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This study was a part of a bigger project. The project is about getting new
knowledge in Finland about people’s experiences considering well-being. There
are not many studies about children’s own experiences of well-being.

This paper reports a study on what kind of experiences children had about
things that had influence on their own well-being. The thesis assignment was a
qualitative study. Data were collected from 10-12-year –old children. A total of
13 children were involved in the study. The children had to write a story about
their normal week. The answers were analyzed and then combined into categories.
Results indicated that there were many things that influenced children’s wellbeing. Relationships like friends and family constituted a big part of their everyday life. The children also wrote about school and doing well at school. Hobbies
were also important to the children. This research will provide information on
matters, that children regard impacting in their lives. The project we took part in
can assist our research in customer orientated development. This study will give
insight in children’s well-being to those who work with children.
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JOHDANTO

Suomalaisten hyvinvointi on kohentunut viime vuosina. Samalla eriarvoisuus on
kuitenkin useassa suhteessa kasvanut. Tämä kehitys herättää laajenevissa
määrin huomiota ja tuottaa uusia tutkimuksia. Tarvitaan enemmän tietoa siitä,
millä tavalla suomalaiset itse kokevat hyvinvointinsa. Niistä tekijöistä ja olosuhteista, jotka vaikuttavat koettuun elämänlaatuun, tarvitaan tietoa politiikan arvioinnin tueksi. (Karvonen, Moisio & Vaarama 2010, 5.)

Suomessa kuntien tulee kuntalain mukaan pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia. Tähän velvoittavat myös kansainväliset sopimukset ja Euroopan
Unionin

lainsäädäntö.

(Sosiaali-

ja

terveysministeriö

2012,

hakupäivä

10.10.2013) Lapset ovat kuntalaisia siinä missä aikuisetkin. Vaikka lapset eivät
äänestä, tulee heidän näkemyksensä ottaa huomioon päätöksenteossa. Laadukkaampia palveluita lapsille ja nuorille saadaan kuuntelemalla heidän omia
kokemuksiaan

ja

mielipiteitään.

(Lapsiasiavaltuutettu

2012,

hakupäivä

12.10.2013)

Tällä hetkellä saatavilla oleva tieto ja tutkimukset lasten hyvinvoinnista kerrotaan usein hyvinvoinnin uhkatekijöiden ja pahoinvoinnin kautta. Suomalaisessa
yhteiskunnassa on tapana tuoda esille esimerkiksi tutkimuksen negatiiviset tulokset. Kouluterveyskyselyistä tai muista vastaavista tuo media julki huolta aiheuttavia tekijöitä ennemmin kuin niitä asioita, jotka ovat hyvin. Tieto on myös
hyvin aikuislähtöistä ja keskittyy kertomaan lähinnä elinoloista (Helavirta 2012,
7).

Viime vuosina lapsia koskevaa hyvinvointitietoa on korostettu yhteiskunnallisessa päätöksenteossa osana lapsi-, nuoriso- ja perhepoliittisia asioita (Helavirta
2012, 7). Erilaisilla hankkeilla ja ohjelmilla pyritään tukemaan hyvinvointia ja sen
tasa-arvoisuutta. Asuinpaikasta riippumatta tulee Suomessa olla tasa-arvoiset
mahdollisuudet hyvinvointiin, kertoo Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi –ohjelma
(Ilmarinen, Karvonen & Kauppinen 2010, 217). Hyvinvointierojen kaventumisen
6

ja asiakaslähtöisen palveluiden kehittämisen puolesta puhuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kaste-ohjelma (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013b, hakupäivä 25.10.2013). Myös useat muut tahot paneutuvat hyvinvointiin, näin kertoen hyvinvoinnin olevan merkittävä painopiste tämänhetkisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa.
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1 SOHVI-HANKE

Tutkimuksemme on osa suurempaa kokonaisuutta, SOHVI -hanketta. SOHVIhanke kuuluu Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamaan opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan, joka on nimeltään Innovaatio- ja

osaamisjärjestelmien

kehittäminen.

Hankkeen

rahoittaa

Pohjois-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Sitä toteuttavat ammattikorkeakoulut. SOHVI-hanke toteutetaan 1.3.2012 - 28.2.2014 välisenä aikana.
(Sosiaaliportti 2012b, hakupäivä 10.1.2013.) Yksi SOHVI-hankkeen kohderyhmistä on Oulunkaaren kuntayhtymä. SOHVI-hankkeessa mukana olevat kunnat
ovat Ii, Utajärvi ja Vaala. Kuntayhtymän tehtävä on järjestää ja tuottaa jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut. Lisäksi tehtäviin
kuuluu seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujen sekä kuntien yhteisesti
päättämien muiden palvelujen tuottaminen. (Oulunkaaren kuntayhtymä 2013,
hakupäivä 9.10.2013.)

Suomessa tarvitaan aiempaa monipuolisempaa ja systemaattisemmin kerättyä
tietoa hyvinvoinnista. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi
tarvitaan kokemustietoa eri asiakasryhmiltä. Kokemustietoa tarvitaan tilastotietojen rinnalle. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kulttuurialojen toimijat voivat tuottaa
ja turvata hyvinvointia paremmin hyödyntämällä hyvinvoinnista kertovaa kokemustietoa ja tiivistämällä yhteistyötä. (SOHVI 2012, hakupäivä 12.1.2013.)

SOHVI-hankkeen päätavoite on sosiaalialan asiakkaiden hyvinvoinnista kertovan kokemustiedon tuottaminen kuntien palveluiden ja sosiaalialan työntekijöiden osaamisen kehittämisen tueksi. Tällä tutkimuksella osallistumme alueellisen kokemuksellisen hyvinvointitiedon tuottamisen nykytilan kartoittamiseen ja
kokemustiedon keräämiseen eri asiakasryhmiltä. Se on yksi viidestä toimenpiteestä, joita hankkeessa toteutetaan päätavoitteen saavuttamiseksi. (Sosiaaliportti 2012b, hakupäivä 10.1.2013.) Tällä tutkimuksella kerätään kokemuksellista tietoa Iiläisiltä lapsilta. Kerättävä tieto on sekä alueellista tietoa, että tietoa
kokemuksellisesta hyvinvoinnista.
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SOHVI-hankkeen päätavoitteeseen pyritään jo mainitun lisäksi monipuolisemmalla hyvinvointikäsitteen ja hyvinvointitiedon määrittelyllä. Suunnittelemalla innovatiivisia palvelukokonaisuuksia ja työntekijöiden osaamisen kehittämistä pyritään päätavoitteeseen. Keinona on myös määrittellä hyvinvointitiedon tuottajien työnjako niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin hyvinvointipalveluita
tuottavien tarpeita palveluiden kehittämisessä. (Sosiaaliportti 2012b, hakupäivä
10.1.2013)

SOHVI-hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat kuntien hyvinvointia tuottavien ja turvaavien alojen henkilöstö ja ammattikorkeakoulujen henkilöstö.
Ammattikorkeakoulujen henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa kuntien henkilöstön
osaamisen kehittämistä. Välillisesti kohderyhmänä eli kokemustiedon tuottajina,
ovat hyvinvointia edistävien palveluiden tarpeessa olevat ihmiset sekä ihmiset,
jotka ovat vaarassa syrjäytyä hyvinvoinnin keskeisten osa-alueiden puutteen tai
sosiaalisten ongelmien vuoksi (Sosiaaliportti 2012b, hakupäivä 10.1.2013).

Hankkeen yksi lisätavoitteista on täydentää kuntien hyvinvointikertomuksia, jotka ovat uuden Terveydenhuoltolain (1326/2010 2:12 §) velvoittamia jokaiselle
kunnalle. Hyvinvointikertomukset tulee valmistella vähintään kerran valtuustokaudessa. Hyvinvointikertomus on työväline hyvinvointijohtamiseen, strategiatyöhön sekä kuntasuunnitteluun ja seurantaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2012, hakupäivä 18.11.2012.) Lastensuojelulaissa ja tulevassa sosiaalihuoltolaissa velvoitetaan kuntia hyvinvointikertomuksen tekemiseen sekä siihen, että
tilasto- ja rekisteritietojen lisäksi se sisältää myös kokemustietoa. Lastensuojelulaki (417/2007 3:12 §) painottaa tässä nimen omaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilan kartoittamista ja sitä kautta sen edistämistä. Koska hyvinvointikertomuksessa tulee käydä ilmi miten eri tekijät vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin, on tärkeää ottaa huomioon heidän oma kokemuksensa. Kukaan muu ei
pysty suoraa sanomaan yksittäisen ihmisen kokemusta asioiden vaikuttavuudesta. (Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä 2012, 112.)
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2 HYVINVOINTI

2.1 Hyvinvointi käsitteenä

Hyvinvointi on käsitteenä hyvin laaja. Yleensä hyvinvointia on määritelty fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten aspektien kautta. Ihmisten hyvinvointi koostuu
monista eri osatekijöistä kuten terveydestä, asumisesta, toimeentulosta, mielekkäästä tekemisestä, sosiaalisista suhteista, osallisuudesta ja elinympäristöstä (SOHVI 2012, hakupäivä 12.1.2013.)

Yhteiskunnan kaikkien tasojen; yksilön, lähiyhteisön, kunnan ja yhteiskunnan,
yhteinen tavoite on hyvinvointi. Hyvinvointia, terveyttä ja siten ihmisen elämänlaatua voidaan edistää vahvistamalla terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia tukevia
olosuhteita ja palveluita, ennaltaehkäisemällä ongelmia ja puuttumalla ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii toimivia yhteistyörakenteita, hyvää johtamista ja riittävästi voimavaroja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 29-30.)

Allardt esitti jo 1970-luvulla, että tieteellisessä hyvinvoinnin määritelmässä yksilökeskeisen hyvinvoinnin lähtökohtana on yksilöllinen tarpeentyydytys. Allardt
(1976, 37-38) käyttää määrittelyä yksilökeskeisestä hyvinvoinnista elintason
(having), yhteisyyssuhteiden (loving) ja itsensä toteuttamisen muotojen (being)
kautta. Näistä elintaso ja olosuhteet ihmisen ympärillä ovat objektiivisia käsitteitä. Sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen ovat puolestaan yksilön subjektiivisia kokemuksia. (Allardt 1976, 37-38.)

Kattavan kuvan luomiseksi hyvinvoinnista on liitettävä yhteen subjektiivisia ja
objektiivisia tietoja. Subjektiivisia tietoja ovat ihmisten kokemukset tyytyväisyydestä ja tyytymättömyydestä, kuten onnellisuuden ja onnettomuuden kokemukset. Objektiivisia tietoja ovat esimerkiksi ulkoiset olosuhteet, asuntotila, tulot ja
terveys. (Kiili 1998, 14.)
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2.2 Lasten hyvinvointi

Lapsia koskeva hyvinvointitutkimus on kokenut viime vuosikymmenien aikana
suuria muutoksia. Nykyaikainen hyvinvointitutkimus käsittelee lasten hyvinvoinnin ulottuvuuksia uudenlaisista lähtökohdista käsin verrattuna aikaisempaan
tutkimukseen. Aiemmin lasten hyvinvointia on mitattu perustarpeiden tyydyttymisen ja fyysisen terveydentilan kannalta. Nykyaikana tutkimus keskittyy laajemmin lasten kehityksen ja elämänlaadun mittaamiseen. Nykyään keskitytään
enemmän lasten hyvinvoinnin positiivisiin suuntauksiin, eikä vain negatiivisiin.
Nykyaikainen tutkimus keskittyy siihen, mitä lasten hyvinvointi on tässä ja nyt,
ottaen huomioon lasten oikeudet. Aiemmin tutkimuksissa keskityttiin enemmän
vain tulevaisuuteen. (Palomäki 2011, 27-28.)

Tutkimuksen käsitteinä ovat lapset ja hyvinvointi, koska analysoimme tutkimuksessa lasten itse kirjoittamiaan tarinoita, joissa käsitellään hyvinvointia. Lapsia
koskeva hyvinvointitieto ei synny tyhjästä, vaan se on monella tapaa aikaan ja
yhteiskuntaan kiinnittyvää sekä tilassa ja ajassa muuttuvaa. Arvot, normit ja yhteiskunnallinen tilanne luovat standardit hyvälle ja tavoiteltavalle elämälle. (Helavirta 2011, 19.)

Lapsuus- ja nuoruusvuosina rakennetaan pohja hyvinvoinnille koko elämän
ajaksi. Lapsuus on ainutkertainen ja arvokas vaihe elämässä. Lapsi rakentaa
tulevaisuuttaan tämän hetken ratkaisuista ja lapsuudelle luoduista mahdollisuuksista. Hyvinvoiva ja terve lapsuus ja nuoruus voivat merkitä tervettä ja hyvinvoivaa aikuisuutta. Yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeinen merkitys
on sillä, että tulevat veroja maksavat sukupolvet voivat hyvin. (Lapsipoliittista
ohjelmaa valmistellut työryhmä 2000, 7.) Tämän vuoksi erityisesti lasten ja
nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen tulisi panostaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 25-26.) Lasten ja nuorten hyvinvointi, sekä sen kehittäminen ovat
tärkeä poliittinen kysymys (Marjanen & Lindfors 2011, 25). Kun katsotaan lapsuutta lapsilähtöisesti, se ei ole vain annettu olosuhde eikä lapsuus ole valmistautumista elämään yhteiskunnassa, vaan lapsuus on jo elämää (Kiili 1998, 11).
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Lasten osallistuminen tuo lapselle arvokkuuden kokemuksen. Lapsen nähdyksi
ja kuulluksi tuleminen on yksinäisyyden ja syrjässä olemisen vastakohta. Hyvin
toimiva osallistuminen on lapsen ja aikuisen vuoropuhelua. Lasten ja nuorten
kokemustieto on voimavara, jota aikuinen voi aktiivisesti hyödyntää. (Lapsiasiavaltuutettu 2012, hakupäivä 12.10.2013.)

Kiinnostus lapsen hyvinvointiin on viime vuosina lisääntynyt. Lapsia ja nuoria
sekä heidän elinolosuhteitaan tutkitaan koko ajan enemmän. Erilaisia indikaattoreita ja barometrejä on kehitetty. Esimerkiksi Väestöliiton Perhebarometrillä ja
Opetus- ja kulttuuriministeriön Lasten hyvinvoinnin kansallisilla indikaattoreilla
on haluttu kuvata lasten hyvinvointia ja hyvinvointitekijöitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa joka vuosi kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi kouluterveyskyselyn, joka kokoaa tietoa lasten ja nuorten terveystottumuksista,
koulukokemuksista ja elinoloista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013a, hakupäivä 6.4.2013). Useat tutkimukset siis sijoittavat lapsen jonnekin, joko perheeseen tai kouluun ja tutkivat lasta näissä konsepteissa.

Lasten hyvinvointiin vaikuttavat lapset itse sekä läheiset ihmiset, kuten kaverit,
vanhemmat ja lähiyhteisöjen aikuiset. Osaltaan lapsen hyvinvointiin ja sitä tukeviin rakenteisiin vaikuttavat kunnat, valtio, kirkko, elinkeinoelämä ja järjestöt
(Aula 2011, hakupäivä 5.12.2012). Lasten hyvinvoinnista puhuttaessa on otettava huomioon myös oppiminen, opetus ja kasvatus. Sekä aikuisten että lasten
hyvinvointia tutkittaessa tulisi ottaa huomioon ihmisten erilaiset elämänkokemukset ja perspektiivit katsoa asioita. Jotta näistä saataisiin mahdollisimman
kokonaisvaltainen käsitys, tulee asiaa aina tutkia monelta eri kannalta. (Kettunen 2008, hakupäivä 17.11.2012.) Sen lisäksi, että hyvinvointiin liittyen halutaan
tietoa siitä, miten yhteiskunnassa kohdellaan lapsuutta, minkälaisia palveluja
lapsiväestön katsotaan tarvitsevan sekä minkälaisia puitteita lasten kasvulle ja
jokapäiväiselle hyvinvoinnille on tarjolla, tarvitaan myös tietoa yksilöllisen lapsen
omista arvioista ja kokemuksista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 27.)

Lasten hyvinvoinnin kansallisissa indikaattoreissa mitataan sekä subjektiivisia,
että objektiivisia lapsen elämän osa-alueita. Tärkeää näissä indikaattoreissa on
se, että käytettävä tutkimusyksikkö on lapsi, ei esimerkiksi perhe, koulu tai jo12

tain muuta toimenpidettä kuvaava yksikkö. Lapsen oikeuksien yleissopimuksen
sisältämät elämänalueet katetaan siten, että kuvataan hyvinvoinnin tai pahoinvoinnin ilmenemistä lasten elämässä. Lasten hyvinvointia kuvataan kuudella eri
ulottuvuudella, jotka kattavat merkittävän osan lapsen elämästä. Ulottuvuudet
ovat: materiaalinen elintaso, terveys ja hyvinvointi, koulu ja oppiminen, turvallinen kasvuympäristö, osallistuminen ja sosiaalinen toiminta sekä yhteiskunnan
tarjoama tuki ja suojelu. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 40.) Esimerkiksi
yhteiskunnan tarjoama tuki ja suojelu esiintyvät käytännössä lastensuojelun ja
perhetyön palveluina (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 50 – 54).

Kun tutkitaan lasten hyvinvointia, on tarpeellista tutkia mitä on lapsen hyvä elämä. Normaali lähtötilanne lapselle on, että vanhemmat pyrkivät luomaan lapselle edellytyksiä tulevaa elämäänsä varten. Kasvattajat pyrkivät tähän tavoitteeseen niillä tiedoilla, taidoilla ja elämänkatsomuksella, joita he ovat itse elämänsä
aikana saaneet. (Sulku, 2001, 45.) Lapsen hyvään elämään tarvitaan lapsen todellisuuden aitoa ymmärtämistä ja kunnioittamista, jotta lapsen osallisuus ja
subjektius kasvuyhteisöissä voi toteutua ja kehittyä (Honkakoski, 2012, hakupäivä 13.1.2013). Jaamme lapsen hyvinvoinnin kolmeen alalukuun: hyvinvointi
kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Lasten kertomuksissa tuli vahvimmin esille
nämä hyvinvoinnin tekijät.

2.2.1 Lapsi kotiympäristössä

Suomalaisessa keskustelussa lasten hyvinvointi on sidottu vahvasti perheeseen
ja vanhempien psykososiaaliseen tilanteeseen (Hurtig 2003, 17). Vaikka lasten
hyvinvoinnin ja terveyden kehitys on myönteisessä suunnassa, on silti edelleen
lapsia, joiden asemassa ei ole näkyvissä myönteistä kehitystä. Perheen arjen ja
perherakenteiden monimuotoistuessa useat tekijät lisäävät arjen haasteellisuutta. Vanhempien voimavaroja kuormittaviksi tekijöiksi ovat nousseet esimerkiksi
stressi, työ- ja perhe-elämän yhdistäminen toisiinsa, parisuhdeongelmat sekä
vaikeiden tunteiden hallinta ristiriitatilanteissa. Nämä ongelmat voivat heijastua
arjessa vaikeuksina löytää riittävästi aikaa lapselle, turvallisuuden rakentamisessa ja luottamuksen luomisessa lapsen ja vanhemman välillä. (Hammar,
Halme, Nykänen & Perälä, 2011, 17.) Perheen elämä on myös riippuvainen sen
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ulkopuolisista tekijöistä, kuten työmarkkinatilanteesta. Vanhemmilla ei välttämättä ole aikaa olla läsnä ja välittävänä aikuisena, kun suuri työmäärä tai työttömyys aiheuttaa stressiä. Perheen arki jäsentyy ikäryhmittäin jakautuneiden
osamaailmojen kautta, suuntautuen perheen ulkopuolisiin toimintoihin. (Lämsä
2009, 22-24.)

Lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi tulee vanhempia tukea silloin, kun he sitä
tarvitsevat selviytyäkseen kasvatus – ja huolenpitotehtävistään. Lasta tulee suojella, jos hänen kasvuolosuhteensa eivät turvaa riittävän hyvän elämän edellytyksiä. (Honkakoski, 2012, hakupäivä 13.1.2013.) Perheitä tulee tukea eri tavoilla. Esimerkiksi lapsiperheiden köyhyyden vähentämisen avulla on mahdollista
parantaa monen hyvinvointia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 25-26.) Lasten hyvinvoinnin kansallisten indikaattoreiden materiaalisen elintason ulottuvuudella suomalaiset lapset ovat hyvässä asemassa. Lapsiperheiden suhteellinen
pienituloisuus on viimevuosikymmeninä kuitenkin kohonnut aina kansantaloudellisen kasvun vuosina, kun tuloerot ovat kasvaneet. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 46-47.)

Turvalliset aikuissuhteet ovat lapsuuden tärkeimpiä asioita, sillä lapsen kehittyminen on riippuvainen lähiympäristön aikuisista. Kasvaakseen ja kehittyäkseen
positiiviseen suuntaan lapsi tarvitsee aikuisten läsnäoloa, aikaa ja vuorovaikutusta. (Sulku 2001, 25.) Lapsiperheen vanhempien välinen toimiva parisuhde on
keskeinen asia kaikkien perheenjäsenten hyvinvoinnin kannalta. Vaikka parisuhde ja vanhemmuus ovatkin toisistaan erillisiä asioita ja vanhempien välinen
vuorovaikutus on erillinen vanhemman ja lapsen välisestä suhteesta, ne myös
kietoutuvat paljon toisiinsa. Vanhempien välinen suhde heijastuu vanhemmuuteen ja lasten elämään. (Lammi-Taskula & Salmi 2009, 50) Lasten hyvinvointiin
liittyy aikuisten antamien voimavarojen ja huolenpidon lisäksi myös se, että aikuiset jaksavat kuunnella lasta ja huomioida lasten kokemuksia ja näkemyksiä
(Kiili 1998, 15). Hyvät, pitkäaikaiset aikuissuhteet suojaavat lasta ongelmilta.
Yhdessä johdonmukainen kasvatuksen kanssa ne luovat lapselle turvallisuudentunnetta ja mahdollisuuden luoda omaa identiteettiään. (Sulku 2001, 25.)

14

2.2.2 Lapsi koulussa

Koulu on perinteisesti koettu Suomessa vakaana ja järjestäytyneenä instituutiona. Se on osaltaan ylläpitänyt yleistä uskoa sen turvallisuuteen ja tasapainoisuuteen. Ajankohtaiset väkivaltaa sisältäneet tapahtumat ovat kuitenkin asettaneet kysymykset kouluympäristöistä sekä niiden fyysisestä ja tunneperäisestä
turvallisuudesta aivan uuteen valoon. (Halme & Harinen 2012, 21.) Yksilölle
elämänkulun näkökulmasta kouluttautuminen, usein etenkin ensimmäiset kouluvuodet ovat tärkeä hyvinvoinnin ja selviämisen ennustaja. (Halme & Harinen
2012, 9.)

Kouluilla on laaja ja pitkäjänteinen tehtävä olla tukemassa lasten ja nuorten
kasvua ja kehitystä heidän kulkiessaan kohti nuoruutta ja aikuisuutta. Koulun
tehtävä on kasvattaa vastuullisuutta ihmissuhteisiin, elämäntapoihin ja sukupuolisuuteen. Koulu antaa eväitä perhe-elämän vaatimiin taitoihin. Tämän vuoksi
kouluissa tehdään opetustyötä tiedollisella, taidollisella ja asenteellisella tasolla.
Koulun tehtävänä on luoda pohjaa kasvavan ja kehittyvän lapsen riittävän yleissivistyksen, hyvien sosiaalisten valmiuksien ja terveen itsetunnon puolesta.
Opetussuunnitelmiin, oppimateriaaliin ja lähestymistapoihin liittyy suuria haasteita, jotta opetus olisi terveessä vuorovaikutuksellisessa suhteessa sen maailman kanssa, jossa lapset elävät. Koulun ilmapiirin ja laadun merkitys lasten hyvinvoinnille on tärkeää. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 46-47.)

Kaverisuhteilla on suuri merkitys koululaisen hyvinvoinnille. Kaverisuhteet suojaavat myös koululaista kiusaamiselta. Kiusaamista tapahtuu vertaisryhmässä
ja -suhteissa. Vertaisryhmän hyväksyntä on lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin
edellytys. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2012, 14.) Ilman vastavuoroisia kaveruussuhteita vietetty lapsuus- ja nuoruusikä lisäävät riskiä sairastua aikuisena
mielenterveysongelmiin (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2012, 23). Sillä, että
lapsella tai nuorella on kaverisuhteita koulussa, on vaikutusta kouluviihtymiseen
ja sitä kautta myös oppimiseen. (Tallgren 2013, 4).

Hyvinvoinnin kansallisissa indikaattoreissa koulu ja oppiminen -ulottuvuudelle
on valittu indikaattoreiksi tietoja, jotka kuvaavat peruskoulutuksen keskeyttämis15

tä, kouluvaikeuksien erityisen ja tehostetun tuen piiriin otettuja oppilaita sekä pidennettyjä oppivelvollisuuksia. Koulun ilmapiirin ja laadun merkitys lasten hyvinvoinnille on tärkeää. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 46-47.) Koulun ulottuvuutena on tämän tutkimuksen kannalta oleellinen, koska tutkimuksen kohderyhmänä ovat kouluikäiset lapset.

Hyvinvoinnin indikaattoreista puhuttaessa tärkeä ulottuvuus on myös turvallinen
kasvuympäristö. Lapsen oma kokemus turvallisuudesta lähiympäristöissään ja
esimerkiksi koulukiusaamisen esiintyvyys kuvaavat turvallisuutta. Osallistumisen ja sosiaalisen toiminnan ulottuvuuteen vaikuttavat lapsen oikeus osallistua,
vaikuttaa ja tulla kuulluksi eri elämänalueilla eli kotona, vapaa-aikanaan, koulussa, heidän käyttämissään palveluissa ja erilaisissa heitä koskevissa hallinnollisissa toimissa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 50 – 54.)

2.2.3 Lapsi vapaa-ajalla

Lasten oma kokemus hyvinvoinnistaan ei Susanna Helavirran (2011, 58-60),
tutkimuksen mukaan paikannu yksinomaan vanhempisuhteisiin ja kotiin, sillä
myös muut ihmissuhteet kuten sisarus- tai vertaissuhteet, voivat olla hyvinvointia tuottavia tai sitä uhkaavia. Lasten hyvinvointia lähiyhteisön lisäksi voivat parantaa erilaiset vapaa-ajan harrastusyhteisöt ja kerhot, joihin koulussa olisi hyvä
kannustaa (Kiili 1998, 21). Hyvinvointi ei näy yksinomaan vuorovaikutuksellisena ilmiönä, vaan siihen liittyy vahvasti menestyminen teemana niin harrastuksissa kuin koulussa. Lapset eivät Helavirran tutkimuksessa näyttäneet kokevan
näitä arjen keskeisiä asioita musta-valkoisesti hyvinä tai huonoina, vaan
useimmiten sekä iloa että huolta tuottavina asioina. Lapsille elämän ilmiöillä on
monia merkityksiä. Ne ovat dynaamisia ja suhteellisia. (Helavirta 2011, 58-60.)

Tietokoneet, internet, pelialustat ja matkapuhelimet ovat yhä suurempi osa lasten ja nuorten vapaa-aikaa. Ajallisesti niiden käyttö voi viedä suuren osan lapsen ja nuoren vapaa-ajasta. Sen vuoksi ne liittyvät merkittävästi hyvinvointiin.
Kaiken vapaa-aikansa näyttöpäätteen edessä istuvalta lapselta voi jäädä lapselle ominainen liikunta ja leikkiminen vähälle. Internetistä voi löytää paljon hyvää,
mutta myös paljon sellaista mikä ei vielä alakouluikäisen ole tarpeen tietää. Tie16

tokoneita käytetään pelaamisen ja tiedon hankinnan lisäksi kaverisuhteiden ylläpitämiseen. Samalla myös kiusaaminen on siirtynyt osittain sosiaaliseen mediaan (Kupiainen 2013, 7). Kuitenkin lapsille ja nuorille internet ja sosiaaliset
mediat ovat tapa osallistua ja tätä kautta heille voidaan antaa mahdollisuus
päästä vaikuttamaan (Haltia-Nurmi & af Ursin 2013, 67).
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3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

3.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla lasten kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa lasten kokemuksellisesta hyvinvoinnista SOHVI-hankkeen käyttöön. Hanke hyödyntää tutkimuksen tuloksia
palveluiden kehittämiseen. Olemassa oleva lapsia koskeva tieto hyvinvoinnista
painottuu aikuislähtöiseen tietoon ja keskittyy lähinnä elinolotietoihin (Helavirta
2012, 7). Kuitenkin myös lapsilta tarvitaan toimijalähtöistä tietoa, jotta voidaan
kehittää palveluita vastaamaan todellista tarvetta (Rantanen & Toikko 2009,
89).

Tutkimustehtävä

1. Millaisia

kokemuksia

10

–

12

-vuotiailla

iiläisillä

lapsilla

on

hyvinvoinnistaan?

Tutkimukseen osallistuvat lapset on tavoitettu Iin Haminan koulusta. Lapset
ovat kirjoittivat omasta arjestaan eläytymismenetelmän avulla.

Ammatillisen kasvun kannalta tavoitteemme on laajentaa osaamistamme lasten
parissa tehtävästä työstä tutkimalla lasten omia kokemuksia. Lasten parissa
tehtävä työ voi tapahtua monella eri työalueella, esimerkiksi lastentarhanopettajan työssä, lastensuojelun ehkäisevissä ja korjaavissa palveluissa tai perhetyössä. Lapset ovat oman arkensa asiantuntijoita eli heidän kokemuksiaan tutkimalla saamme tähän tutkimukseen tarpeellisen tiedon.

Sosionomilla tulee olla käytäntöpainotteista tutkimuksellista osaamista ja osata
tuottaa uutta tietoa (Sosiaaliportti 2012a, hakupäivä 21.3.2013). Yksi tärkeimpiä
oppimistavoitteitamme on oppia tuottamaan tieteellinen tutkimus. Se on kaikkine vaiheineen haasteellinen ja pitkäjänteisyyttä vaativa prosessi, joka antaa
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meille valmiudet sosiaali- ja terveysalalla koko ajan yleistyvään projektityyliseen työskentelyyn.

Tutkimusprosessin aikana toimimme sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten
periaatteiden mukaisesti. Koska teemme tutkimusta lapsista, on eettisesti toimimiseen kiinnitettävä erityistä huomiota ja pyrittävä säilyttämään jokaisen lapsen ainutkertaisuus. Jokaiseen tutkimusta koskevaan päätökseen on olemassa
eettinen perusta. (Sosiaaliportti 2012a, hakupäivä 21.3.2013.) Lapsia koskevassa tutkimuksessa on pohdittava eettiseltä kannalta myös sitä, millä tavoin ja
millaisessa paikassa tieto kerätään.

3.2 Tutkimusmetodologiset lähtökohdat

Kyseessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadulliselle tutkimukselle
on tyypillistä, että ihmisiä suositaan tiedon keruun välineenä. Tässä tutkimuksessa tiedon keruun välineenä ovat olleet lapset. Aineiston hankinnassa käytettiin eläytymismenetelmää, joka yleisesti luokitellaan laadulliseksi tiedon keruun
välineeksi. Analyysi toteutettiin kuvailevasti ja tapauksia käsiteltiin ainutkertaisina kokemuksina. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161, 164.) Laadullisen
tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää ja tulkita (Kananen 2008, 27). Lasten
kokemusten ilmenemistä kuvattiin ja tutkittiin mahdollisimman tarkasti (Hoitotieteen laitos 2012, hakupäivä 12.3.2013). Hakalan (2010, 29) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen yksi tavoitteista on nostaa esiin tutkimuksen kohteiden omia
tulkintoja ja kokemuksia. Käyttämällä kvalitatiivista tutkimusta voidaan tarjota
ääni sellaisille toimijoille, joilla sitä ei ennen ole ollut. Lasten näkökulmaa omaan
elämäänsä ja lasten käsityksiä erilaisista asioista voidaan ymmärtää ja tarkastella tiedustelemalla lapsilta itseltään. (Hakala 2010, 29.)

Laadullisen tutkimusmenetelmän tavoitteena ovat ihmisen omat kuvaukset koetusta todellisuudestaan. Näiden kuvausten oletetaan sisältävän asioita, joita ihminen pitää itselleen elämässään tärkeinä. Laadullisessa tutkimuksessa kokemus on aina omakohtainen. (Vilkka 2005, 97.) Laadullisesti tutkittaessa lapsen
oma kokemus hyvinvoinnistaan tulee esiin siten, miten lapsi sen omin sanoin
kertoo. (Kananen 2008, 27). Tässä tutkimuksessa korostetaan lapsen omia
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voimavaroja ja kykyä kertoa omasta elämästä. (Kyrönlampi-Kylmänen 2007,
26.) Tutkijoina näemme lapset itsenäisinä sosiaalisina toimijoina sekä oman
maailmansa muokkaajina, jolloin heiltä itseltään on mielekästä kysyä heidän
kokemuksiaan elämästä (Marjanen & Lindfors 2011 24-25).

Lasten kokemusten tutkimus nähdään haastavampana kuin aikuisten kokemusten tutkimus, koska lasten kyky ilmaista itseään on monelta osin rajatumpi (Allardt 1999, 21). Lapset ovat itsessään aktiivisia subjekteja ja yhteiskunnalle tärkeitä jäseniä. Lapsi ymmärretään usein vain osaksi perhettä. (Kiili 1998, 12.)
Lapsitutkimukselle on ollut ominaista se, että aikuiset tutkijat tekevät johtopäätöksiä liittyen lasten tilanteeseen, tunteisiin, ajatuksiin ja käytökseen. Näistä
tehdyt johtopäätökset perustuvat jo aiemmin luotuihin teorioihin ja hypoteeseihin, jotka ovat myös aikuisten luomia. (Woodhead & Faulkner 2008, 13.) Hyvinvointitutkimuksissa lapsi on ollut ja on edelleen sivuroolissa, sillä tutkimukset
ovat edelleen hyvin pitkälti aikuis- ja perhekeskeisiä (Kiili 1998, 12).

3.3 Tutkimusmenetelmä

Eläytymismenetelmä on laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä, ei
analysointitapa. Siinä tietoa kerätään kehyskertomuksen eli tutkijan laatiman lyhyehkön tarinan alun tai johdatuksen pohjalta. Kirjoittaja vie mielikuvituksensa
avulla kehyskertomuksessa esitetyn tilanteen eteenpäin tai kuvaa, mitä kehyskertomuksessa esitettyä tilannetta ennen on voinut tapahtua. Menetelmää käytetään tutkimuksiin, joissa on tarkoitus tarkastella esimerkiksi ajattelun logiikkaa
ja asenteita tai kuten tässä tutkimuksessa, kokemuksia. (Vilkka 2011, hakupäivä 16.11.2012. Eskola 1998, 10-11.) Tällä menetelmällä ei saada varmaa vastausta miten asiat ovat, vaan ennemminkin miten asiat voisivat olla. Tutkijoina
saamme mahdollisuuden löytää uutta tietoa tutkimuksen kautta. (Eskola 2001,
69, 72.) Tässä tutkimuksessa käytettiin eläytymismenetelmää, koska menetelmä vaatii osallistujilta ainoastaan luku- ja kirjoitustaitoa.

Lapsilta kerättiin tietoa kehyskertomuksilla, joissa lapsia pyydettiin kuvittelemaan ihan tavallinen viikko. Ensimmäisessä kertomuksessa lapsi on saanut
apua ja tukea niin, että hänen viikkonsa on onnistunut ja hän on tyytyväinen
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elämäänsä ja olotilaansa. Toisessa kertomuksessa lapsi on myös saanut apua
ja tukea, mutta hänestä tuntuu, että kaikki on mennyt pieleen ja hän on tyytymätön elämäänsä ja olotilaansa. Molemmissa pyydetään kertomaan, mitä viikon
aikana on tapahtunut.
Eläytymismenetelmän kehyskertomukset ovat seuraavanlaiset:

Kuvittele, että on ilta ja takana on ihan tavallinen viikko. Olet saanut tällä viikolla
apua ja tukea niin, että viikkosi on onnistunut. Olet tyytyväinen elämääsi ja olotilaasi. Kirjoita, mitä viikon aikana on tapahtunut. (liite 3)

Kuvittele, että on ilta ja takana on ihan tavallinen viikko. Olet saanut tällä viikolla
apua ja tukea, mutta sinusta tuntuu, että kaikki on mennyt pieleen. Olet tyytymätön elämääsi ja olotilaasi. Kirjoita, mitä viikon aikana on tapahtunut. (liite 3)

3.4 Aineiston keruu ja kohderyhmä

Iin kunnassa on yhteensä yhdeksän alakoulua (Iin kunta 2011, hakupäivä
7.4.2013). Sohvi-hankkeeseen kohderyhmäksi valikoituivat Haminan koulun 4.6. -luokkien oppilaat ja heidän vanhempansa. Lähtökohtana oli arvio, että tämän
ikäisten lasten tavat tuottaa tietoa ovat niin kehittyneitä, että heidän on mahdollista tuottaa kirjallista materiaalia.

Ennen aineiston keruuta Iin Haminan koulun oppilailta ja heidän vanhemmiltaan
pyydettiin kirjalliset suostumukset lasten osallistumisesta tutkimukseen. Luokkien opettajat jakoivat oppilailleen kotiin vietävät kirjeet (liite 2), joissa kerrottiin
tutkimuksen

tavoitteesta,

eläytymismenetelmäkertomuksista,

tutkimukseen

osallistumisen vapaaehtoisuudesta, luottamuksellisuudesta, nimettömyydestä ja
tutkimuksen toteuttajien vaitiolovelvollisuudesta sekä siitä, että osallistuminen
on mahdollisuus peruuttaa ja keskeyttää milloin tahansa. Kirjeessä kehotettiin
vanhempia keskustelemaan lapsensa kanssa osallistumisesta tutkimukseen.
Molempien, sekä vanhempien, että lapsia pyydettiin antamaan suostumus kirjallisena. Lomakkeita jaettiin yhteensä 120-150 kappaletta, kuuteen opetusryhmään, 4-6- luokille. Lomakkeita palautui opettajille yhteensä 55 kappaletta, jois21

ta 14 sisälsi sekä vanhempien että lapsen suostumuksen. Varsinaiseen aineistonkeruutilaisuuteen osallistui 13 lasta.

Lapsille kerrottiin aineistonkeruutilaisuudessa mistä tutkimuksessa on kysymys
sekä annettiin ohjeet heidän toiminnalleen ja kehyskertomuksiin kirjoitettavien
tarinoiden ideasta. Samalla korostettiin sitä, että oikeita vastauksia ei ole ja jokainen saa vastata omalla tyylillään ja omin sanoin. Lapsille kerrottiin myös, että
tuotokset eivät ole koulusuorituksia ja ne käsitellään nimettöminä. Vastausaikaa
lapsilla oli 45 minuuttia. Aineiston keruu toteutettiin paperiversiona, koska koulussa ei ollut mahdollista kerätä aineistoa sähköisenä. Aineiston keräsivät Oulun
seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön sosionomiopiskelijat. Tutkimukseen osallistuneet lapset lähtivät mukaan innokkaina, aktiivisina ja
uteliaina paneutuen tarinoihinsa ja kirjoituksiinsa. Lasten kirjoitelmat olivat lyhyehköjä tarinoita ja ranskalaisin viivoin kirjoitettuja.

3.5 Aineiston analyysi

Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysi on laadullisessa tutkimuksessa usein käytetty menetelmä. Sen tarkoituksena on tekstin sisältämien
inhimillisten merkitysten löytäminen ja tekstin sisällön kuvaileminen sanallisesti.
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 107-109.) Aineiston analyysi eteni mukaillen sisällönanalyysin perinteistä kolmivaiheista mallia.

Saatuamme valmiiksi kerätyn aineiston, kokosimme sen helpommin käsiteltävään muotoon kirjoittamalla lasten käsin kirjoittamat tekstit uusiksi sanasta sanaan tietokoneella. Aloitimme analysointiprosessin lukemalla aineiston useita
kertoja läpi. Tämä auttoi meitä hahmottamaan mistä teksteissä on kyse.

Sisällönanalyysin kolmesta vaiheesta ensimmäinen on pelkistäminen. Pelkistäminen oli hyvin vähäistä, sillä tekstit olivat niukkoja. Pelkistämistä ohjasi tutkimuskysymys. Lähes kaikki kirjoitettu teksti tuli ottaa huomioon, jotta pystyimme
huomioimaan kaikki merkittävät sanat tai lauseet. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 107109.) Alleviivasimme ensin molemmat tutkijat tahoillamme teksteistä esiin nousseet termit. Tämän jälkeen kävimme yhdessä läpi alleviivaukset.
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Seuraavaksi jaoimme alleviivatut tekstit alaluokkiin. Tämän jälkeen yhdistelimme samankaltaisia luokkia, sillä aluksi alaluokkia oli lähes jokaiselle alleviivaukselle oma. Samalla aineisto myös tiivistyi, kun yksittäiset tekijät sisällytettiin
yleisempiin käsitteisiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 107-109). Alaluokkien nimeäminen tapahtui sisällön pohjalta. Esimerkiksi kun teksteissä mainittiin suhteesta
siskoon tai veljeen, yhdistimme ne alaluokaksi ”sisarussuhteet”.

Sisällönanalyysin viimeisenä vaiheena jaoimme aineistoon perustuen alaluokat
kolmeen yläluokkaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109). Kirjoitetut tekstit sijoittuivat
usein johonkin tiettyyn paikkaan. Tämän vuoksi kokemusten kuvaileminen jaettiin paikan mukaan. Myös tässä vaiheessa teimme jaottelun sisällön ohjaamana.

3.6 Tutkimuksen eettisyys

Ensimmäinen eettisistä kysymyksistä tutkimusta tehtäessä on aiheen valinta.
Tutkimuksen eettisyyteen kuuluu pohtia, kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja
miksi tutkimus tehdään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 129.) Tämän tutkimuksen
kautta tuodaan esille lasten omaa näkökulmaa ja kokemusta hyvinvoinnistaan.
Näin toteutamme jokaiselle kuuluvia ihmisoikeuksia ja lapset saavat omaa ääntänsä kuuluviin.

Hyvinvointitiedon tuottamiseen liittyy eettinen velvoite. Kerätyllä tiedolla ei voida
tehdä suoria päätelmiä yksittäistä lasta tai koko lapsiväestöä koskevasti (Helavirta 2011, 93). Sen täytyy muistaa olevan vain tämän tutkimuksen tulos, eikä
kaikkea kattava totuus. Tutkimuksessamme olemme tekemisissä inhimillisen
toiminnan kanssa, jolloin liikutaan sensitiivisten ja myös arkojen asioiden alueella. Tutkimuksessa voi tulla esiin perheen sisäisiä asioita, joita ei välttämättä ole
tarkoitettu toisten katseen kohteeksi. (Pohjola 2003, 6.)

Ihmisoikeudet ovat aina ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettinen perusta. Niitä
toteutamme antamalla tutkittaville mahdollisuuden nimettömyyteen, sillä aineiston keräävät henkilöt olivat eri henkilöt kuin aineiston analyysin tekijät. Tällöin
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me tutkijoina emme edes tiedä yksittäisten lasten nimiä tai ulkonäköä, emmekä
tätä kautta tiedä, ketä mahdollisesti esiin tulevat arkaluontoiset asiat koskevat.
Näin ollen tutkimustiedot käsiteltiin luottamuksellisesti ja tutkittavien osalta nimettömyys on taattu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131.)

Pelkästään tutkimuksen rehellisyys, tutkittavien tunnistamattomuus ja heidän
kunnioituksensa ei riitä tutkimuksen eettiseksi perustaksi (Pohjola 2003, 6). Jotta tutkimus olisi uskottava, on sen perustuttava hyvään tieteelliseen käytäntöön.
Uskottavuus ja tutkijan tekemät eettiset valinnat kulkevat käsi kädessä. Tässä
tutkimuksessa hyvästä tieteellisestä käytännöstä nousevat erityisemmin esiin
muiden tutkijoiden työn ja saavutusten huomioon ottaminen asianmukaisella tavalla, eettisesti kestävät tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmät, suunnittelun ja
raportoinnin yksityiskohtaisuus ja tieteellisen tiedon asettamat vaatimukset täyttäen. Tutkimuksessa noudatamme myös yleistä huolellisuutta, rehellisyyttä ja
tarkkuutta tietoa käsiteltäessä, sen esittämisessä ja arvioinnissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 132-133.)

3.7 Tutkimuksen luotettavuus

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa perinteiset luotettavuuden ja pätevyyden arvioinnit eivät välttämättä päde, koska kaikki ihmistä ja kulttuuria koskevat kuvaukset ovat ainutlaatuisia eikä ole olemassa kahta samanlaista kokemusta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231-232). Luotettavuutta voidaan arvioida muun
muassa siirrettävyydellä, luotettavuudella ja vahvistettavuudella. Tässä tapauksessa luotettavuus tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tulokset ovat tutkittavan
kannalta luotettavia ja uskottavia. (Kananen 2008, 125-126.)

Toteutamme tutkimuksen luotettavuutta mahdollisimman tarkalla selostuksella
tutkimuksen toteuttamisesta, sillä tämä lisää laadullisen tutkimuksen luotettavuutta huomattavasti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 227). Perustelemme
aiheeseen kuuluvalla tietoperustalla luokittelut ja teemat sekä eläytymismenetelmä-aineistosta tekemämme tulkinnat.
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Tutkimuksella täytyy olla myös tiedeyhteisön luottamus. Kirjoitimme tutkimuksen
kiinnittäen huomiota tekstin muotoon eli viittaustekniikkaan, argumentaatiotapaan ja rakenteeseen. Näin saatiin aikaan muodoltaan tutkimustyylinen teksti.
Hallitsemme myös tutkimustekniikan eli käytettävät metodit, aineiston ja tutkimusta ohjaavan teorian. Tällöin emme sorru hyvän tieteellisen käytännön piittaamattomuuteen tai suoranaiseen vilppiin, kuten luvattomaan lainaamiseen,
sepittämiseen tai vääristelyyn. (Veijola 2003, 15-16.)

Tutkimuksen objektiivisuus syntyy, kun ymmärtää tutkimusasetelmassa olevia
muuttujia. Pyrimme objektiivisuuteen tiedostamalla, että käytettävät käsitteet,
menetelmät, tutkimusasetelma ja metodologinen osaaminen vaihtelevat tutkijan
mukaan ja että niillä on aina vaikutusta tutkimuksen tuloksiin. Tutkimusprosessin jokaiseen vaiheeseen liittyy siis virhemahdollisuus, mutta nämä virhemahdollisuudet tiedostamalla pienennämme niiden vaikutusta työn laatuun. (Kananen 2008, 122.) Käytämme koko prosessin ajan kahta tutkimuksen vertaisarvioijaa eli opponoijaa, sillä tutkijakollegoiden arvioinnit tutkimuksesta parantavat
sen luotettavuutta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 142).

Lasten kokemuksia tutkiessamme pyrimme erottamaan lapset ja lapsuuden aikuisuudesta myös tutkimuksellisessa mielessä (Bardy 1996, 46). Analysoimme
13 lapsen kirjoittamaa tekstiä, joten tutkimusaineistoa ei ole riittävän paljon, jotta saisimme kovin laajalti kattavaa tietoa lapsen hyvinvointikokemuksista.
Saamme kuitenkin laadullista tietoa subjektiivisista kokemuksista, jotka eivät
toisaalta ole myöskään vertailukelpoisia, sillä ne ovat ainutkertaisia kokemuksia.

Tutkimuksesta raportoidessamme käytämme suoria lainauksia osallistujien kirjoittamista teksteistä. Lainaukset kuvaavat raportoituja tuloksia sekä tukevat niitä. Anonymiteetin säilyttämiseksi ovat murresanat ja teksteissä ilmenevät kirjoitusvirheet muutettu yleiskieliseen muotoon.
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4 LASTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTAAN

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia kokemuksia lapsilla on
omasta hyvinvoinnistaan. Kokemuksia hyvinvoinnista tuodaan esille erilaisten
hyvinvoinnin tekijöiden kautta. Tutkimukseen osallistuneiden kolmentoista lapsen vastauksissa tulivat esille hyvin arkiset asiat. Lapset itse sijoittivat tapahtumat joko kotiin, kouluun tai vapaa-aikaan. Kirjoitettuihin tarinoihin eläydyttiin itse, eikä kirjoitettu esimerkiksi toisen henkilön kautta. Vastausten laajuus ja vastaamistyyli vaihteli suuresti, vaikka lapset olivat suunnilleen saman ikäisiä. Lasten vastauksien havainnollistamiseen käytämme muutamia suoria lainauksia.
Merkitsemme suorat lainaukset lainausmerkein ja kursivoiden.

4.1 Lapset kotona

Lapset kirjoittivat kodista ja perheestä. Kertomuksissa kerrottiin vanhemmista,
sisaruksista, muista sukulaisista sekä perheen lemmikkieläimistä. Tarinoissa oli
mainintoja hyvin arkisista asioista, kuten sisaruksen kanssa samaa matkaa kouluun kulkemisesta. Kirjoitukset perheestä kohdistuivat myös johonkin tekemiseen tai tapahtumaan, kuten matkustamiseen tai syntymäpäivän viettoon.
”On ollut isän synttärit ja nekin meni hyvin.”

Perhesuhteet esiintyivät yleisemmin positiivisesta viikosta kerrottaessa. Kertomuksissa isän käyttäytymisestä ja mielialasta mainittiin huonosti menneessä
viikossa. Äiti mainitaan tarinoissa kyselevänä vanhempana, joka on kiinnostunut
lapsen kuulumisista. Tarinoissa etävanhemman tai muiden sukulaisten tapaaminen koetaan myönteisenä. Isovanhempien menettäminen vilahtelee huonosti
menneestä viikosta kerrottaessa.

Kaikki sosiaaliset suhteet eivät kohdistuneet ihmissuhteisiin, vaan lemmikkieläimet koettiin myös tärkeiksi. Lapset kirjoittivat kertomuksissaan lemmik-
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kieläimistä. Lemmikin saaminen tuotti lapsille iloa ja lemmikin menettämistä pelättiin.
”Koirani lopetetaan”

Lapset kirjoittivat päivittäisistä toiminnoistaan. Hyvin menneellä viikolla iloittiin
ruoasta, tv-ohjelmasta, lehden lukemisesta ja ennen kellon soittoa herätystä
aamusta. Huonosti menneellä viikolla unen puute, pyörän rikki meneminen ja
soralle kaatuminen tuotti pahaa mieltä.

4.2 Kokemuksia koulussa

Koulumaailma mainittiin usein lasten kertomuksissa. Osasyynä tälle voi olla, että osallistujat kirjoittivat vastauksensa koulussa. Koulu on ympäristönä suuri osa
lasten arkea. Lasten esille tuomat kokemukset koulussa keskittyivät menestymiseen ja kaverisuhteisiin. Molemmista lapset kirjoittivat sekä positiivisessa, että negatiivisessa mielessä.

Koulumenestyminen oli kirjoituksissa merkittävä asia. Se tuotiin esiin kokeissa
ja tehtävissä menestymisen ja uusien asioiden oppimisen muodossa. Lapset
toivat esille koulutehtävissä ja kokeissa hyvin tai huonosti pärjäämisen. Hyvää
mieltä tuotti koulumenestys yleisesti sekä hyvät arvosanat, kotitehtävien sopiva
määrä ja oppitunneilla koetut onnistumisen kokemukset. Huolen aiheena lapsille oli koulussa epäonnistuminen, kokeista saadut huonot numerot ja muu koulussa osaamattomuus.
”Sain englannin kokeesta täydet pisteet sillä viikolla, liikuntatunnilla meidän
joukkue voitti sählyturnauksen ja minä tein neljä maalia.”

Kouluviihtymisestä kirjoitettiin myös jonkin verran. Viihtyvyys tuli teksteissä esille yleisinä toteamuksina koulun mukavuudesta tai epämukavuudesta.

27

”Olisin saanut huonoja arvosanoja kaikessa ja minua haukuttaisiin joka sekunti.
Toivoisin että minua arvostettaisiin enemmän.”

Vertaissuhteet olivat osana kouluviihtyvyyttä. Koulussa yksin jääminen ja kiusatuksi tuleminen olivat osa huonosti mennyttä viikkoa. Tapa, jolla vertaissuhteista
koulumaailmassa kirjoitettiin, oli joko yksittäinen kaveri ja kaverit tai isompi ryhmä, kuten luokka tai joukkue. Vertaisryhmältä haluttiin hyväksyntää.

4.3 Lapset vapaa-ajalla ja ystävien kanssa

Kaverisuhteet olivat lapsille hyvin merkityksellisiä. Kaverisuhteet tuottivat mielihyvää tai niiden puuttuminen mielipahaa. Kaverisuhteet tulivat esille jonkin tekemisen yhteydessä. Kavereiden olemassa olo itsessään oli hyvää mieltä tuottava asia. Lapset kirjoittivat myös kavereiden ominaisuuksista ja määristä. Kaverit mainittiin yleisesti, ei henkilöityen tiettyihin ihmisiin. Teksteissä oli myös
mainintoja parhaasta ystävästä, joka koettiin tärkeäksi.

Huolta lapsille aiheuttivat heihin itseensä kohdistuva yksin jääminen, kiusatuksi
joutuminen ja ystävien arvostuksen puute. Nämä asiat tulivat esille nimen
omaa, kun kirjoitettiin kaverisuhteista.
”Ei ole ollut kavereita. Ja olen ostanut vahingossa huonot karkit. Ja kaatunut soralle.”

Vapaa-aika tulee esille harrastusten muodossa. Joillakin lapsilla on jopa monia
eri harrastuksia. Harrastus on lapselle yhteistä aikaa kavereiden kanssa ja mielihyvää tuottavaa tekemistä. Yksittäisiä harrastusmainintoja olivat partio, kokkikoulu, näytelmäkerho, kuoro ja basson soittaminen. Vapaa-aikaa käytettiin
myös esimerkiksi tapahtumiin, kilpailuihin ja leikkimiseen.
”Olen käynyt partiossa ja sielläkin on mennyt hyvin.”

Harrastuksissa mielipahaa aiheutti harrastuksen peruuntuminen, huonosti mennyt harrastuskerta ja konkreettiset harrastuksessa pilalle menneet asiat.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla, millaisia kokemuksia iiläisillä lapsilla
on hyvinvoinnistaan. Tutkimustulokset vahvistavat teoriassa oppimaamme käsitystä siitä, että lasten kokemukset ovat arkisia asioita. Lasten kokemus keskittyy
tähän hetkeen ja kokemuksen ilmaiseminen on ikätason mukaista. Tutkimustuloksissa nousi esille monia hyvinvoinnin tekijöitä. Perheen sisäiset ihmissuhteet
koettiin positiivisina ja tukea antavina. Koulu oli lapsille merkittävä sekä ympäristönä että menestymisen paikkana. Ystävyyssuhteet olivat lapsille joko voimavara tai huolenaihe. Vapaa-ajan viettäminen ja harrastukset olivat myös osa lasten arkea.

Susanna Helavirta (2012, 74) toteaa tutkimuksessaan lasten kokemuksissa
nousevan esille sisarus- ja isovanhempisuhteet vanhempisuhteen rinnalla. Tässä tutkimuksessa lapset toivat kokemuksissaan vahvasti esille sosiaalisten suhteiden merkityksen. Omien vanhempien lisäksi perhesuhteista merkittäviä olivat
suhteet sisaruksiin ja isovanhempiin. Sisarusten kanssa vietetty aika ja huolenpitosuhde olivat merkityksellisiä. Huolena lapsilla oli isovanhempien menettäminen. Lemmikit tuottivat lapsille iloa ja toisaalta niiden menettämisen pelko huolta. Helavirta (2012, 75) nostaa esille tutkimuksessaan lemmikkien merkitystä
lasten hyvinvoinnille.

Koulussa ja harrastuksissa menestyminen ja menestymättömyys tulivat esille
Helavirran (2012, 78) tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa harrastuksissa ja erityisesti koulussa menestyminen näkyivät positiivisina tekijöinä. Näissä menestymättömyys huoletti lapsia. Koulumenestyksellä on tutkittu olevan vaikutusta
kouluviihtyvyyteen. Harinen & Halme (2012, 12) viittaavat tutkimuksessaan
WHO-koululaistutkimukseen, jossa on todettu, että koulumenestyksensä paremmin arvioivat pitävät koulunkäynnistä enemmän kuin he, jotka arvioivat koulumenestyksensä heikommaksi.

Oulun seudun lasten ja nuorten hyvinvointitutkimuksessa (Honkakoski, Kinnunen & Vuorijärvi 2013, 22) alakouluikäisten tyttöjen ja poikien suurimpina huolen
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aiheina olivat kaveriristiriidat ja opiskelu. Helavirta kertoo tutkimuksessaan korostuneen kaverisuhteiden itsearvoisen merkityksen. Lapsille suhteet kavereihin
ovat tärkeitä kallisarvoisten hetkien jakamiseksi. (Helavirta 2012, 74.) Kaverisuhteet koettiin merkityksellisinä ja ilman kavereita jäämistä pelättiin. Vertaisten, kuten luokkakavereiden, hyväksyntä ja arvostus tulivat esille kirjoituksissa.
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6 POHDINTA
Lasten kokemuksellinen hyvinvointi tutkimuksen aiheena on mielestämme ajankohtainen ja tärkeä. Olemme molemmat opiskelleet lapsiin suuntautuneita opintoja, joten koimme tutkimuksen aiheen olevan hyödyksi ammatillista kasvua ajatellen. Tavoitteenamme oli tehdä tutkimus, jossa käsittelemme perheiden tai
lasten kokemuksia. Näin lisäämme tietoa ja vahvistamme osaamista tulevassa
työssä lasten ja perheiden parissa. Meille tarjottiin syksyllä 2012 analysoitavaksi
eläytymismenetelmällä lapsilta kerättyä aineistoa. Aineisto oli osa SOHVIhanketta. Aihe vaikutti tärkeältä ja mielenkiintoiselta. Olisimme halunneet heti
paneutua kerättyyn aineistoon, mutta ennen tätä meidän tuli saada kerättyä kattava teoriapohja aineiston käsittelylle.

Tutkimuksemme suunnitelma hyväksyttiin toukokuussa 2013. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen saimme käsiimme valmiiksi kerätyn aineiston lasten kirjoituksia. Aluksi luimme ja pohdimme lasten tekstejä sellaisenaan. Lasten kertomukset olivat, kuten odottaa saattoi, hyvin konkreettisella tavalla kirjoitettuja.
Tekstit olivat aikuisen näkökulmasta laajuudeltaan niukkoja ja tekstejä oli vain
13. Nämä seikat antoivat meille tutkijoina uudenlaista haastetta, sillä oletuksenamme oli saada kertomuksista monipuolisempaa ja kattavampaa tietoa.
Koimme analysointivaiheen alkuun haastavaksi, koska lasten vastauksista oli
vaikeaa saada irti kattavia tutkimustuloksia. Luimme kirjoitukset useaan kertaan
läpi ja sitä myöten saimme kirjoitettua tutkimustuloksia laajemmin. Tämän jälkeen aloimme käydä tekstejä läpi aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.
Tätä menetelmää on kritisoitu, mutta perustelemme sen sillä, että tapa on selkeä, tutkimuksen kannalta sopiva sekä sopiva meille aloitteleville tutkijoille.
Opimme selkeän analyysitavan ja analyysin vaiheet prosessin edetessä.

Tämän tutkimuksen aikana opimme, kuinka tärkeä suunnitelmavaihe on tutkimusprosessissa. Koimme suunnitelmavaiheen haastavaksi ja sen tekeminen
vei ajallisesti liian kauan, mutta kun pääsimme analysointivaiheeseen, ymmärsimme vaiheen merkityksen tutkimusprosessissa. Opimme tuottamaan kvalitatiivisen tutkimuksen ja opimme mitä eläytymismenetelmä on tutkimusmenetel31

mänä. Mielestämme onnistuimme hyvin yhdistämään teoriatiedon ja tutkimustulokset toisiinsa. Tutkimuksen teoriatietoa kerätessämme saimme runsaasti uutta
tietoa lasten hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin tekijöistä. Suurin osa löytämästämme tiedosta kertoi hyvinvoinnista pahoinvoinnin kautta. Olemme kehittyneet tutkimusprosessin aikana lähteiden valinnassa. Lähdekriittisyys on auttanut meitä
reflektoimaan teoriatiedon lukemista.

Tutkimusprosessimme aikana olemme oppineet työskentelemään pitkäjänteisesti. Olemme huomanneet, että lyhyessä ajassa ei voi saada valmiiksi sosiaalialan koulutusohjelmassa opinnäytetyötä, vaan työskentelyyn vaaditaan paljon
aikaa, työtä ja pohdintaa. Koska meitä on kaksi tutkijaa ollut työstämässä tätä
tutkimusta, on se vaatinut hyviä parityöskentelytaitoja ja joustavuutta puolin ja
toisin. Yhteistyömme on sujunut hyvin ja olemme kumpikin tasapuolisesti edistäneet tutkimustamme.

Aineiston tiedon keruun paikkana oli koulu. Pohdimme, johdatteliko koulu paikkana lasten kirjoitusten sisältöä, jotka viittasivat usein koulumaailmaan. Esimerkiksi Helavirran (2012) mukaan sosiaalisen tietovarannon lisäksi hyvinvointitietoon vaikuttaa myös paikka, jossa se on tuotettu (Helavirta 2012, 89). Mikäli aineisto olisi kerätty esimerkiksi lasten kotoa käsin, olisiko se tällöin ollut sisällöltään erilainen. Antoiko kirjoitustilanne liian koemaisen vaikutelman, vaikka lapsille tuotiinkin esiin tilanteen vapaamuotoisuus.

Jouduimme prosessin aikana pohtimaan, onko tutkimuksen aineiston keräysmenetelmä toimiva tätä tutkimusta ajatellen ja saadaanko eläytymismenetelmällä tarkoituksen mukaista tietoa. Eläytymismenetelmän lähtökohtana on se, että
osallistujilta vaaditaan ainoastaan luku- kirjoitustaitoa. Kuitenkaan nämä eivät
ole alakouluikäisellä lapsella välttämättä vielä niin kehittyneet, että he voisivat
tuottaa kirjallisesti kokonaiskuvan aiheesta. Tämä ilmeni siinä, että tekstit olivat
lyhyitä ja kattoivat suppeasti elämän eri osa-alueita.

Jatkokehittämisideamme tutkimukselle liittyy myös lasten kokemukselliseen hyvinvointiin. Jatkossa voisi tuottaa tutkimuksen, jossa tietoa lasten kokemuksellisesta hyvinvoinnista kerätään eri menetelmällä. Usealla eri menetelmällä kerät32

täessä tiedosta saataisiin kattavampi ja monipuolisempi. Tässä tutkimuksessa
esille nousseihin asioihin voisi tarttua toiminnallisin menetelmin. Lasten kokemusten pohjalta voitaisiin kehittää hyvinvointia tukevaa toimintaa kouluun, kotiin
tai vapaa-aikaan.
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Kuvittele, että on ilta ja takana on ihan tavallinen viikko. Olet saanut tällä
viikolla apua ja tukea niin, että viikkosi on onnistunut. Olet tyytyväinen
elämääsi ja olotilaasi. Kirjoita, mitä viikon aikana on tapahtunut.

49

2/2

Kuvittele, että on ilta ja takana on ihan tavallinen viikko. Olet saanut tällä
viikolla apua ja tukea, mutta sinusta tuntuu, että kaikki on mennyt pieleen.
Olet tyytymätön elämääsi ja olotilaasi. Kirjoita, mitä viikon aikana on tapahtunut.
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