksen osa-alueen keskiarvot. 

 PIEKSÄ
-MÄKI 

OULU KAUNIAI-
NEN 

JÄRVEN-
PÄÄ 

HELSIN
-KI 

TUR-
KU 

PO-
RI 

Luottamus 
yhteensä 

4,09 3,82 4,33 3,97 3,88 3,90 3,96 

Opettajiin 4,33 3,74 4,62 4,18 3,91 4,05 4,21 
Opiskelijoihin 4,26 4,23 4,49 4,26 4,26 3,84 4,15 
Harjoittelunohjaa-
jiin 

4,22 4,21 4,47 4,15 4,07 3,94 4,08 

Opinto-ohjaajaan 4,14 3,72 4,26 4,06 3,80 4,00 3,89 
Hyvinvointia 
tukeviin 
henkilöihin 

3,45 3,15 3,80 3,18 3,30 3,58 3,40 

 

 

Voimavaroista (taulukko 6.) suurimmaksi osa-alueeksi nousi oma psyykkinen 

hyvinvointi, toimipaikasta 4/7 oli samaa mieltä (taulukko 6.). Myös ihmissuhteet olivat 

korkealle arvostettu (3/7 toimipaikasta). Matalin keskiarvo on sosiaali-ja 

terveyspalveluilla, kaikki muut toimipaikat, lukuun ottamatta Pieksämäen toimipaikkaa 

olivat tästä yhtämieltä. Matalin keskiarvo kaikista voimavarojen osa-alueesta on Turun 

toimipaikassa ja korkein puolestaan Pieksämäellä. 
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TAULUKKO 6. Voimavarat osa-alueen keskiarvot. 

 PIEKSÄ-
MÄKI 

OULU KAUNI- 
AINEN 

JÄRVEN-  
PÄÄ 

HELSINKI  TURKU  PORI 

Voimavarat 4,32 4,30 4,26 4,24 4,25 4,13 4,31 
Oma psyykkinen 
hyvinvointi 

4,65 4,64 4,62 4,54 4,60 4,46 4,59 

Taloudellinen 
tilanne 

3,91 4,01 3,96 3,98 3,91 3,95 4,07 

Ihmissuhteet 4,71 4,60 4,60 4,64 4,59 4,62 4,58 
Asumisolosuhteet 4,40 4,38 4,38 4,41 4,41 4,14 4,39 
Harrastustoiminta 4,16 4,16 4,06 4,03 4,12 3,78 4,20 
Sosiaali-ja 
terveyspalvelut 

4,06 3,98 3,94 3,85 3,88 3,78 4,05 

 

Osallisuudessa (taulukko 7.) kaikki yksiköt olivat samaa mieltä sekä korkeimman 

keskiarvon kun taas matalimmankin keskiarvon puolesta (taulukko 7.). Osallisuudessa 

tärkein osa-alue selkeästi on yhdessäolo opiskelijatovereiden kanssa ja heikoimman osa-

alueen kohdalla opiskelijat olivat sitä mieltä, että opetuksen kehittämiseen voi osallistua 

huonoiten. 

TAULUKKO 7. Osallisuuden osa-alueen keskiarvot. 

 PIEKSÄ-
MÄKI 

OULU KAUNIAI-
NEN 

JÄRVEN- 
PÄÄ 

HELSINKI TURKU PORI 

Osallisuus 3,77 3,41 3,96 3,67 3,63 3,57 3,67 
Yhdessäolo 
opiskelijatove-
reiden kanssa 

3,92 3,76 4,55 4,10 4,00 3,91 3,94 

Opiskelijajärjes-
tön toiminta 

3,86 3,45 4,19 3,80 3,82 3,84 3,90 

Opetuksen 
kehittäminen 

3,42 2,86 3,45 3,20 3,15 3,22 3,27 

Oman oppimisen 
suunnittelu 

3,87 3,52 3,66 3,59 3,55 3,30 3,55 
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7 POHDINTA 

 

Opinnäytetyöni aihe on ajankohtainen syrjäytymisen sekä sosiaalisen pääoman 

näkökulmasta. Aiheita käsitellään tällä hetkellä paljon mediassa ja pidetään tärkeinä 

tämän hetkisessä yhteiskunnassa. Sosiaalinen pääoma liittyy vahvasti terveyden 

edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Sosiaalisen pääoman ollessa vahva on 

todennäköistä, että terveys ja hyvinvointi ovat myös kunnossa ja syrjäytymisriski 

pienenee. 

Opinnäytetyössäni tutkin sosiaalista pääomaa ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 

näkökulmasta, joka lisäsi mielenkiintoa aihetta kohtaan, sillä oma opiskelu Diakonia-

ammattikorkeakoulussa on antanut tietynlaisia viitteitä sosiaalisen pääoman varannosta 

sekä sen tärkeydestä opiskelijoille. Myös opinnäytetyöni aiheen valinta nousi omasta 

mielenkiinnosta opiskelijoiden hyvinvointia kohtaan. 

Tulevana terveysalan ammattilaisena on hyvä oppia tunnistamaan syrjäytymisvaarassa 

olevia ihmisiä, sekä tiedostaa sosiaalisen pääoman merkityksen terveydessä. 

Syrjäytymisen ehkäiseminen ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen on isossa roolissa 

terveysalan ammattilaisten työssä ja voisi olettaa, että tulevaisuudessa nämä asiat 

korostuvat entisestään, etenkin mielenterveyspuolella työskennellessä. 

Opinnäytetyön tuloksista päätellen Diakonia-ammattikorkeakoulun eri toimipaikoissa 

sosiaalinen pääoma on kokonaisuudessaan hyvällä pohjalla. Tuloksista nousi esille, että 

opiskelijoiden voimavaroilla on suurin merkitys sosiaalisen pääoman varannossa. Oma 

psyykkinen hyvinvointi merkitsee opiskelijoille paljon ja tuloksista päätellen voidaan 

olettaa, että oman psyykkisen hyvinvoinnin ansiosta opiskelijat jaksavat opiskella 

Diakonia-ammattikorkeakoulussa. 

Luottamuksen osa-alueesta nousi esille mielenkiintoa herättävä asia. Lähes kaikissa 

toimipaikoissa luottamusta opettajiin pidettiin hyvänä, mutta Oulun toimipaikassa oli 

selkeästi opiskelijoiden ja opettajien välinen luottamuspula verraten muiden 

toimipaikkojen opiskelijoiden vastauksiin. Tähän aiheeseen olisi hyvä tarttua 

tulevaisuudessa ja miettiä, miksi luottamuspula on juuri Oulun toimipaikassa ja miten 

siihen olisi mahdollista saada muutoksia aikaan. 
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Yleisesti koko Diakonia-ammattikorkeakoulussa olisi kehittämisen mahdollisuuksia 

osallisuuden osa-alueella, sillä kaikki yksiköt olivat yksimielisiä opetuksen 

kehittämiseen osallistumisen mahdollisuudesta. Jokaisesta toimipaikasta enemmistö oli 

sitä mieltä, että se on heikoin osallisuuden osa-alue.  

Vahvimmasta osa-alueesta oltiin myös yksimielisiä ja se oli yhdessäolo 

opiskelijatovereiden kanssa. Tämä on myös hyvä huomioida, sillä tuloksia 

tarkasteltaessa opiskelijat selkeästi tarvitsevat opiskelijatovereiden tukea ja viettävät 

mielellään aikaa toistensa kanssa. 

 

7. 1 Johtopäätökset 
 

Opinnäytetyön tulosten perusteella yhteenvetona voidaan todeta, että Diakonia-

ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sosiaalinen pääoma on monipuolista ja 

palkitsevaa. Tämä näkyy kaikilla sosiaalisen pääoman osa-alueilla. Kun opiskelija 

viettää aikaa toisten opiskelijoiden kanssa, sekä osallistuu aktiivisesti 

opiskelijajärjestöjen toimintaan, tämä luo voimakkaan luottamuksen toisiin 

opiskelijoihin. Näin ollen toisille opiskelijoille on helpompi puhua mieltä painavista 

asioista, kuin opiskelua tukevalle henkilöstölle, kuten esimerkiksi kuraattorille. 

Tuloksista ilmenee myös, että opiskelijoiden oma psyykkinen hyvinvointi on tärkeä 

tekijä opintojen loppuunsaattamisessa. Kun psyykkinen hyvinvointi on kunnossa, 

voidaan olettaa, että elämän eri osa-alueilla ei myöskään ole suuria ongelmia, millä olisi 

vaikutusta opiskeluiden etenemiseen ja loppuunsaattamiseen. 

Toimipaikkakohtaisesti tuloksista ilmenee millä sosiaalisen pääoman osa-alueilla 

kullakin toimipaikalla olisi tarvetta kehittyä, ja mitkä osa-alueet ovat vahvoja. 

Kokonaisuudessaan Diakonia-ammattikorkeakoulussa kehittämistä kaipaavat tulosten 

mukaan eniten luottamuksen rakentaminen hyvinvointia edistäviin henkilöihin, sosiaali-

ja terveyspalvelut ja opetukseen kehittämiseen osallistuminen.  

Sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan toisaalta ajatella, että niiden kehittämiseen ei ole 

syytä, sillä opiskelijoiden voimavarat kertyvät toisaalta. Tulosten mukaan voisi ajatella, 

että tulevaisuudessa on tärkeämpää tukea opiskelijoiden muita voimavarojen osa-

alueita, jotta sosiaali- ja terveyspalveluita ei tarvittaisi. 
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Tuloksista käy ilmi, että opiskelijat luottavat yleisesti ottaen Diakonia-

ammattikorkeakoulun opettajiin, opiskelijoille merkityksekkäin voimavara on oma 

psyykkinen hyvinvointi ja osallisuudessa arvostetaan yhdessäoloa opiskelijatovereiden 

kanssa. 

Tuloksista päätellen, ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan opiskelua tukevan 

henkilöstön saamasta huonohkosta tuloksesta, vaan tämä on ennemmin nähtävä 

heijastumana Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden vahvasta sosiaalisesta 

verkostosta. Toisin sanoen opiskelijat eivät juuri tarvitse sosiaali- ja terveyspalveluja, 

koska heidän henkinen jaksamisensa on hyvä sosiaalisenverkoston ansiosta.  

Tulosten mukaan on huomattavaa kuinka opiskelijoiden kokemukset vaihtelevat eri 

toimipaikkojen välillä. Kauniaisten yksikkö on selkeästi muita paremmin onnistunut 

luomaan opiskelijoiden ja opettajien välille luottamukselliset suhteet, toisin kuin muut 

yksiköt. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi siinä, kuinka Kauniaisten opiskelijat kokevat 

omat mahdollisuutensa osallistua opetuksen kehittämiseen sekä yleisenä luottamuksena 

yksikön henkilökuntaan, niin opettajiin kuin opiskelua tukeviin henkilöihinkin. 

Opiskelijan näkökulmasta koen tärkeänä ja positiivisena asiana, että opiskelijoiden 

hyvinvoinnista ollaan kiinnostuneita ja sitä tutkitaan. Tuloksia tarkasteltaessa 

sosiaalisen pääoman merkitys on suuri opiskelijoiden elämässä, joten tuloksia 

yleistäessä syrjäytymistä ei Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoilla ole. 

 

7.2 Opinnäytetyön luotettavuus 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on saada mahdollisimman totuudenmukaista ja luotettavaa 

tietoa. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa kiinnittämällä huomiota 

reliabiliteetti- ja validiteettikysymyksiin. (Kananen 2008, 79.) Tutkimuksen 

validiteetilla eli luotettavuudella mitataan kyselylomakkeen pätevyyttä, joka puolestaan 

tarkoittaa sitä, että onko kyselylomake mitannut tarkoitettua asiaa. (Mäkinen 2006, 87.) 

Reliabiliteetti tarkoittaa myös luotettavuutta, mutta pätevyyden sijasta sillä tarkoitetaan 

tutkimustulosten pysyvyyttä eli toistettaessa saadaan samat tulokset. (Kananen 2008, 

79.)  Reliaabelius ja validius yhdessä muodostavat tutkimuksen 

kokonaisluotettavuuden. Opinnäytetyön kokonaisluotettavuutta voidaan pitää hyvänä, 
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kun otos edustaa perusjoukkoa ja mittaamisessa on mahdollisimman vähän 

satunnaisvirheitä. Tehdyn tutkimuksen kokonaisluotettavuutta voidaan arvioida 

esimerkiksi uusintamittauksella. (Vilkka 2007, 152.) 

Voidaan todeta, että CDS-hankkeen tuottaman mittarin validiteetti sekä reliabiliteetti on 

hyvä. Mittarilla kerätyt tulokset antavat vastaukset haluttuihin tutkimuskysymyksiin, 

sekä saatuja tuloksia voidaan tarvittaessa mitata uudelleen saaden samat tulokset. 

Tämän tutkimuksen mittaukset eivät kuitenkaan perustu toistettavuuteen, vaan vuoden 

2011 hetkiseen tilanteeseen. Tutkimusvastauksia toki voi tarkistaa uusintamittauksilla, 

mutta itse mittarin tarkoitus ei ole tuottaa samoja vastauksia. Tutkimus on tehty kahtena 

vuonna, joten on oletettavissa että tutkimustulokset eivät ole identtisiä keskenään, eikä 

se ole tutkimuksen tarkoituksen mukaista. Tällä mittarilla voidaan vuodesta toiseen 

mitata opiskelijoiden sosiaalista pääomaa ja tutkimustuloksia voidaan esimerkiksi 

vertailla keskenään, miten tai millä sosiaalisen pääoman osa-alueella opiskelijoiden 

mieli on muuttunut. 

Aineisto mitä tässä opinnäytetyössä käytän, koostuu Diakonia-ammattikorkeakoulun 

opiskelijoiden vastauksista. Kysymysvastauksien tulkitsemisessa on vaikeaa tietää 

miten vakavasti ja rehellisesti kysymyksiin on vastattu, joten sitä voidaan pitää 

kyselytutkimuksen heikkoutena. (Hirsijärvi 2009,195.) Toisaalta kyselyyn vastanneiden 

määrä oli suuri, joten tutkimustuloksia voidaan pitää luotettavana. Diakonia-

ammattikorkeakoulussa oli vuonna 2011 yhteensä 2979 oppilasta, joista poissaolevia oli 

237 (Myllykangas 2013.), tutkimukseen vastanneita tästä opiskelijamäärästä oli 862 

opiskelijaa. Määrällisessä tutkimuksessa vastaajien määrä on suuri jos vähimmäismäärä 

on 100. Vilkka kirjoittaa myös, että esimerkiksi valtakunnallisissa 

kuluttajatutkimuksissa tai kansainvälisissä vertailututkimuksissa terveydenhuollossa 

havaintoyksiköitä voi olla jopa 500-1000. (Vilkka 2007, 17.)Tämän mukaan 

tutkimusaineisto kokonaisuudessaan täyttää luotettavan tutkimuksen rajat, mutta 

toimipaikkakohtaisesti Kauniainen ja Turku eivät täytä tätä sadan vastaajan määrää, 

joten näiden toimipaikkojen tuloksia voidaan kyseenalaistaa. 

Sosiologi Pertti Alasuutari kirjoittaa kirjassaan, että ainoastaan suurella aineistolla 

tutkija pystyy muodostamaan havaintoja näkökulmasta, joka vuorostaan tekee 

mahdolliseksi tutkittavien asioiden selittämisen numeraalisesti. Otoksen määrällä on 

suuri merkitys, sillä tutkimuksen tulokset edustaa perusjoukossa keskimääräistä 
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mielipidettä, kokemusta tai asennetta asiasta. (Alasuutari 2001, 58.) Tämän tutkimuksen 

otoksen mukaan, joka siis oli 862 opiskelijaa, tutkimustuloksia voidaan yleistää, 

tutkimustuloksiin luottaa ja tulla tulokseen, että Diakonia-ammattikorkeakoulun 

opiskelijoilla on vahva sosiaalinen pääoma. 

 

7.3 Opinnäytetyön eettisyys  
 

Tutkimusta tehdessä on tarpeellista miettiä millainen on eettisesti hyvä tutkimus ja 

miten eettisyyteen voidaan tutkimuksessa vaikuttaa. Tutkimus etiikka on viime 

vuosikymmenten aikana noussut vahvasti esille. Yksittäisen tutkimuksen etiikka ei ole 

vain tutkijan, vaan myös koko tiedeyhteisön ja tutkimusta hyödyntävän yhteisön asia. 

Samalla on myös tuotu esille, että eettiset kysymykset eivät koske pelkästään 

tutkimusaineiston hankinnassa tai raportoinnissa vaan että eettiset kysymykset ovat 

koko tutkimustoiminnan lähtökohta. (Tuomi 2007, 143.)  Vilkka kirjoittaa hyvistä 

tieteellisistä käytännöistä, jolla tarkoitetaan että tutkimuksen kysymyksenasettelut ja 

tavoitteet, aineiston käsittely ja kerääminen, tulosten esittäminen ja aineiston säilytys 

eivät loukkaa tutkimuksen kohderyhmää, tiedeyhteisöä eikä hyvää tieteellistä tapaa. 

Tutkija on itse vastuussa tutkimuksessaan tekemistä valinnoista ja niihin liittyvistä 

perusteluista. (Vilkka 2007, 90.) 

Tutkiessa on hyvä myös muistaa suomessa vallitseva lainsäädäntö. Tutkija on 

lainsäädännöllisesti vastuussa yksityisyyttä koskevissa normeissa. (Kuula 2011, 61.) 

Tutkimusetiikka ja lainsäädäntö ovat kaikille samat huolimatta siitä tekeekö tutkimusta 

opinnäytetyötään valmisteleva opiskelija vai ammattitutkija. (Vilkka 2007, 92.)  

Määrällisessä tutkimuksessa käytettyä mittarin tai lomakkeen tietoja voidaan 

anonymisoida, joka tarkoittaa sitä, että tunnistetietoja voidaan poistaa, säilyttää tai 

muokata. Tunnistetiedoilla tarkoitetaan muun muassa tutkittavan nimeä, 

henkilötunnusta, nimellistä sähköpostiosoitetta tai osoitetietoja. (Vilkka 2007, 95–96.) 

Tutkimusetiikkaan sisältyy myös se, että tutkija on vastuussa tutkimuksen puutteista, 

virheistä ja tuottamastaan tutkimustiedosta. Tutkija ei saa tuottaa vahinkoa 

tiedeyhteisölle eikä tutkimuskohteelle. Jo tutkimusta suunniteltaessa on hyvä punnita 
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tutkimuksen hyödyt ja haitat ja mihin tarkoitukseen tutkimusvastauksia käytetään. 

(Vilkka 2007, 90–101.) 

Opinnäytetyötä tehdessäni jouduin eettisten kysymysten äärelle, kun aloin avaamaan 

tutkimustuloksia. Tuloksia avatessa sanallisesti voi opiskelijana helposti sortua 

nostamaan tuloksista esille esimerkiksi pelkästään oman toimipaikan huonoja puolia. 

Toisaalta tässä määrällisessä opinnäytetyössä tutkimustulokset näkyvät myös kaavioissa 

ja taulukoissa, mistä tutkimustuloksia voi vertailla, mutta kirjalliseen osioon taulukoista 

voi nostaa tietoja esille monenlaisesta näkökulmasta. 

Opinnäytetyössäni olen käyttänyt CDS-hankkeen tuottamaa aineistoa, joten en ole 

joutunut pohtimaan vastaajien yksityisyyteen ja tunnistetietoihin liittyviä asioita. 

Aineiston minkä sain, ei sisältänyt minkäänlaisia yksityisyyteen viittaavia tietoja, mistä 

olisi voinut saada selville vastaajien henkilöllisyyden. Kokonaisuudessa koen, että olen 

suoriutunut opinnäytetyöni tekemisestä eettisesti hyvin ja tutkimustuloksiin voi luottaa.  

 

7.4 Jatkotutkimushaasteet 
 

CDS-hankkeen tuottama aineisto on suuri ja aineiston pohjalta olisi mahdollista tutkia 

sosiaalista pääomaa monella eri tavalla. Aineiston suuruuden vuoksi aiheen rajaaminen 

tuotti opinnäytetyöprojektin alussa ongelmia, sillä aiheen mielenkiintoisuuden vuoksi 

sitä oli vaikea rajata. Toimipaikkojen vertailuun päädyin kuitenkin sen vuoksi, koska 

oletan tuloksista olevan hyötyä toimipaikoille ja tulokset antavat hyvin suuntaa, mitä 

sosiaalisen pääoman osa-alueita toimipaikoissa voitaisiin kehittää. 

Opinnäytetyöprojektin aikana Diakonia-ammattikorkeakoulussa on tapahtunut 

muutoksia organisaatiossa. Toimipaikkoja ei jaotella enää samalla tavalla, mutta 

toimipaikat ovat edelleen fyysisesti samoissa paikoissa. Olisi mielenkiintoista tietää, 

ovatko Diakonia-ammattikorkeakoulun organisaatiomuutokset vaikuttaneet 

opiskelijoiden sosiaaliseen pääomaan ja millä tavalla vaikutukset ilmenevät. Myös 

sosiaalisen pääoman muodostuminen koulutusaloittain Diakonia-

ammattikorkeakoulussa olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe tulevaisuudessa. 



33 

 

LÄHTEET 

 

Alasuutari, Pertti 2001. Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus. 

Helne, Tuula 2002. Syrjäytymisen yhteiskunta. Helsinki. Stakes tutkimuksia 123. 

Heikkilä, Tarja 2008. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita. 

Heikkilä, Tarja 2004. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita. 

Hirsijärvi, Sirkka; Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki: 

Tammi. 

Hirsijärvi, Sirkka; Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2004. Tutki ja kirjoita. Helsinki: 

Tammi 

Hyyppä, Markku T. Hyvinvoinnin lähteillä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 

226. Viitattu 28.1.2013. 

http://www.mielenterveysseura.fi/files/276/hyvinvoinninOPAS15.9.pdf 

Kananen, Jorma 2008. Kvantti. Jyväskylä.  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja. 

Karjalainen, Karoliina; Koskinen-Ollqvist, Pirjo & Pelto-Huikko, Antti 2006. 

Terveyden edistämisen toimintamallit. Terveyden edistämisen keskuksen 

julkaisuja 4/2006. Helsinki: Trio-Offset. 

Kuula, Arja 2011. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Jyväskylä: 

Bookwell Oy. 

Laine, Terhi; Hyväri, Susanna & Vuokila-Oikkonen, Päivi 2010. Syrjäytymistä vastaan 

sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Kustanneosakeyhtiö Tammi. 

Lämsä, Anna-Liisa 2009. Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Lasten ja 

nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa. Oulun yliopisto. 

Kasvatustieteiden tiedekunta. Väitöskirja.  

Metsämuuronen, Jari 2006. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 

Vaajakoski: Gummerus kirjapaino Oy. 

Myllykangas, Pirjo 2013. Asiantuntija, opintoasiat. Diakonia-ammattikorkeakoulu. 

Oulu. Sähköpostiviesti 7.1. Vastaanottaja Pauliina Simuna. Tuloste tekijän 

hallussa. 

Mäkinen, Olli 2006. Tutkimusetiikan ABC. Helsinki: Tammi.  

Nummenmaa, Lauri 2006. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Vammala: 

Vammalan kirjapaino Oy. 



34 

 

Nurmi, Pirkko. Opettaja kouluhyvinvoinnin edistäjänä 2009. Kuopion yliopisto. 

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos. Väitöskirja. 

 

Paananen, Raija; Ristikari, Tiina; Merikukka, Marko; Rämö, Antti & Gissler, Mika 

2012. Lasten ja nuorten hyvinvointi. Kansallinen syntymäkohortti 1987-

tutkimusaineiston valossa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen raportti 

52/2012. Helsinki. Viitattu 27.1.2013. 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/102984/THL_RAPO52_2012_

web.pdf?sequence=1 

Parjanne, Marja-Liisa 2012. Sosiaali- ja terveysministeriö. 15.3.2012. Viitattu 

18.10.2012. 

http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/syrjaytymisen_e

hkaisy 

Putman, Robert D. 2000. Bowling alone: the collapse and revival of American 

community / Robert D. Putnam. New York: Simon & Schuster Paperbacks. 

Riihimäki, Anne & Ronkainen, Liisa 2010. Nuorten syrjäytyminen aikuissosiaalityön 

teksteissä. Tampereen yliopisto. Sosiaalityön tutkimuksenlaitos. Pro gradu-

tutkielma. 

Rouvinen-Wilenius, Päivi & Koskinen-Ollqvist Pirjo 2010. Vastine rahalle- 

kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen. Terveyden 

edistämisen keskuksen julkaisuja 7/2010. Helsinki: Terveyden edistämisen 

keskus ry.  

Ruuskanen, Petri 2002. Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi. Näkökulmia sosiaali- ja 

terveysaloille. Juväskylä: PS-kustannus. 

Ruuskanen, Petri 2002. Sosiaalinen pääoma-käsitteet, suuntaukset ja mekanismit. 

VATT-tutkimuksia 81. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. 

Siisiäinen, Martti 2000. Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam. 

University of Jyväskylä. Department of Social Sciences and Philosophy. 

Tuomi, Jouni 2007. Tutki ja lue. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino Oy. 

Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 146/2007. Nuorten syr-

jäytymisen ehkäisy. Viitattu 25.8.2012. 

http://www.vtv.fi/files/113/1462007_Nuorten_syrjaytymisen_ehkaisy_NET

TI.pdf 



35 

 

Vilkka, Hanna 2007. Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: 

Tammi. 

Vuokila-Oikkonen, Päivi & Halonen, Anu-Elina 2011. Rakentamassa 

ammattikorkeakouluyhteisöä. Helsinki. Diakonia-ammattikorkeakoulun 

julkaisuja.  

Vuokila-Oikkonen, Päivi & Kainulainen, Sakari. Sosiaalisen pääoman mittaria 

kehittämässä ammattikorkeakouluihin. Viitattu 22.10.2012. 

http://cds.diak.fi/menu/mnu4.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

LIITE 1. 

 
Mittari I: sosiaalisen pääoman varanto  
 
    
Minulla on luottamukselliset ja hyvät suhteet ammattikorkeakouluni 
 
 
                 Täysin         Melko eri    Ei samaa eikä      Melko           Täysin 
              eri  mieltä          mieltä          eri mieltä    samaa mieltä  samaa mieltä 
 
Opettajiin………………... 1 2 3 4 5 
 
Opiskelijoihin…………….1 2 3 4 5 
 
Harjoitteluohjaajiin 
harjoittelupaikoissa……….1 2 3 4 5 
 
Opinto-ohjaajaan………....1 2 3 4 5 
 
Opiskelijan hyvinvointia....1 2 3 4 5 
tukeviin henkilöihin 
(pastori, psykologi, terveyden- 
hoitaja, kuraattori jne.) 
 

     
 
Seuraavat tekijät tukevat selviytymistäni opinnoissa  
 
 
                 Täysin         Melko eri    Ei samaa eikä      Melko           Täysin  
              eri  mieltä          mieltä          eri mieltä    samaa mieltä  samaa mieltä 
 
Oma psyykkinen 
hyvinvointi……………….1 2 3 4 5 

 
Taloudellinen tilanne…….1 2 3 4 5 
 
Ihmissuhteet……………... 1 2 3 4 5 
 
Asumisolosuhteet……….. 1 2 3 4 5 
 
Harrastustoiminta………...1 2 3 4 5 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut.1 2 3 4 5 
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Opiskeluympäristössä minulla on halutessani mahdollisuus osallistua 
 

                                     Täysin         Melko eri    Ei samaa eikä      Melko           Täysin  
              eri  mieltä          mieltä          eri mieltä    samaa mieltä  samaa mieltä 
 
Mukavaan yhdessäoloon 
muiden opiskelijoiden 
kanssa…………………… 1 2 3 4 5 

 
Opiskelijajärjestön 
toimintaan……………….. 1 2 3 4 5 
 
Opetuksen 
kehittämiseen……………. 1 2 3 4 5 
 
Oman oppimisen 
suunnitteluun……………. 1 2 3 4 5 
 
 


