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Abstract

The current thesis is concerned with the Upper Secondary School students' school contentment as it
functions in total personality and its connection to values. Personality is seen as a combination of
cognition, emotions and actions. The three basic components mentioned above appear on all levels
of personality: concepts, manners, attitudes, norms and values. Primarily in this reseach, the
connection of values is regarded in the relation to the school contentment of the upper secondary
school students. The third main task is to examine if contentment can be supported by general
humane values, i.e. if humanization can improve the contentment in the upper seconday school.
Humanization is seen as a process of growing up as a human being.

The subjects of this research are 799 second class students of upper secndary schools. The
cognitions and li fe values of upper secondary school students are already getting differentiated.
Thus, thepart that values play in the school contentment is examined in the current report. The aim is
to examine whether school contentment apprears as total personal or whether some component is
more dominent than the others. Values are national and universal. The aim is to find general human
factors of different values, which would be the basis for building the realization and contentment of
total personality.

According to the research results, school contentment appears threefold and on layers. The
strongest area of contentment is emotions, the weakest cognitions. The emotional area of
contentment is an expression of ego, cognitions express clearness and cognitional content and
action expresses the realization of cognition and emotions in practice. Thus school contentment is
the realization of total personality. Contentment is shown by cognitive clearness, receiving and
allowing emotions and the realization of these mental basic areas in actions.

Those who are contented with upper secondary school favour politically conservative and
universal values. Self realization is limited by the norms and culture of the community. Values don't
appear, however, balanced but their components, cognitions, emotions and action are even partly
illustrations. Mostly, this is due to social pressure to act in accordance with general permission.

Values, too, appear in three parts, so that in all value groups, the main areas are congnitions
(human dignity), emotions (tolerance) and action (ethics). School contentment is not much
explained by the school progress of the student and the basic education of his or her father.
Contentment is equal with girls and boys. It is, in general, similar in all upper secondary schools.
About 40 % of theupper secondary school students have quite good contentment, one third poor.

According to this research, school contentment can be built , with good reason, on general human
values. Therefore, the functions of information have to be revealed and the emotions connected with
them have to be accepted. The condition for this is that school socialization is buil t in a general,
human direction. The attitude to learning has to be cognitive. Emotions wil l be connected in time
with the meanings of words, with the spontanous experience of the individual, naturally weak. The
safegarding of learning abilities and learning equipment is of primary importance. Students
themselves look for experiences in the culture they face. Upper secondary school studies have to be
scholarly. The personal contentment and action of individuals is made possible by the humane
athmosphere of the school community. Humanization is a good basis for contentment. The lack of
contentment appears as defensiveness, which would be asuitable theme for further research.

Keywords: attitudes, cognitions, emotions, humanity
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Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksessa selvitellään lukiolaisten kouluviihtyvyyttä kokonaispersoonallisuuden
toimivuutena ja sen yhteyttä arvoihin. Persoonallisuus nähdään ajattelun, tunteiden ja toimintojen
muodostamana kokonaisuutena. Mainitut kolme peruskomponenttia ilmenevät persoonallisuuden
kaikilla tasoilla: käsitteissä, tavoissa, asenteissa, normeissa ja arvoissa. Tutkimuksessa selvitetään
lukiolaisten kouluviihtyvyyden suhdetta arvoihin. Kolmas päätehtävä on tutkia, voidaanko
viihtyvyyttä tukea yleisin, humaanein arvoin eli voidaanko humanisaatiolla edistää
lukioviihtyvyyttä. Humanisaatio nähdään ihmiseksi kasvamisen prosessina.

Koehenkilöinä on 799 lukion toisluokkalaista. Tiedot koottiin kyselylomakkeilla. Halutaan tutkia,
esiintyykö kouluviihtyvyys kokonaispersoonallisena vai onko jokin viihtyvyyden alueista muita
hallitsevampi. Arvot ovat kansallisia ja universaaleja. Erilaisista arvoista pyritään löytämään yleisiä
ihmistä koskevia tekijöitä, joiden varaan kokonaispersoonallisuuden todentumista ja viihtyvyyttä
voitaisiin rakentaa.

Tutkimuksen tulosten mukaan kouluviihtyvyys ilmenee kolmijakoisena ja kerroksittain. Vahvin
viihtyvyyden osa-alue ovat tunteet, heikoin ajattelu. Viihtyvyyden tunnealue ilmentää itsetuntoa,
kognitiot kuvaavat selkeyttä ja ajatuksellista tyytyväisyyttä sekä toiminnot ajattelun ja tunteiden
todentamista käytännössä. Kouluviihtyvyys on siis kokonaispersoonallisuuden todentumisen
ilmentäjä. Kognitiivinen selkeys, tunteiden saaminen ja salliminen, sekä näiden henkisten
perusalueiden realisoituminen persoonallisina aktioina ilmentävät viihtyvyyttä.

Lukiossa viihtyvät suosivat oikeistolaisia ja universaaleja arvoja. Toimintayhteisön normisto ja
kulttuuri rajaavat itsensä toteuttamista. Arvot eivät ilmene oppilaan mielessä kuitenkaan
tasapainoisina, vaan niiden komponentit, kognitiot, emootiot ja toiminta, ovat osin jopa
erimerkkisiä. Useimmiten tämä johtuu sosiaalisesta paineesta toimia yleisen suotavuuden
suuntaisesti. Tunteet hallitsevat ajattelua lii kaa.

Myös arvot esiintyvät kolmiosaisina. Kaikissa arvoryhmissä painoalueina ovat kognitiot
(ihmisarvoisuus), emootiot (suvaitsevaisuus) ja toiminnot (eettisyys). Koulumenestys ja oppilaan
isän pohjakoulutus eivät juuri selitä kouluviihtyvyyttä. Tytöt ja pojat viihtyvät yhtä hyvin.
Kouluviihtyvyys on yleensä samanlaista kaikissa lukioissa. Noin 40 % lukiolaisista ilmaisee
viihtyvänsä aika hyvin, heikonlaisesti viihtyviä on kolmannes.

Tämän tutkimuksen mukaan viihtyvyyttä voidaan rakentaa perustellusti yleisten humaanien
arvojen varaan. Tietojen funktiot tulee siksi paljastaa ja niihin liitt yvät tunteet hyväksyä. Tämä
edellyttää koulun sosialisaation kehittämistä yleiseen, inhimilliseen suuntaan. Opittaviin asioihin
tulee suuntautua kognitiivisesti. Tunteet liitt yvät aikanaan sanojen tarkoitteisiin yksilön oman
kokemuksen myötä luonnollisen laimeina. Oppimisvalmiuksien ja oppimisen välineiden
turvaaminen on ensisijaista. Opiskelijat itse hakevat elämyksensä kohtaamastaan kulttuurista.
Lukiossa on syytä opiskella tieteellisesti. Kouluyhteisön humaani ilmapiiri mahdollistaa yksilöiden
persoonallisen viihtyvyyden ja toiminnan. Humanisaatio on hyvä viihtyvyyden perusta.
Viihtymättömyys ilmenee defensiivisyytenä, joka olisikin sopiva jatkotutkimuksen aihe.

Asiasanat: asenteet, humaanisuus, kognitiot, tunteet



ESIPUHE

Kävin oppikoulun paikkakunnalla, jossa vallitsi voimakas herännäisyys. Lukion ja armei-
jan käytyäni pääsin Oulun opettajainvalmistuslaitokseen kansakoulunopettajan koulu-
tukseen. Siellä koin melkoisen yllätyksen. Opetus ei tuntunut lainkaan uskonnolliselta,
eikä se näyttänyt tähtäävän varsinaisesti oppimiseen. Ainoa äidinkielen opetukseen liit-
tyvä teos, jonka jouduin tenttimään, käsitteli runousoppia. Vieläkään en ymmärrä, miten
runousopin hallinta auttaa olennaisesti ala-asteen lukemisen ja kirjoittamisen opetta-
mista. Opettajani oli väitellyt tältä alueelta, siksi hän varmaan halusi opettaa runoutta.
Luonto tempaisi minut sitten seurustelupuuhiin, ja niin tuo oudolta tuntuva opettajaopis-
kelu jäi osittain toissijaiseksi.

Opettajapaperini riittivät työpaikkaan eräälle Itä-Suomen syrjäkylän kaksiopettajai-
selle koululle, jonka oppilaat olivat lähes tyystin vähävaraisten pienviljelijöiden lapsia.
Heillä oli monenlaisia kouluvaikeuksia, ja mielessäni heräsi halu oppi tuntemaan noita
oppilaita ja auttaa heidän opiskeluaan. Kyläläisille opettaja oli kaikkitietävä. Jouduin heti
koulunjohtajaksi. Muistan, kuinka koulun iltatilaisuuksiin saapuneet viisaat ja elämää
nähneet mummot niiasivat ovella aivan kokemattomalle nuorelle opettajalle. Opettajanvi-
ralla tuntui silloin olevan statusta.

Haluni tuntea oppilasta vei minut Jyväskylään opiskelemaan psykologiaa ja kasva-
tustiedettä. Opiskelu on jatkunut näihin päiviin saakka. Kehityspsykologian graduni käsit-
teli uskonnollisten käsitteiden kehittymistä. Vasta silloin aloin ymmärtää oppimisasioita.
Kasvatustieteen laudaturtyöni aiheena oli sosiaalisten normien sisäistyneisyys ja luovuus.
Näin sain tutustua uskonnollisten käsitteiden, normisisäistyneisyyden ja luovuuden suh-
teisiin. Kasvatustieteen laudaturtyöhöni halusin mukaan myös arvot, mutta en löytänyt
kirjallisuudesta kunnollista mittaria. Elämäntyylit, joita käytin sitten arvomittauksessa,
eivät olleet missään yhteydessä valitsemiini kohteisiin. Kiinnostukseni luovuuteen
kasvoi yhä, koska se korreloi normeihin. Toimin koko opiskeluni ajan kansakoulun opet-
tajana ja siinä ohella yritin innolla ratkoa oppimisen ja kasvamisen ongelmia. Ne kiinnos-
tavat minua yhä.



Siirryin sitten kouluhallinnon tehtäviin. Sain opiskelupaikan vanhasta yliopistostani
Oulusta. Halusin selvittää sosialisaation osa-alueiden ja luovuuden suhteita. Arvojen arvi-
oinnin lähtökohdan otin arkielämästä ja niin päädyin poliittisten puolueiden tavoitelausei-
siin. Nyt havaitsin arvojen ja sosialisaation yhteyksiä. Luovuus ei sen sijaan korreloinut
arvostuksiin. Tutkimustani ohjasivat tuolloin useat henkilöt, se oli harmillista.

Olen kuitenkin erityisen kiitollinen työtäni sivusta seuranneen prof. Veli Nurmen kan-
nustukseen. Kun työni oli jo valumassa hukkaan, hän lähetti minulle yllättäen kirjeen ja
kehotti minua jatkamaan. Sain sympatiaa myös tri Kauko Hämäläiseltä. Tästä myötätun-
nosta haluan häntä kiittää

Vuosien kuluttua lapseni lähtivät pois kotoa. Niinpä päätin jatkaa siitä, mihin prof.
Nurmi oli minut johdattanut, ja aloin suunnitella väitöskirjatutkimustani. Minua on
kovasti askarruttanut se, mitkä seikat oppimista ja kasvamista itse asiassa säätelevät. Olin
havainnut, että koulu on oikeastaan yhteiskunnan väline. Lain mukaan se on myös paikka,
jossa jokainen yksittäinen lapsi ja nuori voi omaksua oppimisen valmiudet ja kasvaa näin
uniikiksi persoonallisuudeksi luonnon asettamien puitteiden mukaisesti. Silloin yksilön
oppimisen salaisuudet piilevät juuri hänen luontaisessa henkisessä olemuksessaan, hänen
persoonallisuudessaan.

Miten sitten yhdistää nuo kaksi lain mainitsemaa keskenään ristiriitaista tavoitetta:
tulla suomalaiseksi ja samalla omaksi yksilölliseksi persoonallisuudeksi. Jos ihmisyksilö
saa sitä, mitä hän luonnollisimmillaan tarvitsee, hän voi olla onnellinen millaisessa ympä-
ristössä tai kulttuurissa tahansa. Persoonallisesta oppimisesta ja sosialisaatiosta tulisi löy-
tää yhteisiä tekijöitä. Persoonallisuuden tulisi voida kehittyä vapaasti. Mieleeni tuli ajatus,
että sosialisaatiota humaanistamalla yksilön persoonallisuus voisi muodostua pelkäksi
ihmisen persoonallisuudeksi. Näin sosialisaation ja personalisaation ristiriitaa voitaisiin
lievittää suomalaisessa koulukasvatuksessa. Niinpä päätin selvitellä kokonaispersoonalli-
sen viihtyvyyden ja humanisaation probleemeja. Koehenkilöiksi valitsen aiemman tutki-
mukseni tapaan lukion toisen luokan oppilaita.

Olen saanut tehdä työtäni vapaasti. Prof. Pertti Toukomaa on ymmärtäväisesti ja kan-
nustaen seurannut työni etenemistä. Häneltä saamieni ohjeiden mukaan olen edennyt.
Olen myös kiitollinen tri Osmo Virrankoskelle, Pentti Nikkaselle ja Kari Törmäkankaalle
heiltä saamastani seikkaperäisestä palautteesta sekä Oulun yliopiston tietojenkäsittelyopin
laitoksen henkilökunnalle tietokoneajoja koskevista neuvoista ja opastuksesta. Erityisesti
Aila Kanniasta haluan kiittää. Kiuruveden kaupungille olen kiitollinen mahdollisuudesta
saada käyttää sen kopiointilaitteita koetestistöni laadinnassa. Muutoin olen asettanut
tavoitteekseni tehdä työ mahdollisimman pitkälle omin avuin. Omistan tämän työni per-
heelleni, Sakulle, Samille ja Sirkulle.
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1 Johdanto

Viime aikoina on todettu opettajan auktoriteetin ja statuksen alentuneen tuntuvasti.
Samaan aikaan koululaisten tiedonsaanti muualtakin kuin koulusta on tullut yhä
helpommaksi. Nuoret ovat olleet viimeiset parikymmentä vuotta todella yhä tehostuvan ja
voimistuvan informaatiovirran kohteena. (Takala 1980; 1981.). Informaatiota tulee
TV:stä, radiosta, videoista, lehdistä, Internetistä, jne. Se kilpailee kouluopetuksen kanssa.
Nuoret eivät oikein tiedä, miten tähän kaikkeen tulisi suhtautua, mikä on oikeaa tietoa.
(Kivekäs 1989, 11 - 20; Räsänen 1978.) Opettajan opetustyö on vaikeutunut. Levottomuus
ja keskittymiskyvyttömyys ovat lisääntyneet (Olkinuora 1979, 51). Koululaitos on uusien
haasteiden edessä. Monet kysymykset odottavat vastausta. Miksi opettajan status on
laskenut? Mihin hänen auktoriteettinsa on kadonnut? Miksi oppilaat ovat tulleet niin
rauhattomiksi? Miksi työrauhaa on nykyään vaikea ylläpitää? Viihtyvätkö oppilaat enää
koulussaan? (Kannas, Välimaa, Liinamo & Tynjälä 1995 144 -147, 189 -191; Liinamo &
Kannas 1995, 109 - 128). Tällaiset arjen koulutyön kysymykset ovat tämän työn
lähtökohtana.

Nykyisin kaikki kansalaispiirit ovat järjestäytyneet. Myös aikuiset saavat tietoja ja
vaikutteita yhä nopeammin ja laajemmin. Ihmiset ovat ymmällään siitä, mitkä tiedot ovat
aitoja, mihin enää kannattaa uskoa (vrt. Hakkarainen 1979). Maa on joutunut
taloudellisen laman kouriin. Ei enää ole varmuutta siitä, saako akateemisesti
koulutettukaan vakinaisen työpaikan. Kansainvälistyminen lisääntyy. Miten käy
kansallisuuksien? Riittääkö enää perinteinen kristillissiveellinen kasvatus? Onko koko
koulutus- ja kasvatustehtävään suhtauduttava aivan uudella tavalla? Miten palautetaan
kasvavan sukupolven luottamus aikuisiin, demokratiaan ja elämään yleensä ? (Hirvi 1993;
Kuusi 1982.)

Tämän työn lähtökohtana on se ajatus, että nuoret tarvitsevat muuttuneiden olojen
vaatimia uusia valmiuksia, jotta he voisivat valikoida aitoa, oikeaa ja todellista tietoa
monien vaikutteiden kaaoksessa. Enää ei riitä tunnekasvatus, vaan oppilaiden on voitava
koko persoonallaan itse säädellä tiedonsaantiaan ja arvonmuodostustaan ja toteuttaa sitä
myös arkielämässä. (Korpinen 1993, Olkinuora, Salonen & Lehtinen 1984, 39; Surakka
1996, 33 - 34). Kokonaispersoonallisuus on otettava koulukasvatuksessa ja -opetuksessa
oppimisen työvälineeksi. Kun oppilas voi todentaa kaikkia persoonallisuutensa alueita,
ajatuksiaan, tunteitaan ja toimintojaan, hän viihtyy. Ihmisenä olemisen tietoja ja taitoja
tarvitaan entistä enemmän.

Kasvatuksessa halutaan tukea nuoren kasvua luonnollisten edellytystensä mukaiseen
täyteen mittaan (Miller 1981; 1991). Toisaalta yhteiskunta pyrkii muokkaamaan hänestä
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suomalaisen kunnon kansalaisen, jolloin sen tavat, asenteet, arvot ja uskomukset siirretään
opetuksessa nuorten persoonallisuuteen (Opetushallitus 1994a , 15). Näiden kahden
ristiriitaisen tavoitteen välillä opettaja joutuu tasapainoilemaan. Tätä ristiriitaa voisi
tasoittaa tarkastelemalla lain korostamaa koulun kasvatustehtävää, jolloin viihtyvä oppilas
olisi tasapainoinen, hyväkuntoinen, vastuuntuntoinen, itsenäinen, luova,
yhteistyökykyinen ja rauhantahtoinen (Ranta 1994, PkL 2§; LL 2§).

Euroopan yhdentymisprosessi jatkuu. Uusi sukupolvi joutuu aikaisempaa enemmän
tekemisiin muiden eurooppalaisten kanssa. Tällöin sosialisaationkin on muunnuttava
kansainvälisemmäksi. Ihmiseltä vaaditaan tulevaisuudessa yhä enemmän ihmiskunnan
jäsenen ominaisuuksia. (von Wright 1986.) Uutta sosialisaatiota voisikin nimittää tällöin
humanisaatioksi, koska se koskisi silloin vain ihmistä yleensä eikä vain tietyn
yhteiskunnan jäsenyyttä. (vrt. Pursiainen 1995). Yksilö tarvitsee selkeän oman kuvan
elämän olennaisista asioista, niiden mukaisia omia inhimillisiä tunteita ja mahdollisuuksia
näiden molempien todentamiseen toiminnoissaan. “Jos oppimista ei ole ollut,
kasvatustakaan ei ole tapahtunut”, toteavat Peltonen ja Ruohotie 1992.

Persoonallisuus on yksilökohtainen kokonaisuus, joka muokkautuu kokemusten myötä.
Se ei siis erityisesti viittaa mihinkään tiettyyn yhteisöön. Oppilasyksilö ei tiedä, missä
yhteisöissä hän tulee myöhemmin elämään. Näin ollen hänen on hyödyllistä omaksua
sellaisia ihmisenä olemisen valmiuksia, jotka sopivat missä tahansa yhteisössä
toimimiseen. Tällöin persoonallisuuden tulee olla varsin yleinen, humaani. Jotta yksilö
voisi todentaa persoonallisuuttaan, tulee sen rakentua yleisten ja inhimillisten asioiden
varaan. Tässä työssä tutkitaan sitä,millaista lukiolaisten kouluviihtyvyyson ja miten
heidän persoonallisuutensa voisi toimia koulussa niin, että kunkin yksilön oma
viihtyminen olisi optimaalista ja samalla inhimillistä. Tällöin persoonallisuuden
olennaisimmat alueet - ajattelu, tunteet ja toiminnot - ovat yksilöllisesti ja kouluyhteisön
humaanit arvot yhteisöllisesti hallitsevia. Halutaankin selvittää, mikä on lukiolaisten
kouluviihtyvyyden suhde suomalaiskansallisiin ja yleisiin arvoihinsekä muutamiin muihin
viihtyvyyden taustatekijöihin, sukupuoleen, koulumenestykseen ja isän
pohjakoulutukseen. Yleensä on katsottu tyttöjen viihtyvän koulussa poikia paremmin.
Niin ikään koulumenestyksen on katsottu ilmentävän koulussa viihtymistä. Myös kodin
sosiaalisen statuksen on todettu korreloivan koulussa menestymiseen ja viihtymiseen. (Ks.
Kannasym. 1995, 9 - 12, 109 - 128.) Perheen isän koulutusta ja asemaa on niinikään
pidetty koulussa menestymisen ennustajana. Nimenomaan isän koulutuksen on todettu
korreloivan lasten koulusaavutuksiin. Tämän työn pääpaino on kuitenkin
kouluviihtyvyydessä ja sen suhteessa arvoihin. Suomalaisen yhteiskunnan arvot ovat
kansallisia ja ne opitaan pääosin sosialisaation kautta. Yleiset arvot ovat
universaalisempia ja niiden omaksumisen prosessia nimitetään tässä humanisaatioksi.
Voisi toiveikkaasti ajatella, että kun sosiaalistunut yksilö selviää yhteiskunnassaan,
humanisoitunut selviää koko ihmiskunnassa. Kiinnostuksen kohteena on näin myös se,
voidaanko suomalaisten lukiolaisten sosialisaatiota kehittää humanisaation suuntaan,
jotta oppilaat aikanaan tulisivat toimeen kaikkialla. Tällöin persoonallisuuttakin, jonka
todentumista viihtyvyys on, voitaisiin rakentaa yleisten ja globaalien arvojen varaan.
Yleinen tarkastelukulma on tässä humanistisen oppimispsykologian mukainen.

Prosessi, jonka aikana persoonallisuus kehittyy, kuvaa myös yksilön ajattelun,
tunteiden ja tahtotoimintojen muodostumista. Henkiset kehitystapahtumat alkavat esim.
esineiden ja asiain nimien eli sanojen muodostumisena. Sanat saavat merkityksiä oppijan
kokemusten mukaan. Tilanteet, joissa ne opitaan, tuovat sanoihin niiden tarkoitteiden
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lisäksi tapahtumakohtaisia tunteita. Yksilön sanat kertovat siis hänen omista
kokemuksistaan, joten niille kehittyy yksilölle ominaisia piirteitä ja hänen kokemiaan
tunnemerkityksiä. Ne tavallaan sitten edustavat myös oppijaa itseään. Sanoistakin voi siis
lähteä liikkeelle sosialisaatioprosessi. Yksilön sosialisaatiosta jatkan seuraavassa luvussa
oppimisen ja persoonallisuuden toiminnan tarkasteluun.

Tästä eteenpäin tämän työn teksti etenee seuraavasti: Toisessa luvussa tehdään
synteesiä persoonallisuuden eri tasojen kautta kulkevasta juonteesta “ajattelu-tunne-
toiminta” ja persoonallisuuden ylimpien kerrosten arvoista ja niiden välineellisyydestä.
Arvothan ovat arjessa edullisia yleensä juuri omistajalleen ja niistä ilmenee arkielämässä
koko kirjo, joka voidaan kuvata tutun Gaussin kellokäyrän muodossa. Tätä arvojenkin
alueella ilmenevää luonnollista kilpailua nimitän kellopeliksi. Kokonaispersoonallisuuden
toiminta, persoonallisuuden kolmijakoisuus ja suhde arvoihin on tämän luvun
pääsisältönä. Luvun punainen lanka on se havainto, että persoonallisuuden ajattelun,
tunteiden ja toimintojen alueet ilmenevät kaikilla sen tasoilla. Arvot edustavat
persoonallisuuden ylimpiä kerroksia, olennaisimpia asioita. Niiden suhdetta lukiolaisen
persoonallisuuden toimivuuteen eli viihtyvyyteen halutaan tutkia.

Kolmannessa luvussa käsitellään persoonallisuuden käsitettä. Persoonallisuutta
pidetään usein perittynä ja muuttumattomana ominaisuutena, jota on vaikea muokata.
Sellainen se perustaltaan onkin. Koulun ja kasvatuksen kannalta ne persoonallisuuden
alueet, joihin voidaan kasvatuksellisesti vaikuttaa, ovat mielenkiinnon ja tarkastelun
kohteena. Viihtyvyyttä tarkastellaan juuri yksilöllisen persoonallisuuden toimivuuden
ilmentymänä. Tällöin ajattelu, tunteet ja toiminnot ovat samansuuntaisia ja tukevat
toisiaan. Viihtyvyyden perustana onluonnollisten tarpeidentyydyttymisen mahdollistama
itsensä toteuttaminen. Persoonallisuuden ajattelun alue on luonnollisesti oppimisessa
useimmiten ensimmäinen instrumentti. Uteliaisuus on kognitioiden toimintaa. Oppijan
ajatuksellinen selkeys on tällöin tärkeää. Persoonallisuuden tunnealue kehittyy
luonnollisimmillaan ajattelun myötä, jolloin ihmissuhteiden asiallisuus mahdollistuu.
Tunteet turvaavat sitten ihmisten arkista kanssakäymistä. Luvun lopussa tarkastellaan
viihtyvyysprosessin viimeistä luonnollista vaihetta, ajattelun ja tunteiden muodostaman
henkisyyden realisointia käytännön toimintoina. Persoonallisuuden kognitiot ja emootiot
luovat tavallaan valmiuden todentaa niiden edustamaa henkisyyttä arkielämän tilanteissa.

Neljännessä luvussa esitetään kotimaisia tätä työtä koskettavia, pääosin
oppimismotivaatiota käsitteleviä tutkimustuloksia. Viidennessä luvussa tehdään koontaa
ja päätelmiä teoriaosasta. Kuudes luku sisältää tutkimustehtävän luonnehdintaa ja
tutkimusongelmat, joiden pääalueita ovat lukioviihtyvyyden olemus ja sen suhde
arvoihin sekä humanisaatio. Tulosten erittelyn jälkeen pohditaan lopuksi työn tuloksien
yhteyksiä esitettyihin teoriatietoihin sekä lukiolaisten kouluviihtyvyyden olemusta ja
suhdetta arvoihin ja humaanisuuteen.
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2 Sosialisaatiosta humanisaatioon

Sosialisaatiossa yhteiskunta opettaa ja kasvattaa uusia jäseniään ottamaan vastaan vallan
ja vastuun yhteiskunnan säilyttämisestä ja kehittämisestä. Tämä on yleisesti ottaen
koulunkin tehtävä (Heikkinen 1981; Ranta 1994, LL 2§). Vastaavasti humanisaatio voisi
olla ihmiskunnan pyrkimystä kasvattaa tulevia jäseniään. Nykyajan monien kriisiuhkien
pelossa kansojen on pian pakko muuntaa sosialisaatiotaan humanisaation suuntaan.
Kasvatus tapahtuu pääosin kielen, tunteiden ja toimintatapojen avulla. Perustietojen
tulee olla yleisiä, päteviä ja eettisesti kestäviä. Koulukasvatuksenkin tulisi siis olla
riittävän yleistä ja humaania.

Tavoitteisen kouluopetuksen ja -kasvatuksen peruselementtejä ovat sanat ja käsitteet.
Kasvun ja kehityksen myötä kasvateille muodostuu asenteita, sisäistettyjä normeja ja
tapoja. Heidän persoonansa syvällisimpiä aspekteja ovat arvot, niistä nuoruusvuosina
muodostuva ideologia, elämänkatsomus, ihmiskäsitys ja maailmankuva. Humanisaatio
muodostuu humaaneista, kaikkia ihmisiä koskevista arvoista. (Takala 1980; 1985, 13 -
22.)

Tässä luvussa käsitellään persoonallisuuden kaikilla tasoilla - sanoissa, käsitteissä,
tavoissa, asenteissa, normeissa ja arvoissa - ilmieneneviä ajattelun, tunteiden ja toiminnan
alueita, jotka ovat yksilön persoonallisuuden kolme perusaluetta ja joiden optimaalinen
todentuminen ilmenee viihtyvyytenä. Näitä käsitteitä tarkastellaan lähinnäarkisten
esimerkkienavulla. Yleinen kehys onhumanistinen psykologia, jonka päämääränä on
hyvä ihminen. Tällöin kyse on humaanin persoonallisuuden ymmärtämisestä. (Atkinson,
Atkinson, Smith, Bem & Nolen-Hoeksema 1996, 463 - 464, 471; Huitt 1994, 1 – 2.)

Lukioissa ympäröivää maailmaa ilmentävät olennaisesti sekä kansalliset ja
globaalimmat humaanit arvot että niistä yksilön mielessä koostuva elämänkatsomus.
Opiskelija pyrkii tutustumaan koulussa ympäristöönsä ja sen ilmiöihin. Hän haluaa tietää,
tuntea ja toimia. Hänen kohtaamansa arvot ovat olennaisimpia ihmistä koskevia
ydintekijöitä, koska ne edustavat ihmiselle tärkeitä asioita ja tarpeita. Arvot olen jakanut
psykologisesti kolmeen pääryhmään, animaalisuuteen, raamatullisuuteen ja
humaanisuuteen. Tarkastelu on koulutuksestani, työstäni ja kiinnostuksestani johtuen
lähinnä oppimis- ja kasvatuspsykologinen. Arvot ilmentävät ihmisten keskinäistä
kilpailua, jota kuvaa myös luvun lopussa esitetty kellopeli-koonta, jossa arvokäsite
ymmärretään humanistisen oppimispsykologian mukaisesti. (Atkinsonym. 1996, 472;
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Maslow 1987, 59 - 61; Rogers 1993, 1 - 4.) Näitä asioita käsittelen seuraavassa
tarkemmin.

2.1 Käsitteet

Sanat ovat kielen olennaisin osa. Kieli on taas sen kulttuurin kuvastin, jossa se on
syntynyt. Se on myös viestinnän väline ja tiedon varasto (Leontjev 1977).
Maaseutuihmisen (esim. maanviljelijä), työläisen (teollisuustyöntekijä) ja kansan
sivistyneistön (koulutetut) kielet ovat paljolti toisistaan poikkeavia. Samoin on laita myös
eri heimojen (savolaiset, satakuntalaiset) murteiden suhteen joskin eri tavalla. Eri
elämänpiireissä kasvaneet ihmiset ajattelevat eri tavalla ja näin myös tietävät asioista eri
tavoin (Takala 1985). He tarkastelevat ilmiöitä kukin omasta näkökulmastaan. Esim.
työläisen ja sivistyneen oppineen keskustelussa kielet ja ajatukset eivät usein lainkaan
kohtaa toisiaan. Ajatukset kulkevat eri ratoja, eivätkä välttämättä juuri kosketa toisiaan.
Ainoa tapa yhteisymmärrykseen on tutustua paremmin toistensa elämään, tapoihin ja
ongelmiin eli opetella toisten kieltä.

Toinen kommunikointia vaikeuttava seikka on käsitteiden komponenttien erilainen
painotus (Karvonen 1967, 6). Tunneväritteinen sana ei kestä perusteluja ja kritiikkiä.
Kognitiivinenkaan käsite ei ota helposti tunnetta "sisäänsä". Sanalla ei ehkä ole lainkaan
toiminnallista vastinetta arjessa. Konnotatiiviset käsitteet palvelevat etupäässä
tunneilmaisua, denotatiiviset tietämystä ja havainnointia. Jos edellisen ja jälkimmäisen
tyypin edustajat väittelevät keskenään jostakin, ei yhteisymmärrystä voi juuri syntyä.
(Hirsjärvi & Hurme 1984, 21 - 22.) Hyvin toiminnallinen arkikieli sisältää tietoa vain
niukasti, ja sen tunteet ovat lähinnä perustuntoja. Tätä kieltä hallitsee käytännönläheisyys
ja toiminnallisuus. Tällainen arkikieli on aivan riittämätön elämän ja maailman syy- ja
seuraussuhteiden käsittelyssä ja ymmärtämisessä (Pajakkala 1975; Takala 1985, 19).
Elämää ja universumia voidaan ymmärtää ja kuvata vain käsitteellisin ja tasapainoisin
termein (Engeström 1983, 313 - 314; Karvonen 1970, 6). Seuraava kuvio 1 ilmentää
käsiteavaruutta.

Kuvio 1. Käsitteen rakenne (Osgood, Suci & Tannenbaum 1962, 36 - 38).
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Käsite sisältää affektiivisen arvioinnin, kognitiivisen voiman ja toiminnallisen
aktiivisuuden komponentin, jotka kaikki ovat samanmerkkisiä sanan ollessa
tasapainoinen (Atkinsonym. 1996, 329; Karvonen 1970; Osgoodym. 1962, 108 - 110).
Käsitteessä on siis yleensä kolme eri ulottuvuutta. Arvioiva ulottuvuus kuvaa sitä, mitä
käsite tuo mieleen, voiman komponentti kertoo sen, mitä käsite tarkoittaa. Mielteen
kohdalla puhutaan myös konnotatiivisesta ja tarkoitteen kohdalla denotatiivisesta
merkityksestä (Atkinsonym. 1996, 689 - 690). Ajattelemme käsittein. Atkinsonym.
puhuvat tässä yhteydessä käsitteen “propositionaalista” ytimestä, mielikuvituksellisesta
tunnesisällöstä ja motorisesta toiminta-alueesta. Käsitteessä on “kognitiivista
taloudellisuutta ja ennustavaa voimaa”. (Atkinsonym.1996, 297, 329.)

Pikkulapsen käsitteet ovat sensomotorisia, aistihavainnollisia. Hän oppii vain aistiensa
välityksellä, ei verbaalisesti. Kuitenkin vanhemmat vaativat liian usein pienokaisiaan
tottelemaan verbaaleja käskyjään, joita lapset eivät voi ymmärtää oikein. Vielä neljännen
peruskouluvuoden aikana lasten kieli ja oppiminen on enimmäkseen konkreettista. He
ymmärtävät oikein lähinnä sellaisia asioita, joista heillä on kokemuksia tai joita he voivat
omakohtaisesti havainnoida ja aistia. (Ks. Elkind & Flawell 1969, 181; Kallio 1992, 1 -
16.) Tästä huolimatta koulussa heille opetetaan abstrakteja asioita, joita he kyllä oppivat
nimiltä toistamaan, mutta joiden sisältö vääristyy useimmiten heidän mielessään. He
voivat tosin omaksua sanoihin liitettyjä tunnemerkityksiä näinkin, mikä lieneekin yksi syy
siihen, että niitä näin nuorille viestitään. Toivottuja ehdollistumia alkaa muodostua.
Useimmiten kyseessä lienee kuitenkin tiedostamattomuus.

Vasta yläasteella suomalaiset koululaiset voivat oppia käsitteellisiä asioita, joihin -
ainakin moniin - heillä on jo aikaisemmilta vuosilta kytkettyjä tunnemielteitä. Ne
puolestaan haittaavat oikeiden, varsinaisten merkitysten, tarkoitteiden omaksumista. Tästä
seuraa helposti sekaannusta. Usein nuori menettää luottamustaan aikuiseen, joka opetti
hänelle asioita väärin aikaisemmin, vaikkei niin todellisuudessa tapahtunutkaan. Näin hän
ehkä tulkitsee huomattuaan nyt käsitteiden oikeita merkityksiä, jotka vääristyneinä -
pelkkinä niminä - jäivät ennen mieleen. Suhde aikuiseen saattaa komplisoitua.
Assimilaatio-oppiminen etenee hyvin silloin, kun omaksuttu ja saatu informaatio on
kognitiivista. Käsitteet täydentyvät. Mutta jos uusi tieto onkin tunnesävyltään erilainen
edellisen, omaksutun kanssa, akkommodaatioita ei oikein pääse syntymään. Oppija ei
hyväksy tätä uutta tietoa. (Elkind & Flawell 1969, 8 - 9.)

Kun ottaa tarkasteltavakseen joitakin ihmiselle tärkeitä tai sisällökkäitä sanoja,
huomaa, että niiden merkitykset ihmisten keskuudessa muodostavat koko kirjon. Esim.
rakkaus kuvataan ihanteellisen kauniiseen tai mallikkaaseen vastakkaista sukupuolta
olevaan henkilöön ihastumisena. Tuo kaunis ihminen halutaan sitten itselle, ja puhutaan
koko ajan rakkaudesta, vaikka kyse on ehkä vain itserakkaudesta. Tuo ihanneyksilö
halutaan omistaa, eli rakastetaan vain itseä. Itserakkaudessa on kyllä luonnollista voimaa
muttei tässä oppimistarkoituksessa. Toinen kirjon laita on taas Raamatun (1992) ns.
vuorisaarna, :"kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii ..." (1.
Kor. 13:7). Rakkaus on näin arjessa melkein mitä tahansa. Rakkauskäsite on siis
menettänyt merkitystään. Keskustelussa käytetään vilkkaasti sanaa rakkaus, mutta
ajatellaan eri asioita. Ei ole ihme, jos ymmärrystä ei synnykään. (Takala 1985, 18 - 22.)
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2.2 Asenteet

Vain osa arkisista sanoista kytkeytyy selvästi johonkin toiminnalliseen. Asenteet ovat
kuitenkin toimintavalmiuksia. Niissä on mukana tunnetta, päättelyä ja aktiviteettia.
(Karvonen 1967; 1970, 9; Atkinsonym. 1996, 611 - 614.) Tunne hallitsee useimmiten.
Asenne on tällöin opittu paljolti ehdollistumalla. Asenteeseen on assosioitunut jokin
tunnesävy, jonka varassa suhtautuminen kohteeseen enimmäkseen on. Asenteet ovat
täten usein tiedostamattomia, alitajuisia. Kognitiot eivät arkielämässä ole useinkaan niissä
hallitsevana osana. Tunnesuhtautumiset ovat tällöin ns. ilmaisuasenteita (ks. kuvio 2).
Juuri siksi ne ovatkin ongelmallisia.

Kuvio 2. Asenteen rakenne (Karvonen 1970, 6; ks. myös Atkinsonym.1996; 607, 626, 685).

Kasvatuksessa pyritään usein tunnekokemusten kautta tavoitteeseen. Näin tehdään
vääryyttä kasvatin persoonalle, koska hän ei pääse itse tietoiseksi kohteesta. Hän ei juuri
käsitä sitä oikein, eikä siis opi kriittiseksi sitä kohtaan. Asenne jää keskeneräiseksi.
Asenteelliset ihmiset pitäytyvätkin ehkä kaikkein voimakkaimmin aikaisemmin
oppimassaan. He eivät juuri pysty pätevästi perustelemaan kannanottojaan, vaan
suojelevat niitä tunneilmaisuin. Usein arkinen keskustelu pysähtyy siihen, että joku
osapuoli kieltäytyy jatkamasta asian käsittelyä, vähättelee toisten näkemyksiä, vaihtaa
puheenaihetta, poistuu paikalta tai jättää kommentoimatta esitettyä väitettä hakien tukea
aateryhmänsä taholta. Tässä piilee siis melkoinen asiakeskustelun ongelma. Voimakas
asenteellisuus onkin oppimisen ja uuden omaksumisen huomattava jarru ja este.
Affektiiviset asenteet ovat tyypillistä tunneihmisille, esim. monille taiteilijoille (Sams
1996, 1 - 2). Kognitiiviset, instrumentaaliset asenteet ovat tavanomaisia liikemiehille ja
talousihmisille (ks. kuvio 3), jotka ovat usein opportunisteja – ja jollaisia ihmisillä
yleensäkin on taipumusta olla (Breckler 1993, 462 - 464). Jos kaikki asenteen osat ovat
samansuuntaisia ja yhtä voimakkaita, on kyseessä arvo(stus)asenne. Tämä oikea asenne
voidaan perustella, ja se ilmenee myös jonkinlaisena toimintana asennekohteen suuntaan.
(Karvonen 1967; 1970; Atkinsonym.1996, 609 - 611.)
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Kuvio 3. Asenteen funktiot (Karvonen 1970, 9; ks. Atkinsonym.1996, 609 - 611, 626).

Brecklerin (1993, 461 - 470) mukaan affektiivinen assosiaatio kehittyy, kun
asenneobjekti on jonkin tarvetyydytysmuodon parina. Tällainen assosiaatio on
riippumaton henkilön uskomus- ja tietorakenteesta. Tämä ehdollistuminen on vahvin,
koska asenneobjekti on outo ja tieto siitä ei ole juuri integroitunut muistissa. Vastaavasti
älyllinen asenne syntyy tarpeesta ymmärtää, organisoida ja integroida informaatiota
maailmasta realistisessa ja sopivassa muodossa.

Olisi kenties suotavaa, että lasten sallittaisiin orientoitua luontaisesti elämänsä
objekteihin aikuisten enemmälti puuttumatta tähän tiedonhankintaan kaavoillaan,
rituaaleillaan ja indoktrinoinneillaan tai kurittamiselleen. Oppilaat muodostavat itse
kognitionsa ja niihin kuuluvat emootionsa sekä realisoivat näiden kokonaisuuden omassa
toiminnassaan (von Wright 1986). He voivat käsittää, tuntea ja toimiakin asenteensa
mukaisesti. Näin kasvavalle yksilölle ei muodostu uuden omaksumisen tiukkaa
"asenneseulaa", jollainen meidän aikuisten oppimista usein vaikeuttaa.( Karvonen 1967;
Takala 1985, 20.)

Jos asenteen affektiivinen komponentti on voimakas, tunne hallitsee mieltä. Asenne
toimii tällöin kuin seulana uusille vaikutteille päästäen vain tunnealueen mukaista
informaatiota lävitse tietoisuuteen. Tällainen asenne on rajoittunut ja ennakkoluuloinen.
Asiaa valaisee oheinen kuvio 4.
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Kuvio 4. Asenneseulan toiminta (Takala 1985, 20: ks. myös Atkinson 1996, 609 - 614).

Kansan keskuudessa elävät tunnetut sanonnat "tieto vapauttaa ihmisen" ja "tieto luo
tuskaa". Ei liene tässä kovin vaikea päätellä, millaiset ihmiset mieltyvät ensimmäiseen,
millaiset jälkimmäiseen. Tieto joka tukee omia asenteita, vapauttaa ja vahvistaa minää ja
itsetuntoa, mutta tieto joka ahdistaa ja luo tuskaa, on omien asenteiden kanssa ristiriidassa
(Sams 1996, 7; Takala 1985, 20). Aikuinen ei juuri kestä sitä, että hän joutuu pitkähköksi
ajaksi asenteittensa ja mielipiteittensä vastaisen voimakkaan informaatiovirran kohteeksi.
Esim. "pätevä ja viisas" luennoija tai asiantuntija on kuulijan mielestä sellainen henkilö,
joka kertoo esitelmässään sen, joka jo tiedetään - vaikkakin vähän uusin termein. Omien
asenteiden mukainen esitelmä siis vahvistaa omaa itsetuntoa. Viesti kertoo minun olevan
hyvä.

"Se on täyttä puppua, hän ei ole kyllä vuosikausiin ollut tekemisissä käytännön
opetustyön kanssa” tai “kylläpä oli teoreettinen tyyppi" ovat kokemukseni mukaan
tavallisia opettajainkoulutustilaisuudenkin kuulijakunnan tuntemuksia silloin, kun
tilaisuuden alustaja on esittänyt osallistujien mielipiteiden vastaisia asioita, tietoja tai
näkökulmia. Totuuden puhuminen tässä merkityksessä on joskus ongelmallista.

Toisaalta on hyvin ymmärrettävää, että yksilö suojautuu pakenemalla. Jos uusi tieto
pystyy kuitenkin murtamaan tämän asennemuurin, on siitä kenties seurauksena kuulijan
havainto, että hänhän on koko elämänsä ajan luottanut ja uskonut vääriin asioihin. Yksilön
persoona murtuu tai hajoaa tällöin helposti, mielenterveys horjuu. Ihminen kuitenkin
puolustautuu tällaisia “vääriä oppeja” vastaan, olkootpa ne kuinka totta tai tieteellisiä
tahansa (Sievers & Davis 1991, 47 - 50). Tämä on iso ongelma. Näin minän
suojautumismekanismit ovat varsin arkisia selviytymiskeinoja. Aikuisia ei siis juuri voi tai
hyödytä kasvattaa ja muuttaa ulkoisin ehdoin. He pystyvät muuttumaan, kehittymään ja
oppimaan vain omasta tahdostaan tai elämän asettaman pakon edessä. Lapsissa ja
nuorissa on avoimuutta muttei vielä juuri selvää asenteellisuutta.

2.3 Normit

Sosiaaliset normit säätelevät ihmisten toimia. Hallitseva enemmistö asettaa niitä yhteisön
turvaamiseksi ja sen jäsenten ohjaamiseksi. Normien mukainen toiminta on kurinalaista
käyttäytymistä. Hyvä kuri ja järjestys on turvallisen yhteiselämän perusta.
Koulukasvatuksessakin tulee olla tavoitteena ulkoisen kurin siirtäminen kasvatettavien
omantunnon ominaisuudeksi, persoonallisuuden osaksi. Kurista on tultava itsekuria.
Periaatteessa normit on tarkoitettu kaikille yhteisön jäsenille. Kansalaiset ovat
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yhdenvertaisia lain edessä.(Atkinsonym. 1996, 706; Miller 1991; Olkinuora 1979.)
Normissa on samantapainen rakenne kuin asenteessa. Affektion, kognition ja
käyttäytymisen komponentit on havaittavissa. Yksilö reagoi tässäkin affektioidensa ja
kognitioidensa mukaan, mutta käyttäytymistä säätelee vielä hänen havaitsemansa
sosiaalinen kontrolli, jonka edellyttämällä tavalla toimien yksilö saa yhteisössään yleensä
tunnustusta ja hyväksyntää (ks. kuvio 5).

Kuvio 5. Normin rakenne (Olkinuora 1974, 167; ks. myös Atkinson 455 - 456).

Normin sosiaalinen luonne ilmenee yksilössä niin, että ellei hän pysty toteuttamaan
ajatteluaan ja tunteitaan yhteisössään, hänessä herää tarve muuttaa sen säännöstöä
kognitioidensa ja emootioidensa mukaiseksi. Näin normikäyttäytyminen edellyttää
persoonallisuuden ja ympäröivän yhteisön vuorovaikutusta.(Pehunen 1982; Rauste &
von Wright 1984.)

Eräs kokenut kasvatustieteilijä ja kouluttaja väitti jokin aika sitten, että suomalaiset
näyttävät pitävän kasvatusta lasten kurittamisena. Kuitenkin lienee niin, ettei mikään
elävä olento alistu jatkuvasti pakkoon. Hänen täytyy ymmärtää normien merkitys ja
hyöty, jotta ne voisivat siirtyä hänen persoonallisuusjärjestelmäänsä eli sisäistyä.
Koulukasvatuskaan ei saavuta tavoitettaan kurin ja rankaisemisen avulla, elleivät oppilaat
voi jo varsin varhaisessa vaiheessa koetella taitojaan ilman auktoriteetin läsnäoloa. (Miller
1991, 152 - 158.) Kasvattajan tehtävä on toki erilainen kuin poliisin.

Normit ovat hallitsevan osapuolen näkemysten ja etujen mukaisia. Vaikka ne ovat
kaikille tarkoitettuja, ei sanktiointi aina onnistu. Sitä jopa vältetään joskus. Esim.
kunnallislaki normittaa kunnallista demokratiaa enemmistösäädösten avulla. Tämä toimii
niin, että 51 % kansalaisista voi hoitaa asioitaan edustajiensa välityksellä vain lähinnä
omaksi edukseen, jos lakia tiukasti noudattaen ja karusti tulkiten haluaa. Lakia
tulkitsevat instituutiot, esim. lääninhallitus ja KHO, eivät juuri käsittele
tarkoituksenmukaisuusperusteisia valituksia tai kunnallislain suhteellisuus- periaatteen
soveltamisongelmia ja -ristiriitoja. Demokratia ulottuu tällöin vain mielipiteenilmaisun
tasolle. Mutta eihän ihminen siitä elä! Lakia tulisi voida soveltaa niin, että se ulottaa
demokratian koskemaan kaikkia ihmiselämän tasoja ja alueita. (Vrt. Harjula & Prättälä
1995.) Mielipiteen salliminen ei ole vielä demokratiaa. Kaikissa kansalaisia koskevissa
kysymyksissä tarvitaan oikeudenmukaisuutta. Ei ole mitään järkeä siinä, että esim.
oppilaita koulussa kuullaan, muttei heidän vaatimuksiaan ja mielipiteitään käytännössä
sitten juuri nimeksikään todenneta. Ei kai koulukasvatus voi olla vain yhteiskunnan
väline? Sen tavoitteenahan on myös yksilön persoonallisen kasvun auttaminen.
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Kaikkein vaativimmat normit, YK:n säädökset, muodostavat ihmisen kannalta
ongelmallisimman normiston. Päätösten täytäntöönpanolle ja sopimusten rikkomiselle ei
vain näytä löytyvän arvovaltaista sanktioijaa. Kuka rankaisee, jos jokin osapuoli ei
noudatakaan allekirjoittamaansa sopimusta? YK:ssa on kuitenkin ihmisen toivo, vaikka
valvontakeinoja vielä puuttuukin. Kasvatuksella on tässäkin tärkeä tehtävänsä. Sitä on
vain suunnattava entistä enemmän ihmisen kasvattamiseen, humaanistamiseen. (Meadows
ym. 1993, 7 - 17; Rest, Bebeau & Volker 1995.) Kasvatuksen välineellisyydestä pitäisi
päästä irti. Kasvatuksesta tulisi tehdä todella tavoite ihmisyydelle (Miller 1991, 131 -
133).

2.4 Tavat

Tavat ovat epävirallisia, kirjoittamattomia sääntöjä, S-R-assosiaatioita, jotka on opittu
useimmiten ehdollistumalla (Atkinsonym. 1996, 693). Ne ovat toiminnallisia normeja,
joissa painopiste on oikein tekemisessä. Asenteissa on käytännössä kyse tunteista,
normeissa sanktioista ja rangaistuksen uhasta. Tavat ovat tottumuksia, ja niillä pyritään
turvaamaan yhteiselämän onnistumista ja sosiaalisuutta. (Atkinsonym. 1996, 240 - 241,
693; Drobnitski 1980, 381 - 389.) Liian usein niitä kuitenkin käytetään naamioina,
joiden taakse kätketään muuta salaisempaa menettelyä. Tavan voima on kuitenkin
mahtava. Jos yksilö omaksuu tavan, on hänen siitä vaikeata luopua (esim. tupakointi).
Hyvät tavat saattavat olla myös ulkoisia muotoja, rituaaleja ja sosiaalista käyttäytymistä.
TV:n Kauniit ja rohkeat on esimerkki siitä, miten perheen piirissä ja sukulaisten kesken
seurusteltaessa voidaan olla kovinkin tahdikkaita ja muodollisia, mutta heti tilanteen
muututtua saatetaan hyökätä toista vastaan salaisesti kovinkin keinoin. Juuri
kaavamaisissa muodollisuuksissa onkin tapojen ongelma. Ne ovat usein yhteisön
ulkokuorta ja julkisivua yhtenäisyyden ja maineen säilyttämiseksi. Ympäristön
arvostelulta suojaudutaan ja ongelmat saatetaan kätkeä hyvien tapojen, kauniin käytöksen
ja huumorin taakse. (Cramer 1991, 215 - 234.)

Jos tapaa ei voi kuvata, selittää tai perustella, on vaarana, ettei se palvelekaan
varsinaista hyvää tarkoitustaan. Tällöin tavan muoto ei ole tärkeää. Hyvä käytös on
inhimillistä suhtautumista lähimmäiseen. Muodollisuuksia palvotaan kuitenkin liian
usein. Olennaista on tavan sisältö. Tärkeää on kohdella “ihmistä ihmisenä”. Sananlaskut
kuvaavat usein tapoja osuvasti. Niistä näkyy myös hyvin tapojen kulttuuri- ja
yhteisökohtaisuus. Jos haluaa oppia empatiaa ja hyvää käyttäytymistä, on kuitenkin
toimittava kaikenlaisten ihmisten parissa eläytyen ja heidän tapojaan noudattaen.

Vanhempien kasvatuksessaan käyttämät menettelyt ovat tapojen oppimisen kannalta
olennaisia. Nekin ovat tottumuksia. Autoritaarinen kohtelu pätee kyllä hetkellisesti ja
tietyissä kriittisissä tilanteissa, mutta aiheuttaa usein myöhemmin haitallisia
komplikaatioita. Sama on tilanne ns. vapaassa kasvatuksessa: kestäviä sisäistettyjä tapoja
ei juuri muodostu. Myöskään hylkäävä tai välinpitämätön suhtautuminen lapsiin ei tuota
tasapainoisia tottumuksia. Vain ymmärtävä, ohjaava ja yksilöä persoonallisesti
koskettava kasvatus kehittää jäsentynyttä ja kestävää tapakäyttäytymistä. (Pulkkinen
1984; 1995; Takala 1985.) Kurittaminen ei ole kasvatusta, eivätkä tavat ole itse tarkoitus.
Hyvät tavat sopivat kaikille ihmisille, eivätkä ne kohdistu vain tiukasti rajattuihin
ihmisryhmiin (vrt. Renko 1971). Koska tavat ovat olemassa yhteisöä varten, tulee
yhteisön huolehtia myös niiden noudattamisen valvonnasta.
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2.5 Arvot

Joskus väitetään, että arvot ovat itseisarvoja, niitä ei voi perustella. Arvot koskevat
kuitenkin keskeisiä, tärkeitä ja perimmäisiä, yleisiä ja pysyviä ihmiselämän kysymyksiä.
Jos näkee elämän olemukseltaan henkisenä, ovat huomattavimmat arvotkin henkisiä.
(Niiniluoto 1994, 42 - 70.) Esim. Turunen (1994) pitää totuutta, kauneutta ja hyvyyttä
perusarvoina. Useimmat ihmiselle välttämättömät arvot eli heille arvokkaat asiat ovat
kuitenkin konkreettisia ja aineellisia. Luonnolliset arvot ovat kestäviä ja universaaleja.
Karvosen (1970, 9) mainitsema arvoasenne on lähellä arvoa (ks. myös Atkinsonym.1996,
457, 609, 685). Arvot ovat kriteerejä, joilla määritetään hyvyyttä, arvokasta ja kaunista.
Niiden omaksuminen lähtee säännöistä, etenee analyyttisen moraalin kehittymisen myötä
selkiytymiseen ja toimintaan. Arvojen ajattelun ja tunteiden alueet yhdistyvät toiminnaksi.
(Values 1997, 1.)

Arvot voidaan jakaa myös säilyttäviin (vrt. "auringonpaisteeseen päässeet") ja
muuttaviin ("auringonpaisteeseen pyrkijät"). Säilyttäjät haluavat asemansa pysyvän
ennallaan ja muuttajat tahtovat parannusta omaan tilanteeseensa. Halutaan säilyttää olot
ennallaan tai muuttaa ja kehittää niitä. Tässä ilmenee arkisten arvojen perusluonne: ne
palvelevat omistajansa etuja, ovat hänelle tärkeitä. Esim. ammattijärjestöneuvotteluissa ei
juuri vaadita toteutettavaksi henkisiä asioita. Niissä ei tavoitella edes ihmissuhteiden
parantamista, vaikka näitä seikkoja muulloin pidetäänkin erittäin tärkeinä asioina.
Niinikään ei juuri lakkoilla henkisten arvojen tai ihmissuhdevaikeuksien vuoksi. Lakoissa
on kyse aineellisista arvoista, konkreettisista elämän asioista, eduista, joita lähinnä raha
symboloi. Tällainen käytäntö tavallaan osoittaa, että arvokkaimmat asiat tavalliselle
ihmisille ovatkin selvästi ja useimmiten varsin arkisia. Raha on arvo. (Ks. Davidmann
1995, 18; Pursiainen 1995, 262 - 266.)

Ihminen on elävä ja liikkuva olento. Hän ei pysy kunnossa liikkumatta. Fyysinen kunto
on hänelle merkittävä arvo. Sanonta "terve sielu terveessä ruumiissa" sisältää tämän
arvon. Ruumiillisen kulttuurin vastapainona korostetaan usein henkistä kulttuuria, joka
yleensä keskusteluissa mielletään edellistä arvosidonnaisemmaksi. Liikunta ja
ruumiillisen kunnon ylläpitäminen koskee kenties yksilöä persoonallisemmin kuin esim.
maalaustaide tai kuvanveisto.(Vrt. Davidmann 1995, 7 - 8.)

Arvoselvittelyissä on syytä lähteä liikkeelle siis arjesta ja aivan välttämättömimmästä.
Tämän osoittaa meille luonto itse. Ihminen, kuten muutkin elävät olennot, tarvitsee
ehdottomasti ruokaa ja suojaa luonnon vaikeita olosuhteita vastaan. Sosiaaliseksi
kehittyäkseen ja sellaisena pysyäkseen hän tarvitsee myös muita ihmisiä. (Takala 1985.)
Todelliset arvot kytkeytyvät ja pohjaavat juuri näihin peruslähtökohtiin. Jos yksilö on
nämä perusasiat saavuttanut, hän kohta taas uutta tavoittelee. (Maslow 1987, 43 - 45;
Rogers & Freiberg 1994, 7 - 8.) Näin hän saattaa omaksua elämänsä piristeeksi melkeinpä
mitä tahansa uusia arvoja, joita hänelle esim. kaupallisuus tarjoaa.

Tässä ajallisessa elämässä ihmisen ongelmat ovat siis usein perustaltaan aineellisia.
Esim. USA ei halua luopua materiaalisista etuoikeuksistaan latinalaisessa Amerikassa,
vaikka se toisaalta ehkä korostaakin viesteissään enemmän henkisiä arvoja ja
yksilönvapautta. Kun riittävä aineellinen taso on saavutettu, tuleeko vasta sitten henkisen
vuoro (Maslow 1987, 44 - 45)? Arvojen henkistä näkökulmaa korostamalla painotetaan
usein samalla arvojen tunnekomponenttia (vrt. Karvonen 1970, 9). Tällä pallolla
kilpakumppaneita olivat kauan Neuvostoliitto ja USA erilaisten
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yhteiskuntajärjestelmiensä ja ideologioidensa kautta. Molempien arvostamat ei-
materialistiset arvot olivat kuitenkin kenties vain välineitä oman hyvinvoinnin
hankkimisessa tai turvaamisessa. Nyt kristillisen lännen uhkana on sen materialismia
kaihtava islam (Niiniluoto 1994, 347, 293). Näin ajatellen ns. arvovapautta ei
todellisuudessa olisikaan. On vain todellisten arvojen naamiointia joidenkin julkisten
toimenpiteitten avulla. (Ks. Ray 1988, 331.)

Jos arvovapautta etsitään, sen on koskettava ihmistä sinänsä, humaanisuutta.
Arvovapaa tiedekään ei silloin voi olla kaupallista tai yhteiskunnan ja valtion säätelemää,
vaan sen tulee palvella yleensä vain ihmistä. (Pursiainen 1995, 277 - 278, 383). Nykyisin
esillä olevien ns. pehmeiden arvojen korostaminen ilmentää ihmisen halua arvostaa
luontoperäisiä asioita, halua lähentyä luontoa ja arvostaa inhimillisyyttä. Tämä on
varmaankin oikea suunta. On vain mielenkiintoista nähdä, suuntautuuko korostus
eläimellisyyden vai vain perusarvojen painottamisen suuntaan. Pyritäänkö ihmisestä
tekemään arvoton ja moraaliton eläin vai ympäristöön ja luontoon sopeutuva, sen
kiertokulkuun mukautuva eettinen olento? Ihmiset ovat jo nyt tasaveroisia auringonvalon,
tuulen ym. suhteen, mutta vastaavanlainen globaalinen riittoisuus tulisi vallita myös mm.
ruuan, juoman ja suojan suhteen. (Vrt. Maslow 1987, 56 - 61.)

Jos haluaa saada suomalaisessa yhteiskunnassa oikean kuvan ympäristön tapahtumista,
on esim. luettava kaikkien pääpuolueitten lehtiä, pidettävä yhteyttä erilaisiin
väestöpiireihin ja näin opittava tarkastelemaan asioita eri näkökulmista ja
etuperspektiiveistä. Ainakin on pyrittävä selvittämään itselleen, mistä eri lehtien toisistaan
poikkeavat samaakin asiaa käsittelevät tekstit johtuvat. Tämä on ehtona ihmisen
empaattiselle ymmärtämiselle. Voidaan tietenkin selvitellä kasvatuksen ja elämän
kokonaisuuden pieniä osa-alueita, joilla arvovapaus ei ole ongelma, mutta tällöin usein
vain paetaan kasvatuksen ja opetuksen haasteita.

Moniarvoisessa yhteiskunnassa koko arvotietojen kirjo tulee nykyisin yhä
tehokkaammin ja suoremmin nuorten rasitteeksi, koska ei eturistiriidoista johtuen haluta
viestiä tietoja, joilla nuoret voisivat jäsentää ja ymmärtää kohtaamaansa tietotulvaa (vrt.
Takala 1974, 216 - 217; 1980). Nuori tarvitsee kuitenkin entistä enemmän tietoa jaetun
informaation funktioista eikä vain joitakin hajanaisia indoktrinointeja.

Kaupallisuus sotkee paljon ihmisten luonnollisia arvostuksia. Muodikkaat vaatteet
näyttävät olevan monen yksilön sosiaalisen turvallisuudentunteen ja itsetunnon olennainen
tekijä, vaikka vaatteiden perustehtävä onkin vain suojata meitä kylmältä, tuulelta ja
sateelta. Tuon tuosta kuulee myös lomailijan valittavan, että on niin sateista ja ankeaa.
Loma ei näytä olevan vapaa-ajan arvoinen, ellei aurinko paista tai muuten ole hyvä sää.
Ihmiset eivät enää osaa nauttia luonnosta sellaisena, kuin se itseään kulloinkin ilmentää.
Kotiin kerätään kukkia, koristeellisia esineitä ja uusia tyylihuonekaluja, vaikka luonto
esittelee jo ikkunasta meille kauneuttaan, taiteellisuuttaan, täydellisyyttään,
vivahteikkuuttaan ja taidokkuuttaan ihan ilmaiseksi. Luonto on kaunis, mutta synteettinen
kauneus on kauppamiesten ja muoti-ihmisten säätelemä makuasia. Ihminen ei enää tunnu
huomaavan luonnon suuruutta ja jumalaista täydellisyyttä muuten kuin "kaupallisten
aurinkolasiensa" läpi. (Vrt. Turunen 1994; von Wright 1986.)

Kaupallisuus sävyttää ihmissuhteita muutenkin. On tapana tuoda tuliaisia, viedä
viemisiä, kukkia ja lahjoja. Sitten saajalla on taas velvollisuus aikanaan antaa vastalahjoja.
Muodostuu antamisen ja saamisen noidankehä. Ihmissuhteet sukulaistenkin kesken ovat
näin aineellistuneet. Arvokasta kuitenkin on myös ihmisten kanssakäyminen ilman ehtoja.
Sitä ei vain tulisi sotkea liiallisella elintason kaipuulla. On myös perin terveellistä olla
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välistä pitkiäkin aikoja kokonaan väittelemättä ja mitään selittämättä (Tähtelä 1981, 118 -
120).

2.6 Ideologia

Arvoista ja uskomuksista muodostuu ideologia, joka on tavallaan persoonallisuuden ylin
taso (vrt. Atkinsonym. 1996, 643; Karvonen 1967, 11; Niiniluoto 1994, 293). Seuraava
kaavio kuvaa edellä luonnehdittujen persoonallisuuden kerrosten ja ideologian
hierarkkisia suhteita, jotka ovat olennaisia myös persoonallisuuden todentumisessa eli
viihtyvyydessä.

Kuvio 6. Persoonallisuuden rakenne (Karvonen 1970, 9 – 12; ks. myös Atkinsonym. 1996,
463 - 464).

Lähestyn tästä eteenpäinkin arvoja ja niistä muodostuvia arvosuuntauksia lähinnä
oppimispsykologisesti ja humanistisen psykologiannäkökulmasta. (Ks. Atkinsonym.
1996, 463 - 467; Values 1997, 1 -5.)

Arvot on voitava valita vapaasti harkiten arjessa esiin tulevista vaihtoehdoista. Itse
valitut arvot tekevät yksilön iloiseksi ja tyytyväiseksi, ja hänellä on silloin valmius esittää
ja perustella niitä muillekin. Yksilö haluaa myös toimia arvojensa mukaisesti. (Ks.
Helkama 1985, 25; Niiniluoto 1994, 70; Yrjönsuuri & Laukkanen 1990, 21 - 28.)
Kuviossa 6 kaikki persoonallisuuden tasot muodostuvat kognitiivisesta, affektiivisesta ja
toiminnallisesta alueesta. Tämä persoonallisuuden kolmiosaisuus on tämän työn eräs
perusjuonne. Näiden perusalueiden aktualisointi ilmentää viihtyvyyttä.
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Ideologia on toisilleen sukua olevien arvojen muodostama kokonaisuus. Ideologioiden
mukaan ihmiset muodostavat erilaisia koulukuntia. (Niiniluoto 1994, 45, 293; Ruoppila
1985, 2 - 12.) Raamatullisuus (kristillisyys) on eräs länsimainen ideologia, jonka mukaan
ihmisen tulee elää Jumalan tahdon ja Raamatun ohjeiden mukaisesti (Niskanen 1990).
Ideologiat sisältävät siis kuvan ihmisestä ja maailmasta sekä käsityksen elämästä yleensä
(vrt. Takala 1985, 13 -14). Ideologiaa, joka pyrkii keskittymään ihmiseen sinänsä, voidaan
nimittää humaanisuudeksi. Tässä mielessä humaanisuus on puolueeton (vrt. von Wright
1981, 15 - 24). Länsimainen vapaus koskee kaikkialla lähinnä vallassa olevia ja heidän
etujaan. Kuitenkin ideologinen dualismi on ihmiskunnan kilvoittelua. Se on kamppailua
henkisen idealismin ja aineellisen materialismin välillä. Muut aateryhmät asettuvat
näiden välille (ks. Niiniluoto 1994, 293). Näin aatteistakin muodostuu oma kirjonsa.

Oman maamme kansallissodan ajoille sijoittuu lähtökohdiltaan seuraava em. dualismia
ilmentävä koulutustapahtuma, jossa olin itse mukana. Tapahtumapaikkana oli eräässä
Oulun läänin kaupungissa järjestetty rehtorien koulutustilaisuus. Nuori ja pätevä, mutta
kuulijoille lähes tuntematon tohtori kysyy luentonsa lopussa ns. keskusteluosassa:
"Millainen on mielestänne hyvä rehtori, onko hän työnantajan vai työntekijäin edustaja?"
Joukko on hiljaa. Pian luennoija huomaa kuulijakunnan keskellä ryhmän rehtoreita
kuiskivan keskenään ja kysyy sieltä. Hetken kuluttua yksi ryhmästä nousee ja vastaa:
"Riippuu siitä, kuka kysyy!" Tämä vastaus oli oivallinen viittaus parisen tuntia
aikaisemmin luennoineen henkilön lopputoteamukseen, joka liittyi kansallissodan
aikoihin. "Iltakävelyllä ollut mies tunsi yhtäkkiä pyssynpiipun painalluksen lapojensa
välissä ja kuuli takaansa äänen: "Ollaankos sitä punaisia vai valkoisia?” Hetken hiljaisuus
(harkintaa). - "Riippuu siitä, kuka kysyy!"

Niiniluoto (1994) jakaa arvoista muodostuvat maailmankatsomukset järjellisyyden ja
jyrkkyyden mukaan. Häntä psykologisesti soveltaen pehmeitä arvoja edustavat mm.
humanismi (humaanisuus) ja osittain raamatullisuus, kovia animaalisuus.

Kuvio 7. Maailmankatsomustyypit ja arvot (Niiniluoto 1994, 293).

Humaanisuus on yleistä lempeää suhtautumista ihmisiin, raamatullisuus pitäytyy
Raamatun tekstiin ja animaalisuus tarkastelee ihmistä samoin kuin muita eläviä olentoja.
Humanismi on rationaalinen, raamatullisuus ei-rationaalinen, mutta animaalisuus ei oikein
kumpaakaan. Tarkastelen näitä termejä lähinnäoppimispsykologisina(ks. Values 1997, 2
- 5), koska filosofiseen tarkasteluun minulla ei ole juuri edellytyksiä eikä koulutusta.
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Humanismia ajattelen tässä psykologisesti humaanisuutena, inhimillisyytenä. Seuraavaksi
käsittelen näitä kolmea perusideologiaa tältä pohjalta vähän tarkemmin pohdiskellen.

2.6.1 Animaalisuus

Eläin ei tiedä hyvää eikä pahaa, ei oikeaa eikä väärää, vain itselliset luonnolliset
tarpeensa. Se kilpailee reviiristään, ruoka-apajistaan ja suojelee poikasiaan. Sen toimintaa
ohjaavat lähinnä luontaisetvaistot,jotka vastaavat Freudin eläimellisyyden (id) alitajuista
tasoa. (Atkinsonym. 1966, 449.) Näin on animaalisuuden mukaan ihmisenkin laita.
Ihminen on eläin (ks. Tähtelä 1981, 1 - 12). Ihmisten kesken hallitsee USA. Sitä vastassa
on Japani ja koko Aasia sekä Eurooppa ja EU. Kilpailu on ovelaa, älykästä ja taitavaa.
Siitä ei tavallinen ihminen saa helposti oikeaa kuvaa. Eläinsadut kertovat animaalisuuden
toiminnan. Ne kertovat - ihmiseen suhteutettuna - supereläimestä, joka älyllään hallitsee
luomakuntaa mutta nykyään enää tuskin itseään. Monet trendit näyttävät
katkaisemattomilta. Itsekkyys on tämän ihmisen ainoa arvo. (Meadowsym.1993,16 - 17.)
Ihminen elää vain itselleen. Mutta yksilöitä ajatellen ihmispersoonaa ei sanktioi mikään,
siksi ei ole väärää, oikeaa, pahaa eikä hyvää.

Meidän maassammekin vedetään tuon tuosta kehitystä animaalisuuden suuntaan.
Ihmisen alkukantaisuus pyrkii esiin. Tämä eläimellisyys on tosin usein tiedostamatonta.
Kaupalliset piirit pelaavat peliä avoimemmin. Myös käyttäytymistiede yltää yllättävän
usein vain animaalille tasolle. Valtiovalta pitää huolen siitä, ettei lähdetä haihattelemaan
eettisemmille ja humaanimmille alueille (vrt. Adler - Karsson 1984, 108 -117). Tieteenkin
on palveltava yhteiskuntaa, sen enemmistöä. Arvovapautta sillä ei ole, eikä universaalia
tiedon etsijän tai julkistajan tehtävää ja oikeutta. "Totuuden puhujalla ei ole sijaa
majatalossa". Varsin usein tiedekin on verraten taitavaa indoktrinointia oikeiden asioiden
alueella. (Vrt. Huttunen 1993.) Ihmiset ovat nyt yhtä hyviä tai huonoja kuin juutalaiset
ja roomalaiset Jeesus Nasaretilaisen aikaan. Jeesus ristiinnaulittaisiin kenties oitis, jos
hän tulisi uudelleen ihmisten joukkoon. Seuraava tarina kuvaa mielestäni animaalisuutta
hyvin.

“Kettu huomasi tiellä kalastajan saalisrekineen. Se heittäytyi vähän kauempana tielle
kuolleena. Kalastaja huomasi sittemmin tielle kangistuneen repolaisen, kiitti onneaan ja
heitti jäykistyneeksi tekeytyneen eläimen taakseen rekeen. Kettu virkoisi kuitenkin pian,
pudotteli kalat tielle ja hyppäsi sitten itsekin pois kyydistä. Näin repo sai hyvän saaliin,
mutta raskaan työpäivän tehnyt kalaukko jäi ilman saalistaan.”

2.6.2 Raamatullisuus

Kristinusko on levinnyt laajalle. Kristillisyys pohjautuu Raamattuun, joka kerrotaan
kirjoitetun Pyhän hengen vaikutuksesta kauan sitten suomalaisille vierailla kielillä.
Raamattu (1992) ei ole kuitenkaan yksiselitteinen, vaan se on jopa aika ristiriitainen; yksi
kirja mutta lukuisia tulkintaryhmiä. Kristuksen lunastustyö (1. Joh. 4:10; Room. 8) ja
Jeesuksen “vuorisaarna” (Matt. 24:1 - 13; ks. 1. Kor. 13) liikkuvat esim. aivan eri tasoilla.
Edellinen viittaa syntien anteeksiantamiseen ja -saamiseen uskosta ja Jumalan armosta
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(Juud.1 - 20; Jaak. 2:13), jälkimmäinen rakastamiseen ilman ehtoja niin, kuin itse kukin
meistä rakastaa itseään. Edellinen on henkinen olemukseltaan, jälkimmäinen arkinen
ja maallisempi (vrt. Jespers 1985; Niiniluoto 1994, 1 - 42). Osa kristityistä korostaa
henkistä lähimmäisenrakkaudentyötä, osa enemmänkin ihmisen auttamista arjessa eli
sosiaalista hyväntekeväisyyttä (vrt. Pursiainen 1995, 283 - 284).

Armosta voi saada syntinsä anteeksi, ja näin jää mahdollisuus ikuiseen elämään (esim.
Juud. 1:13, 21 ). Toisaalta Raamattu toteaa ihmisen olevan vastuussa teoistaan: toiset
pääsevät oikealle puolelle, toiset joutuvat vasemmalle. Monien seurakuntien työ on
kansallisuuspainotteista, kun taas alkuseurakunta toimi lähimmäisen hyväksi
kansainvälisemmin. Taivas ja helvetti on sekin vastakohtaisuuksien pari, mutta voiko
helvetti olla rangaistus teoista, koska synneistä voi vapautua taivaaseen ripin tai armon
vastaanottamisen kautta? Kostaako Jumala "isien pahat teot lapsille kolmanteen ja
neljänteen polveen" vai ei? (ks. Juud. 1:1 - 25).

Raamatun kirjaimellisuus vastaan ajankohtaistulkinta on sekin ääripäiden kirjoa. Voiko
Jumalan sanaa karsia, hylätä sen osia ja tulkita, vai onko sitä vain noudatettava? Kenellä
on oikeus tehdä tätä? Kumpi on oikeampaa, sotaisa, karkea ja patriarkaalinen Vanha
testamentti vai humaanimpi, lunastustyöstä kertova Uusi testamentti? Vai onko Raamattu
vain yhtä jatkumoa VT:sta UT:iin? Onko Raamattua pidettävä historiallisena kirjana,
joka kertoo Jumalasta ja Jeesuksesta sekä Israelin kansan vaiheista, vai onko se Luojan
sanomaa ja ohjeistoa ihmiselle? Onko Jumalan ja Raamatun tarkoitus auttaa sieluamme ja
henkisyyttämme ennen ruumiillisia tarpeitamme? Ovatko henkiset asiat sittenkin
tärkeämpiä kuin ruumiilliset? Jos ovat, niin millä perusteella? Miksi yksilölle
(ymmärtäjälle) Raamatun ymmärtäminen voi olla vain joistakin tunnekokemuksista,
hetken heräämisestä ja uskoon tulemisesta kiinni (esim. Juud. 1:20)? Ihastuahan voi
moneenkin asiaan (vrt. Hepr. 6).

Seurakunta tuomitsee nykyisin monet kokonaispersoonalliset, itsensä uhraavat
uskovaiset samoin kuin Nasaretilaisen aikanaan. Kristikunta ei näytä lähentyneen Jumalaa
lainkaan, ei juuri parantuneen Jeesuksen ajoista. Länsimaiset seurakunnat takertuvat
omaan itseensä ja henkisiin armon, syntien anteeksisaamisen ja sielunpelastuksen asioihin
ja lähettävät lähetystyöntekijöitään puhumaan kehitysmaihin, joissa on erityisesti puutetta
ruuasta, terveydenhuollosta, lukutaidosta ja koulutuksesta. Eihän voi omaksua henkistä,
ellei somaattinen elimistö toimi ensin vähintään tyydyttävästi! (Maslow 1987, 43). Miksi
kirkot eivät puhu länsimaiden harjoittamasta orjuuttamisesta ja heikompien ja
kehittymättömien maiden ihmisten hyväksikäytöstä? Miksi ne eivät pelkää Jumalan
rangaistusta? Miksi pahat teot voi saada anteeksi kirkon piirissä armosta, mutta samalla
hyväksytään maallisessa toiminnassa varkaan, aviorikkojan ja veropetturin
rankaiseminen? Seurakuntalaisena synnit voi saada anteeksi muttei maallisena
kansalaisena. Jumala antaa anteeksi, ihminen tuomitsee - samoista teoista (Vrt. esim. 1.
Piet. 1:13, 5:5 - 12; Jaak. 2:13; Tit. 3:7; Tim. 1:9.) Miksi Raamattu pyhänä kirjana on
ainoaa kirkossamme hyväksyttyä Jumalan sanaa, vaikka muitakin vastaavia teoksia on
olemassa? Miksei siis myös esim. Mormonin kirjaa oteta ohjeeksi ja saarnain perustaksi,
vaikka sekin on kirjoitettu Pyhän hengen vaikutuksesta?

Kun valmistuin kansakoulunopettajaksi, havaitsin kenttätyön koulukäytänteiden
pääjuonteiksi kristillisyyden ja siveellisyyden. Kun opiskelin sittemmin
kasvatuspsykologiaa koulutyön ohessa, tein toisen havainnon: Raamatulla ei näyttänyt
olevan käyttäytymistieteessä minkäänlaista auktoriteettia. Miksi näin? Jos ihmiset todella
uskoisivat Jumalaan ja Raamattuunsa sekä Kristuksen lunastustyöhön ja iäiseen elämään,
he myös ottaisivat Raamatun elämänohjeekseen ja koulunkin opetuksen runkoaineistoksi.
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Koulumme etiikan ja moraalin opetushan on pääosin kristillistä. Se on tunnustuksellista,
vaikka vuonna 1922 säädetty laki turvaa uskonnon vapauden. Koulun arjessa Raamattu on
usein kaiken eettinen perusta, mutta esim. tiede ei pidä Raamattua minään auktoriteettina
saatikka tutkimusten lähdekirjana (vrt. Ruoppila 1985, 10). Kerrassaan kummallista!
Ristiriitaa ristiriidan perään. (Vrt. Peltonen 1979, 107 - 110.)

Jumalan nimeen on historiamme aikana tehty lähes kaikkea mahdollista, ja tehdään
edelleen äiti teresat ja albert schweitzerit eivät tahdo oikein mahtua koulujen ja
seurakuntien opetukseen. Ne ahdistavat meitä, siksikö väistelemme? Vastuuta paetaan
unohtamalla. Itsekkyys on ja pysyy kristityissäkin. He ovat yhtä syntisiä ja
välinpitämättömiä kuin "Raamatun pakanat" kristillisiä juuri arkisen elämän tasolla (vrt.
Peltonen 1979, 101 - 102).

2.6.3 Moraalinen humaanisuus

Moraalisella humaanisuudella ymmärrän pyrkimystä toimia luonnollisen inhimillisyyden
mukaan oikein sekä yksilönä että yhteisön jäsenenä. Tarkastelen tätäkin aihetta
oppimispsykologiseltakannalta. Moraalikäsitteeseen ei aina liitetä yhteiskunta- ja
ryhmäkohtaisuutta (Drobnitski 1980, 241 - 244). Näin se jää koskemaan yleensä ihmistä.
Käytännössä moraali ei kuitenkaan ulotu juuri maan rajojen ulkopuolelle, vaan jää
kansalliselle tasolle (vrt. Takala 1981,125 - 126). Moralismin on mielestäni kuitenkin
koskettava nimenomaan vain ihmistä. Inhimillinen moraali säätelee sitä, miten yksilön
tulee toimia. Se sallii muillekin yksilöille samat toimintamahdollisuudet, kuin minulla
itselläni, vapaalla ihmisellä jo on (vrt. Helkama 1985, 25 - 32; Rantaym. 1994, PkL 2§;
Pursiainen 1995, 283 - 284). Lähtökohtana täytyy olla se, mitä jokainen ihminen tarvitsee
voidakseen elää ja antaa muidenkin tehdä niin (Hakkarainen 1979). Voimakkaimmin
yleisinhimillinen moraali koskettaa niitä asioita ja tarpeita, jotka ovat ihmiselle
välttämättömiä, eli ruokaa, vaatetusta ja asumista (vrt. King & Schneider 1991, 222 -
227; Maslow 1987; Meadowsym. 1993; von Wright 1981, 63 - 69). Tällöin moraalin
taso on vielä animaalista, mutta tällekään kehitysasteelle ei ihminen ole moraalissaan juuri
päässyt.

Jeesus Nasaretilainen oli - ainakin ihmisenä - humanisti. (Joh. 3:17). Hän katsoi yksilön
tehtäväksi rakastaa lähimmäistään kuin itseään. "Jos sinulla on kaksi ihokasta, anna toinen
sille, jolla ei ole yhtään, helpompi on kamelin kulkea neulansilmästä, kuin rikkaan päästä
taivasten valtakuntaan, eivät terveet (ja vahvat) tarvitse parantajaa (ja tukea) vaan sairaat
ja heikot sekä menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni” ovat ohjeita, jotka
tarkoittavat jokaista ihmistä. "Minkä haluatte ihmisten tekevän teille, tehkää se myös
heille" kertoo jo varsin yksiselitteisesti humaanisuuden ytimen. Moraalinen humaanisuus
voi toteutua vain, jos nimenomaan teemme oikein. (Esim. Juud. 1:8, 16.) Kommunistinen
tai marxilainen moraali käsittää aineellisesti suunnilleen sen, mitä Nasaretilainen opetti.
"Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi kuin itseäsi" kuuluu mainittuun moraaliin
vain jälkimmäisen kohdan osalta. Vain aineellinen korostuu, hengellinen ei siinä merkitse
mitään. Näin kommunismi on ei-jumalainen (Drobnitski 1980, 30; Malinin,
Sorokoumskaja, Lermolajeva & Latunskaja 1971).

Eläimen tärkeimmät ja välttämättömimmät tarpeet ovat toki aineellisia. Kun aineellinen
on jo hankittu, ihminen ikään kuin tarvitsee elämäänsä jotakin uutta tavoiteltavaa (Maslow
1987). Muodinluojat ja kauppamiehet pitävät huolen siitä, että tavoiteltavia asioita riittää
vastakin (Meadowsym.1993, 7 - 14). Ainetta ei varmaankaan tunneta vielä niin hyvin,
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kuin materialistisen dialektiikan kannattajat haluaisivat. Elävässä olennossa olevaa eloa ja
henkeä ei marxilainen oppi osaa pitävästi selittää. Siitäkään syystä se ei usein riitä
elintasoihmiselle. Jeesus Nasaretilaisen moralismi ulottuu kuitenkin henkiselle ja
hengelliselle alueelle ajankin taakse; kenties siitä syystä se kiehtoo länsimaista ihmistä
enemmän kuin kommunistinen moraali.

Kansainvälistä moraalia luo ja ylläpitää myös Yhdistyneet kansakunnat. Sen moraali on
ainakin useimpia ihmisiä koskevaa, universaalia. Moraalin noudattamisen valvonta
näyttää vain tuottavan ylitsepääsemättömiä vaikeuksia (vrt. esim. nykyinen Jugoslavian
alueen kriisi). Liekö niin, että YK:n vaikeuksien käy kuten edeltäjänsä Kansainliiton
(Meadowsym. 1993). YK:n Ihmisoikeuksien julistus on koulumme opetussuunnitelmien
eettisenä runkona (Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I 1970;
Opetushallitus 1994b, 13 - 14). Tavoitteiden asettaminen ei olekaan tilanteessa vaikeinta.
Niiden toteuttamiskeinojen valinta ja toimeenpanon sanktiointi sen sijaan ovat todella
ongelmallisia. Jotakin YK on kuitenkin moraalillaan saanut aikaan. Monet koulumme
opettajat pitävät YK-perusteista opetusetiikkaa kuitenkin käytäntöön soveltumattomana
teoreettisuutena, vaikka hyväksyvätkin YK-moraalin tavoitteellisena (vrt. Kansainväliset
ihmisoikeuksien sopimukset 1968).

YK pyrkii nykyään luomaan uuden kansainvälisen taloudellisen järjestyksen maailmaan.
Käytäntö luo kuitenkin esteitä, keinoista ei päästä yhteisymmärrykseen. YK itse haluaisi
jakaa oikeutta, sovitella ja vahvistaa kehittymättömiä kansoja, mutta monet muut tekijät,
esim. monikansalliset yhtiöt, suurvaltioiden edut, “kasvottomat markkinavoimat”,
mitätöivät usein nämä jalot ja humaanit pyrkimykset. Käytännöllisessä arjessa voimme
usein tyynnytellä vain länsimaista omaatuntoamme. Voittaako ihmisen oma itsekkyys
sittenkin? Itsekkyys sinänsä on mitä vahvin luonnonvoimamme, mutta sitä
toteuttaessamme emme saisi alistaa emmekä alistua. (Vrt. King & Schneider 1991, 219 -
230.)

Kehitysaputoiminta on liian usein seuraavan naivin vertauksen kaltaista. "Mies lähti
lumenluontiin sankassa lumipyryssä ja omantuntonsa vaatimuksesta. Hän paiski töitä
tuntikausia, lumi lensi ja hiki virtasi. Mieli alkoi rauhoittua. Kuitenkin hän loi lunta
tehottomasti. Lumisateen voima mitätöi monin verroin hänen työnsä tuloksen." Näin on
ihmisten lähimmäisenrakkaudenkin laita liian usein. Vasemmalla kädellä annetaan ja
autetaan, oikealla - vahvemmalla ja taitavammalla - otetaan takaisin. Tehdään
antaumuksella ja innolla - mutta vähämerkityksisiä asioita.

Sosialismi on YK:ta pienempiä yhteisöjä koskevaa, valtiojohtoista. Siinä valvonta on
helpompaa kuin YK:ssa. Valtio jakaa oikeutta ja rankaisee. Yksilöä ei näin päästetä
käyttämään lähimmäistään hyväkseen. Tämä on ainakin periaatteessa pyrkimyksenä.
(Malinin ym.1971.) Arki on kuitenkin osoittanut, ettei ihminen motivoidu tekemään työtä
ja ponnistelemaan toisten ja valtion hyväksi. Ihminen on perusteiltaan itsekäs (Maslow
1987, 58). Marxilainen moralismi ei ole pysyvästi juuri voinut auttaa ihmistä. Sen
talousjärjestelmä, sosialismi, on kärsinyt haaksirikon.

Ihminen on liian tunnepohjainen moraalinsakin toteuttamisessa. Omantunnon
tyynnyttäminen näyttää hänelle kuitenkin riittävän, varsinkin, kun se tehdään vielä
sosiaalisen näyttävästi. Näin ajatellen tunneperäinen toiminta, johon ajatuksen ja järjen
logiikka ei pysty, näyttää olevan lähes täysin tuloksetonta. Yleensä ihmiset eivät näytä tätä
huomaavan, ehkä juuri tunnevaltaisuudestaan johtuen (vrt. Drobnitski 1980, 140 - 143;
Ekman 1984; Meadowsym.1993, 179 -185). Sosiaalisuus ja toisten ihmisten hyväksyntä
tuntuu riittävän. Niinpä lähetämmekin kehitysmaiden lähimmäistemme avuksi kuin
“pusuja ja ruusuja”, ja mielemme on rauhallinen.
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Itsekkäänä ihmisen sanotaan tuijottavan vain omaan napaansa. Näin varmaan onkin,
muttei ihminen silti aina huomaa edes omaa etuaan. Moni meistä itsekkäistä voisikin
asettaa tavoitteekseen nähdä vielä kerran terveenä ollessaan oma napansa.

2.7 Kellopeli

Ihmisen elämä on kellopeliä. Lähes kaikkien asiain jakautumat noudattavat Gaussin
kellonmuotoista käyrää, normaalijakautumaa, kun tarkasteltavia satunnaisia tapauksia on
riittävän paljon. Keskinkertainen on normaalia, epänormaalia on taas keskiarvon
molemmilla puolilla oleva. Luonnollista on kuitenkin kaikki, koska luonto tekee
kellokäyrän. Usein kiistellään, pohdiskellaan ja tutkitaankin esim. sitä, minkä verran
kouluikäisistä on erityiskoulutasoisia, terapian tarpeessa olevia, terveitä tai lukiotasoisia,
vaikka kyse on lähinnä vain rajan vetämisestä kellokäyrälle.(Vrt. Herrnstein & Murray
1994, 121; Takala 1981.) Sehän voidaan piirtää mihin kohtaan tahansa. Lähes kaikki
ihmisen ominaisuudet muodostavat tuon käyrän, kun satunnaisia tapauksia on riittävästi.
Puolet ihmisistä voidaan näin luokitella älykkäiksi tai tyhmiksi, jos rajana on keskiarvo
(vrt. esim. ekstro- ja introvertit). Normaalisuuden ongelma on näin vain näennäinen, sillä
kaikki on ainoastaan luonnonmukaista. (Ks. Eysenck 1973, 71 - 104.) Näyttää siltä, että
keskinkertaisuuteen myös jopa pyritään. Siitä poikkeavaa väheksytään ja kritisoidaan tai
toisaalta ylistetään, pelätään ja vieroksutaan, aiheesta riippuen. Keskinkertaista on eniten,
siksi sillä on enemmistö (vrt. Harjula & Prättälä 1995). Keskitasoisuus onkin demokratian
perusongelma. Keskitasoiset ihmiset ovat enemmistönä, ja he päättävät asioista.

Hyvää ja pahaa hyväksytään nihkeästi, oikeaa ja väärää siedetään vain kohtuullisesti.
Näin ei tavallaan voidakaan olla hyviä tai pahoja, molemmat ovat epänormaalia. Ei saa
tietää liikaa, vaan vain sen verran, kuin keskimäärin tiedetään. Toisaalta tulee tietää sitä,
mitä useimmat tietävät, ei enempää eikä vähempää. Jos pyrkii olemaan oikein tunnollinen
ja raitis, huolellinen tai harkitsevainen, ei pääse oikein suosioon, koska enemmistö ei ole
tällaista. Näytetään hyväksyvän kohtuullisesti ja passiivisesti "kaikkien kukkien
rehottaminen". Hyveet ja paheet eivät kummatkaan elä ruhtinaallisesti, vaan elää
kituuttavat jotenkuten.

Meidän tulisi joka tapauksessa pyrkiä luopumaan itsekkäästä kansallisesta
sosialisaatiosta ja siirtyä humanisaatioon, joka on universaalia ja yleensä ihmistä koskevaa
(vrt. King & Schneider 1991, 223 - 227; Meadowsym. 1993, 179 - 181; Sams 1996, 4 -
8). Tälle pyrkimykselle emme juuri tarvitse tai löydä muita perusteluja luonnon
ulkopuolelta. Se on ihmisen rehellisyyttä ja totuuden- ja oikeudenmukaisuutta
parhaimmillaan. Ja onhan globaalit kasvun rajat jo ylitetty (Meadowsym. 1993;Restym.
1995; MacDonald 1993). Humanisaatiokäsitettä luonnehtii oheinen Hakkaraisen (1977)
erittely, kuvio 8.
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Kuvio 8. Humaanisuuskäsitteen rakenne (Hakkarainen 1977, 9).

On tunnettava vastuuta itsestä ja muista sekä kohdeltava ihmisiä myötätuntoisesti ja
kunnioittavasti. Kun näitä rehellisyyden sekä itsensä ja muiden kunnioittamisen käsitteitä
ajatellaan yleisinä, sinänsä vain ihmistä koskevina, ollaan humanisaation alueella. Tämä
analyysi kattaa aika hyvin myös ihmisoikeusjulistuksen sisällön (Kansainväliset
ihmisoikeuksien sopimukset 1968).

Kun olosuhteet kehittyvät, uudet paremmat olot ja asiat niissä muodostavat taas omat
käyränsä (ks. Herrnstein & Murray 1994, 124 - 132). Jakautuma vain muuttaa muotoaan
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tai siirtyy toiseen paikkaan. Näin esim. muuttavuus (vasemmistolaisuus) ja säilyttävyys
(oikeistolaisuus) yhteiskunnassa muodostuvat parhaimmillaan yhtä suuriksi (ks. Eysenck
1973, 105 - 108). Mikäli kaikkien ihmisten sivistystaso ja kehittyneisyys, tieto ja
kokemus kaikista asioista saavuttavat tietyn tason, on todennäköistä, että vasemmistoa ja
oikeistoa on yhtä paljon. Aina on palkkojen, sosiaalisten etujen ja omaisuuksien suhteen
50 % keskiarvon molemmilla puolilla olevia. Kaikkihan pyrkivät parantamaan elämänsä
tasoa, onnen ja hyvinvoinnin, vaihtelevuuden ja mielekkyyden määrää ja laatua.

Luonto pitää huolen siitä, että normaalisuus ja keskinkertaisuus tulee olemaan
vahvimmin edustettuna (Meadowsym. 1993, 182 - 185). Siihen kuuluu ihmisten
enemmistö. Luonnollista on myös se, että mitä kauemmaksi normaalista poiketaan - joko
oikealle tai vasemmalle puolelle - sitä vähemmän tapauksia esiintyy. Kaikkea löytyy siis
koko kirjo. Näin on rakkautta, uskontoa, oikeudenmukaisuutta, demokratiaa ja tietoa -
tasapaino-oloissa - puolet keskiarvon molemmin puolin.

Kriteerejä hyville ja arvokkaille asioille kyllä löytyy muttei valvojaa. Taivaan Isä ei
näkyvästi kenties puutukaan (?) ihmisten keskinäiseen maalliseen kilvoitteluun. YK:lla on
voimansa, mutta sekin on sen mahtavimpien valtioiden käsissä. Sosialistinen valtiovalta
lankeaa animalistiseen itsekkyyteen yhdessä maailman kirkkojen ja seurakuntien kanssa.
Keskinkertainen valtaenemmistö estää demokraattisella voimallaan todella arvokkaiden,
koko ihmiskuntaa koskevien toimintojen aikaansaamisen. Lain enemmistösäädökset ovat
näin demokratiassakin luontoperusteisia. Niissä ei näy luonnon Luojan absoluuttista
rajausta. Keskinkertaisuus kaikessa kirjavuudessaan vie jumalaisesta Raamatustakin sen
realisoinnin mahdollisuuden ja tehon. Itsekäs ihminen ei oikein jaksa uskoa Jumalaansa,
ei ainakaan Hänen normeihinsa ja ohjeisiinsa. Itsekkyyden “tuhlaajapojat” etsivät Isän
armoa ja anteeksiantoa vasta sitten, kun on pakko tai sitten, kun Jumalan tuomio on
lähellä ja ajallinen kuolema odotettavissa (vrt. Adler - Karlsson 1984, 114 - 117).
Ihmisyys ja humaanisuusko onkin vasta aikamme tuolla puolen, kuten Raamattu
ymmärtääkseni lupaa? Näinkö Raamatun ajallista koskeva olisi vain silmänlumetta?

Voiko sitten opettamalla ja kasvattamalla auttaa kellokäyrän keskiarvoa siirtymään niin
tuntuvasti oikealle plussuuntaan, että keskinkertaisen ja normaalisuuden esteet
humaanisuudelle poistuisivat? Tähän on luotettava! Silloin opettajan ja kasvattajan on
toimittava samaan suuntaan muillakin elämänsä alueilla. Hänen on siis kenties lähdettävä
koulustaan mukaan siviilielämään, politiikkaan, kaikenlaisten kanssaihmisten arkipuuhiin
ja kulttuurielämään. Tämä on tehtävä vielä humaanein, inhimillisin perusarvoin eli vain
tarpeellisen pohjalta (vrt. Unescon kansainvälinen kasvatuksen kehittämiskomissio 1976,
ks. Meadowsym. 1993, 179 - 183). Kaupallisuus ja muoti eivät ole minkään todella
arvokkaan kriteerejä. Luonto on tarpeiden, kauneuden ja totuuden ilmentäjä. Se toimii
myös hyvyyden maapohjana. Se on Luojan valtakunta kellokäyrineen kaikkineen. Siitä
puuttuvat vain itsekkyytemme luomat tarpeet, opitut tunteet, kehitellyt myytit ja palvotut
jumalat. Luonto itse normittaa itsensä, sanktio toimintaansa. Se on erehtymätön, mutta
silti haavoittuvainen. Sivilisoitunut ja älykäs itsekkyytemme toimii näin luontoa vastaan.
Se mikä on luonnollista, on oikein ja totta. Luonto sisältää myös hyvyyden (Adler -
Karlsson 1984, 26 - 50; Turunen 1991, 204 - 207; von Wright 1986). Luonto on Luojan
kasvot. Jos sen menetämme ympäriltämme, kadotamme samalla myös Luojamme
valtakunnan. Mitä meille sitten jää? (Meadowsym.1993, 175 - 185.)

Tiede on kuitenkin olevaisen paras mitta. Se ei voi - kuten uskonto - nojautua
transkendentiaaliodotukseen, vaikka tiedemiehen ahdistusta poistaisikin usko “kestävään
ja annettuun” (Tuomela 1983, 141). Näin tässäkin työssä pitäydytään universaalissa,
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tieteellisessä tarkastelussa. Tieteellistä moraalia voisi luonnehtia seuraava Turusen (1994)
käyttämiin arvokäsityksiin perustuva sovellettu kuvio 9.

TOTUUS

KAUNEUS LUONTO

HYVYYS

Kuvio 9. Luonto tieteen totuuden kriteerinä (vrt. Turunen 1992; 1994).

Luonnollinen on sekä totta että kaunista. Se on myös mainio pohja hyvyydelle. Luonto
on kaikille yhtä oikeudenmukainen. Tieteellisyys ja YK:n ihmisoikeuksien julistus
edustavat hyvyyttä parhaimmillaan (vrt. Meadowsym.1993, 7 - 14; Takala 1981; Values
1997, 7 - 8). Jos sallimme luonnollisten pehmeiden ja vaistonomaisten tunteidemme
ohjata itseämme, ei ylivertainen älykkyytemme ehkä pääsekään tuhoamaan luontoa
ympäriltämme.

Tässä luvussa olen tehnyt eräänlaista synteesiä persoonallisuuden eri tasojen elementtien -
mm. käsitteiden, asenteiden ja arvojen - kautta kulkevasta ajattelun, tunteiden ja
toiminnan juonteesta. Persoonallisuuden kaikki tasot koostuvat siis noista kolmesta
komponentista, jotka yhtä voimakkaina ja samansuuntaisina ilmentävät yksilön henkistä
tasapainoa ja toteutettuna viihtyvyyttä. Toinen päättelemäni juonne on se, että arkiset ja
sosiaaliset arvot edustavat kunkin yksilön tai yhteisön etuja. Yleisimmät globaalit arvot
koskevat selvimmin jokaista ihmistä. Kansalliset arvotkin ovat näin päätellen vain keinoja
selviytyä suomalaisessa elämässä, välineitä kansalaisten keskinäisessä kilpailussa. Tätä
ihmisten taistelua nimitän kellopeliksi, joka kuvaa arvoista ja ihmisten eduista luonnossa
syntyvää kellokäyrää. Jos lukioviihtyvyyttä halutaan näiden kahden juonteen mukaan
parantaa, tulee lukiolaisten voida elää ajatuksiaan, tunteitaan ja niitä todentavaa toimintaa
inhimillisten eettisten, humaanien arvojen mukaisesti. He tarvitsevat siis humaanin
elinyhteisön. Yleisimpiä arvoja ovat luonnon, Yhdistyneiden kansakuntien ja tieteen
arvot, koska ne ovat vähiten riippuvaisia yksittäisten yhteisöjen toiminnoista ja eduista.
Yleisiä arvoja käyttävä humanisaatio saattaisi laimentaa luonnollisuudellaan ryhmien
välistä kellopelikilpailua.

***
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Persoonallisuus on se yksilön henkisyyden alue, jolla oppiminen tapahtuu. Oppilaan
oppiminen voi olla maksimaalista, jos hänen persoonallisuutensa toimii tasapainoisesti.
Jos lukiolainen voi realisoida persoonallisuuttaan, hän viihtyy koulussaan.
Persoonallisuuden perustan yksilö saa perintötekijöiden kautta vanhemmiltaan, mutta sen
jälkeen kokemus alkaa vaikuttaa persoonallisuuden kehittymiseen. Ympäristön arvot
edustavat tuota kokemusta, kuten tässä luvussa kuvattiin. Tässä työssä halutaan tarkastella
erityisesti yksilöllistä persoonallisuutta ja sen toimivuutta lukiotoiminnoissa. Tämä
ilmenee lukioviihtyvyytenä. Myös viihtyvyyden suhde arvoihin on kiinnostuksen
kohteena. Seuraavassa luvussa tarkastellaan juuri persoonallisuutta ja sen toimintaa.

3 Persoonallisuus ja viihtyvyys

Persoonallisuutta on aikojen kuluessa tarkasteltu hyvin monista näkökulmista. Tässä
luvussa sitä ei lähestytä järjestelmällisesti eri koulukuntien perspektiiveistä, vaan
koetetaan ottaa esille joitakin sen olennaisia muutettavia tekijöitä ja niiden arkikytkentöjä.
Tärkeää olisi painottaa erityisesti sellaisia asioita, joihin voidaankasvatuksellisesti ja
opetuksellisesti vaikuttaa. Tällöin persoonallisuutta tarkastellaan lähinnä yksilön ajattelun,
tunteiden ja niitä vastaavien toimintojen näkökulmasta. Aluksi selvitellään viihtyvyyden
taustalla vaikuttavialuontoperusteisiapersoonallisuuden kehittymisen ja viihtyvyyden
peruslähtökohtia, jotka luovat pohjan henkiselle kehittymiselle. Niitä ei voi
kasvatuksellisin keinoin enää juuri muuttaa. Biologinen perimä ja sen vaikutus jää siten
pääosin taustalle. Luvun loppuosassa keskitytään persoonallisuuden kognitiivisen,
emotionaalisen ja toiminnallisen alueen tarkasteluun perusteellisemmin (ks. esim.
Atkinson ym. 1996, 471). Lukiolainen, joka pystyy todentamaan persoonallisuuttaan, sen
kaikkia alueita tasapainoisesti, myös viihtyy koulussaan. Hän pystyy toteuttamaan itseään.

3.1 Persoonallisuuden käsite suhteessa arjen lähikäsitteisiinsä

Persoonallisuuden perusta on perintötekijöissä.Biologia asettaa henkisen olemuksemme
perustan. Sen jälkeen persoonaamme muovaavat omakokemusja toisilta saamamme
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vaikutteet. (Cosmides, Tooby & Barkow 1992, 3; Kokkonen & Pulkkinen 1996, 404 -
410; Pervin 1990)

Kuvio 10. Biologisten, psykologisten ja sosiaalisten periaatteiden mukainen kolmen eri
systeemin hierarkkinen organisoituminen (Averill & More 1993, 6).

Kaikki yhteiskunnat asettavat normejaan jäsentensä keskinäiselle toiminnalle. Yksilön
persoonallisuus muodostuu siis kuvion 10 tapaan biologisen ja sosiaalisen systeemin
välimaastossa. Tässä työssä persoonallisuutta tarkastellaan psykologisena kokonaisuutena
ja lähinnä oppimisen näkökulmasta. Biologinen systeemi ilmentää ihmislajille tyypillisiä
vaistoja, sosiaalinen järjestelmä ihmisten yhteisöllisyyttä ja psykologinen yksilön minää ja
persoonallisuutta. Tästä psykologisesta systeemistä haetaan oppimisen lähtökohtia ja
edellytyksiä, joiden suhdetta sosiaalisen järjestelmän arvoelementteihin selvitellään.

McAdamsin (1994) mukaan persoonallisuutta voidaan tarkastella sen yleisyyden,
analyyttisyyden ja mukautuvuuden avulla kuvion 12 tapaan. Kaikissa ihmisyksilöissä on
yhteisiä lajityypillisiä piirteitä, toisaalta taas kukin on oma ainutkertainen persoonansa.
Geenit määrittävät yksilön persoonallisuuden perustan, mutta myös kokemuksilla ja
oppimisella on osuutensa yksilön henkisessä kehittymisessä. Yksilö toimii itsellisesti ja
joutuu myös sopeutumaan yhteisöönsä. Tämä toiminnan ulottuvuus on vain heikosti esillä
kuvion kaksiulotteisessa kaaviossa. McAdams näkee kuviossa persoonallisuuden henkisen
alueen, tunteet ja ajatukset yhtenäisenä kokonaisuutena mutta käyttäytymisen ja
sopeutuvuuden lähinnä sosiaalisena persoonallisuuden realisaationa.
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Kuvio 11. Persoonallisuusteorioiden käsitteellinen organisaatio (McAdams 1994, 3 - 5).

Ihmisen lajityypilliset tunteet ovat vaiston- ja refleksinomaisia id-ominaisuuksia, joita
sivistyksemme on sitten viritellyt luonnottomaan suuntaan. Luonnonvalinta ja vaistot eivät
enää määritä olennaisesti toimintaamme, vaan älymme ja kulttuuriegomme luovat
sivistyneelle ihmiselle sosiaalisia identiteettiongelmia ja elämän tarkoituksen probleemeja.
Sivilisaatio on muuntanut luontaisen tasaista humaania olemustamme. (Ks. Ekman 1984,
611 - 613.) Tähän tulkintaan päädytään tarkastelemalla kuvion 11 lokeroita,
persoonallisuuden historiallisen olemuksen yleisyyden ja analyysin tasojen ulottuvuuksia,
Ekmanin (1984, 612) refleksi-, tarve-, tunne- ja ärsykekäsitteiden avulla (ks. kuvio 32 s.
74).

Leontjevin (1977, 125 -182) mukaan persoonallisuuden, kuten tietoisuudenkin
synnyttää toiminta. Toiminta on siis perusta. Persoonallisuus on erikoislaatuinen
kokonaisuus. Persoonallisuudeksi ei synnytä, persoonallisuudeksi kehitytään.
Persoonallisuus on subjektin elämänsuhteita toteuttavien prosessien integraation tulosta.
Todellinen perusta ei Leontjevin mukaan ole taltioiduissa geneettisissä ohjelmissa, ei
luonnollisissa taipumuksissa tai viettien syvyyksissä eikä edes hankituissa tottumuksissa,
tiedoissa ja taidoissa vaan siinä toimintojen järjestelmässä, jota nämä tiedot ja taidot
edustavat. Persoonallisuuden tutkimuksen on lähdettävä toiminnan kehityksestä. Kaikki
toiminta noudattaa myönteisten emootioiden maksimoinnin ja kielteisten minimoinnin
periaatetta. Tyydytyksen saavuttaminen ja kärsimyksestä vapautuminen muodostavat siten
ihmistä liikuttavia motiiveja. Ihminen pyrkii elämään onnellisena. Emootiot taas
ilmentävät motiivien ja yksilön menestymisen tai motiiveja vastaavien toimintojen
menestyksellisen toteutuksen mahdollisuutta. Tahto on yksi persoonallisuuden
ilmenemismuodoista. Persoonallisuus on inhimillinen; se ei eristä ihmistä, vaan yhdistää
hänen elämänsä toisten ihmisten elämään ja heidän hyvinvointiinsa, ihmiseksi
ihmiskunnan jäsenenä.

Leontjev korostaa toiminnan tarkastelua persoonallisuuskäsitteen määrittelyn
lähtökohtana. Hän painottaa toimintaa, muttei näe tai halua tutkia sitä henkisyyden
päätetoimintana. Hän kuvaa toimintaa juuri sellaisena, kuin se on siinä tilanteessa, jossa
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yksilö voi viedä henkisen olemuksensa toiminnalliseen päätökseen. Ymmärtääkseni
konkreettinen toiminta on juuri päätetapahtuma eikä lähtökohta. Tämä Leontjevin
näkökulma on ymmärrettävissä hänen marxilaisen ympäristönsä kautta. Siinähän
lähtökohtana on yhteisöllinen kollektiivisuus. Persoonallisuus kuvaa ihmisen tiettyä
ominaisuutta, joka ilmenee yksilön toiminnassa ja sen kokonaisvaltaisessa psyykkisessä
säätelyssä. Tätä säätelyä luonnehtivat myös temperamentti ja luonne.Temperamenttion
vahvimmin geneettinen ja se viittaa psyykkisten prosessien dynaamisuuteen ja tyyliin.
Luonne taas ilmentää yksilön elämänasennetta ja sosiaalisia interaktiotaipumuksia.
Persoonallisuuden muodostumiseen liittyy toiminnan spontaanin, reflektoimattoman
psyykkisen säätelyn muuttuminen tietoiseksi ja tahdonalaiseksi. Persoonallisuuden
ytimenä on pidetty motiivien hierarkiaa. Persoonallisuuden suuntautuneisuuteen liittyy
taas älyn ja tunteen kohtaaminen. (Koski - Jännes 1980, 132 - 139.)

Lukion opetussuunnitelmakomitea (1977, 84 - 89) jakaa persoonallisuudentiedolliseen
(kognitiiviseen),emotionaaliseenja tahtotoiminnanalueeseen. Tämä jako voidaan tehdä
komitean mukaan lähinnä vain käsitteellisellä tasolla. Persoonallisuus on psykofyysinen
kokonaisuus, jossa nuo osat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Tiedollisella
alueella painotetaan kokonaisuuksien hahmottamista, kilpaileviin teorioihin ja
maailmankatsomusten perusteisiin perehtymistä, tietojen merkityksen käsittelyä ja
tieteellisyyttä. Tunnealueella tärkeää on mielenterveys, luova itseilmaisu ja myönteisten
opiskeluasenteiden kehittäminen. Toimintasektoria edustavat luova harrastaminen sekä
sosiaalisuus ja opiskelutyö. Myös Emmons (1993) näkee kaikkien persoonallisuuden
komponenttien olevan vuorovaikutuksessa keskenään. Lukion opetussuunnitelma-
komitean mietinnössä (1977, 84 - 89) taas tarkastellaan persoonallisuusprosesseja
henkisyys - toiminta-ulottuvuutena, muttei kerrota mitään siitä, miten nämä alueet ovat
riippuvaisia toisistaan.

Ruoppila (1985,17) viittaa koululaisen persoonallisuutta selvitellessään koulusäädösten
kasvatustavoitteisiin: tasapainoisuus, hyväkuntoisuus, vastuuntuntoisuus, luovuus,
yhteistyökyky ja rauhantahtoisuus. Kasvattajan tehtävä on siten antaa sisällys näille
irrallisille attribuuteille (ks. Ranta 1994, LL 2§). Ruoppila tarkastelee persoonan
komponenttijakoa suhteessa ympäristöön, vuorovaikutteisena ja sosiaalisena
tapahtumana.

Niskanen (1990, 2 - 12) toteaa erittelyssään, ettei persoonallisuuskäsitettä ole
määritelty eksplisiittisesti, selkeästi. Persoonallisuutta on tutkittu eri tarkoituksissa.
Keskeistä on puhdas tutkimus. Toinen pyrkimys on ollut luoda opetusmateriaalia
kasvatustieteeseen, ja kolmanneksi on haluttu hankkia käytännöllistä tietoa. Kasvatuksen
ja harjoituksen tärkeys on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Persoonallisuus
tulisi siksi määritellä laajana ja yleisenä. Käsitettä on myös määrittänyt kulloinkin
vallitseva demokraattinen ideologia, jolloin on selvitelty myös suhtautumistapoja
tavoitteena saavuttaa asenteellinen kypsyys. Ratkaisevina lähtökohtina ovat käsitys
tiedosta peruskäsitteenä, olennaiset toiminnalliset mekanismit sekä persoonallisuuden
tasot. Tieto on nähty tällöin tieteellisenä, tavallisena tai vakaumuksellisena. Niskanen
viittaa Karl Popperin “kolmen maailman” ontologiaan, jossa ensimmäisenä onfyysinen
maailma, toisenapsykologinentai mentaalinen ympäristö, jossa subjektiiviset kokemukset
muodostuvat. Kolmatta maailmaa edustavatihmismielen tuotteet,kulttuuri ja sosiaaliset
instituutiot. Objektiivinen tieto sisältää subjektiiviset ajatukset. Ajatusprosessit kuuluvat
toiseen maailmaan, ajatussisällöt kolmanteen. Itse persoona on riippuvainen tästä
kolmannesta maailmasta eli kulttuurista. Niskanen tarkastelee persoonallisuutta siis
kulttuuriominaisuutena eikä vain yksilökohtaisina piirteinä.
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Persoonallisuusteoria merkitsee tavallisesti tiedonsystemaattista tai abstraktia
organisoitumista tiedeyhteisössä. Teoriat heijastavat tieteellisiäkoulukuntia, esim.
marxilaista, psykoanalyyttista ja uskonnollista. Tietoa on myös yritetty koota joko
esittäviksi, teoreettisiksi tai kuvauksellisiksi malleiksi. Persoonallisuutta on kuitenkin
syytä kuvata yleisenä, ihmistä koskevana. Tämä käsite on kompleksinen, sillä on
looginen rakenne ja sen osat ovat hyödyllisiä, koska ne perustuvat tieteellisyyteen ja
luotettavaan tietoon. Persoonallisuuden alue tai piirteet voidaan kuvata dimensioina.
Moniulotteisin kuvauksin päästään yksityiskohtiin. (Emt. 16 - 23.) Tässä Niskanen puhuu
kilpailevista koulukunnista, jotka ilmentävät juuri arvojen erilaisuutta. Paitsi tietoa sinänsä
tarvitaan intensiivistä kes- kustelua asiantuntijoiden ja koulukuntien välillä, jotta käsite
voitaisiin määritellä kokonaisena. Teorioissa persoonallisuus on nähty joko monistisena,
dualistisena tai pluralistisena. Sitä on kuvattuyleisenä, spesifinä tai yksilöllisenä.
Puhutaan myös holistisesta tai atomistisesta lähestymistavasta.(Emt. 24 - 26.)
Persoonallisuuskäsitteen selvittäminen vaatii siis koulukuntien välistä vuorovaikutusta ja
keskustelua.

Persoonallisuutta on tarkasteltu myös dynaamisena integroituna kokonaisuutena. Usein
sen perusvoimina nähdäänegon energiamekanismit, joita kutsutaan konatiivisiksi.
Niissä on neljä peruskomponenttia, jotka ylläpitävät stabiilisuutta, kasvua, kehitystä ja
muutosta, aktiivisuutta ja käyttäytymistä sekä persoonallisuuden eheyttä. Näihin
mekanismeihin voidaan kasvatuksellisesti vaikuttaa, joten ne ovat tärkeitä oppimisen
kannalta. Eri koulukunnat tutkivat näitä mekanismeja eri lähtökohdista ja erilaisin
tieteellisin metodein ja tarkoituksin. Esim. kristillisen perusenergian mekanismina on
omatunto. Tiedostamaton - tiedostettu-dimensio taas on problemaattinen observoinnin
kannalta, koska taustalla on ajattelua ja emootioita. (Emt.)

Persoonallisuutta voidaan tarkastellafunktionaalisena tai pääosin rakenteellisena.
Usein persoonallisuuteen liitetään ulkoisia käyttäytymisen kokonaisuuksia, kuten taitoja
(talents), persoonallista tempoa ja uskonnollisuutta. Persoonallisuudesta on puhuttu myös
kapasiteetti - kyvykkyys-ilmentymänä. Kapasiteettinäkökulma painottaa persoonan
rakennetta, kyvykkyysperspektiivi lähtee persoonallisista taipumuksista. Tietoisuus ja
tiedostamattomuus ovat kohteina joissakin teorioissa, toisissa yksinkertaisuus tai
kompleksisuus. Oppimista korostavat teoriat tarkastelevat ehdollistumista tai
kompleksisempaa oivaltamista.(Emt. 26 - 31.)

Kasvatustieteessä opitut ominaisuudet ovat persoonallisuudenkin kannalta
kiinnostuksen kohteena.Tieto on eräs tällainen, joten sen määrittäminen on tärkeää.
Taitojenyhteyttä ulkoiseen käyttäytymiseen pidetään myös usein ilmeisenä.Affektiivinen
olemus asenteineen ja arvoineen on painava opittu persoonan alue. Ehkä vieläkin
ongelmallisempi tieteen kannalta onvakaumustenja uskomusten alue, esim. kristillinen
usko. Vakaumuspohjaista tietoa pidetään joskus jopa validina. (Emt. 31 - 34.)

Persoonallisuuden kuvaus on usein ollutstaattista, mutta kasvatuksen kannalta
dynaaminen tarkastelutapa on ehkä hyödyllisempi. Vaistojen herättäminen on eräs
tällainen. Kuitenkin tiettyä konsistenssia tulee tällöinkin piirteiltä vaatia. Ongelmansa on
myös ihmisen kehittymisen eteneminen. Rappeutuminen nousee tässä keskeiseksi, kun
tarkastellaan eri-ikäisiä yksilöitä. Kyky-persoonallisuuden ja kapasiteetti-
persoonallisuuden eroa tulisi näin kaventaa. Dynaamisuus-staattisuus-ongelma on kuin
ympäristö - perimä-ongelma. Muutokset yksilössä ovat kuitenkin kasvatuksessa
tärkeitä. Yksilön elämänkokemukset, yhteys toisiin yksilöihin, yhteiskuntaan ja
universumiin (asuinpaikan sijainti, ilmasto, luonnon saasteet) muokkaavat hänen
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persoonallisuuttaan. (Emt. 34 - 37.) Persoonallisuus kehittyy jatkuvasti sosiaalisessa
toiminnassa.

Persoonallisuus on siis syytä määritellä dynaamisena kokonaisuutena. Vaikka
vakaumusperusteisen tiedon paineet ovat ilmeiset, vitaalisuutta valaiseva persoonallisuus
on silti tavoittelun arvoinen. Innovatiivisen tiedon ja täsmällisen käsitemäärittelyn tarve
eivät kuitenkaan vähene. (Emt. 38 - 39.)

Niskanen tarkastelee persoonallisuutta selkeästi määritellyin käsittein dynaamisena ja
pysyvänä sekä laajana ja yleisenä kokonaisuutena. Kasvatuksen kannalta tarkastellen hän
näkee kulttuurin ja egon energiamekanismien vaikutuksen olennaiseksi. Hänen
mielestään persoonallisuutta on hedelmällistä katsoa sellaisena kokonaisuutena, johon
voidaan vaikuttaa. Näin egon energisyys, vitaalisuus ja innovatiivisuus sekä opitut
ehdollistumat ovat tarkastelussa olennaisia. Uhkatilanteessa ego puolustautuu.

Lazarus (1991) pitää persoonallisuutta pysyvänätaipumustenkokonaisuutena, jota
luonnehtivat olennaisesti motivaatio ja itsekontrolli. Usein sen yhteydessä puhutaan
piirteistä, dimensioista, tyypeistä ja typologioista. Persoonallisuus kehittyy
assosiaatioiden, tarverakenteiden, minäkäsitysten sopeutuvuusominaisuuksien,
rakenteiden yleisyyden ja yhteisöllisten seikkojen varassa. Myös yksilön henkiset
kehitysvaiheet katsotaan usein persoonallisuuteen kuuluvaksi.

Yksilön persoonallisuuden ylimmäksi tasoksi Averill ja Moore (1993) ovat asettaneet
minän. Sitä monet muutkin tutkijat pitävät persoonallisuuden ytimenä. Minä (self) viittaa
identiteettiin, joka on Lewisin ja Havilandin (1993, 278 - 279) mukaan kognitiivista uskoa
itseensä. Se kuvaa myös reproduktiivista menestystä, halua saada ystäviä ja jälkeläisiä.
Sosiaalisissa rooleissa minällä on myös kulttuuriasu. Minä assimiloi tiedon todellisuuteen,
ylläpitää mielihyvä - kipu-tasapainoa, itsekunnioitusta ja suhdetta toisiin (Epstein 1993,
166). Muiden ihmisten rooli näkyy minän rakenteessa, minän arvioinnissa ja ylläpidossa
sekä riippuvuutena toisista. Identiteetti on sosiaalinen tuote. Henkilö, jonka minä edustaa
korkeaa sosiaalista mutta matalaa persoonallista identiteettiä, menee helposti toisten
mukaan. Näiden aspektien ollessa päinvastoin painottuneita yksilö yrittää selvitä yksin.
Edellinen on sosiaalisesti, jälkimmäinen yksilöllisesti orientoituva yksilö. Asenteet,
uskomukset ja toisten käyttäytyminen muovaavat koko ajan minää (Markus ja Cross 1990,
576 - 602). Minän suojautumismekanismit ovat sen tavanomaista toimintaa (Lazarus
1991).

Vuorinen (1990) näkee ihmisen itseään säätelevänä subjektina. Psyyke on oman
tasapainotilansäätelyjärjestelmä. Yksilö itse löytää tavoitteensa, jonka saavuttamiseksi
hän jaksaa ponnistella. Passiivisesti tapahtuva pyritään muuttamaan aktiivisesti
hallittavaksi. Ulkoinen aktiivisuus saattaa edustaa voimakasta passiivisuutta, esim.
avuttomuutta. Se on pyrkimys saada muut toimimaan omia vuorovaikutuskuvia
vastaavalla tavalla (vrt. Apter 1989, 34). Päämäärän ansiosta elämään syntyy
voimajännite, joka itse asiassa on henkisen terveyden välttämätön edellytys. Kun sisäistä
jännitystä nostava toiminta tapahtuu yksilön omasta aloitteesta, kyseessä on pyrkimys
korkeammanasteiseen sitoutumiseen ja kestävämpään harmoniaan. Jännityksen
välttäminen on mielen päämäärä. Ympäristöstä johtuen voimme saavuttaa vakauden vain
hetkellisesti. Jännitteen nousu vaatii sosiaalista toimintaa. Kaikki psyykkinen toiminta
suuntautuu johonkin kohteeseen. Sisäinen eheys vastaa onnistuneen sitomisen
lopputulosta. Minuuden säilyttämisestä muodostuu elämän keskeinen tavoite, ja kaikki
sitä uhkaava nostaa jännitteen tasoa. Tietoinen tavoitteisuus saattaa siis olla defenssien
palveluksessa. Minän ongelma voidaan ratkaista vain kytkemällä se yleisinhimilliseen
itsemääräämispyrkimykseen.
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Vuorinen puhuu psyykkisestä tasapainosta, joka tavallaan on viihtyvyyden
perustilanne, jota tämäkin tutkimus pyrkii selvittelemään. Vuorisen viittaus tietoisuuden
defensiivisyyteen liittyy toiseen tämän tutkimuksen ongelmaan, jota taas on vaikea
yhdistää esim. lukioviihtyvyyteen. Vuorisen mainitsema yleisinhimillisyys viittaa jo
humanisaatioon, joka sekin on tämän työn selvittelyn kohteena.

Maslow (1987, 42 - 61) korostaa kokonaispersoonallista motivaatio-tarkastelutapaa.
Fyysiset ja psykologisettarpeet(turvallisuus, ryhmään kuuluminen, rakkaus, kunnioitus ja
itse-aktualisaatio) muodostavat hierarkian. Esim. rakkaus itsensä todentamisessa on
avoimuutta, antamista ja saamista, seksuaalisuutta, egon henkisyyttä, hauskuutta, itsensä
ja muiden kunnioittamista sekä altruismia. Tarpeet ovat vaistonomaisia tai
kokemuspohjaisia, opittuja. Normaalia tervettä ihmistä hallitsevat synnynnäiset tarpeet, ja
hän on olemukseltaan hyvä ja kilpaileva. Korkeimmat tarpeet ovat vaativampia ja niitä
voidaan siirtää ajallisesti kauemmaksi. Kaikki käyttäytyminen ei ole kuitenkaan
motivoitua. Uhkaava frustraatio tuottaa patologiaa. Kaikki turhautuminenkaan ei ole
uhkaavaa. Deprivaatiolla voi olla negatiivisia tai positiivisia vaikutuksia. Tietty konflikti
voi tuottaa myönteisyyttä. Tuhoisuus ei ole siis synnynnäistä. Siihen vaikuttaa
luonnerakenne, kulttuuripaineet ja välitön tilanne. Tarpeita voidaan tyydyttää vain
interpersoonallisesti. Hyvässä yhteisössä hyviä humaaneja suhteita vahvistetaan ja niihin
rohkaistaan. Normaali on sopeutuvaa ja häiriötöntä. Se on positiivista psykologista
terveyttä, joka on yhteydessä synnynnäisten tarpeiden tyydyttymiseen ja
itseaktualisaatioon. Psykologiseen terveyteen rohkaisee vapaa, salliva ja
valinnanmahdollisuuksia tarjoava ympäristö. Normaali ihminen ei ole kuitenkaan mikään
täydellisyys. Arvoilla on tärkeä osuus hänen elämässään. Dikotomisuus (esim. itsekäs /
epäitsekäs) on kuitenkin arveluttavaa. Vaistonomaisuus ja altruistinen rakkaus palkitsevat
ihmistä. Primääri itse-aktualisaatio on perusihmisyyden olennainen osa. Maslow korostaa
uusia kokemuksia. Sokea luokittelu ja stereotyyppiset tavat ovat tarpeettomia. Liika
luokittelu johtaa kankeuteen ja tietoisuuden katoamiseen. Tästä seuraa tehotonta
ongelmanratkaisua.

Jos korkeammat tarpeet tyydyttyvät, tuloksina on Maslowin (1987) mukaan mm.
seuraavaa:

• Tiedollinen halu ja ymmärtäminen viriävät animaaliselta ja luonnolliselta pohjalta.
• Itsekkyys ja epäitsekkyys ilmenevät vahvoina ominaisuuksina.
• Ei ole enää eroa työn ja kutsumuksen välillä.
• Kulttuuri ja yksilön suhde siihen muodostavat ihmisen elämässä synergian, yhteis-

vaikutuksen.
• Synnynnäiset humaanisuuden perusimpulssit toteutuvat: organismi ilmaisee

tarpeensa sairastumalla deprivaatiosta ja kasvamalla tyydyttymisestä. Jäljellä olevat
jo hei- kot humaanit vaistot tulevat suojatuiksi kulttuurilta, sen kasvatukselta ja
opetukselta. Vaistot ovat joko hyviä tai neutraaleja, eivät pahoja.

• Aktualisaation terapia merkitsee painetta vastustaa kontrollia, ehkäisyä ja
synnynnäisten impulssien rajaamista. Uusia avainsanoja ovat spontaanisuus,
luonnollisuus, itsensä hyväksyminen, impulssitietoisuus, tyydyttyminen ja
itsevalinta. Synnynnäiset vaistot ovat ihailtavia, eivät inhottavia. Ne pitää vapauttaa
täydellisimpään ilmaisuunsa. Korkeampaan kulttuuriin päästään antamalla sisäisille
biologisille pyrkimyksille parempia tilaisuuksia aktualisoitua, koska korkeammat
tarpeet ovat vaiston- omaisia luonteeltaan. Korkeampien tarpeiden tyydyttyminen
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tekee yksilön suhteellisen riippumattomaksi alempien tarpeiden tyydyttymisestä;
korkeammat kehittyvät ainoastaan alempien tyydyttymisen pohjalta.

Köyhyys, sota, dominanssi ja julmuus alentavat elämän laatua, persoonallisuutta,
tietoisuutta ja viisautta. Ne eivät edistä kasvua, humaanisuutta, potentiaalien
aktualisointia, suurempaa onnellisuutta, tyyneyttä, huippukokemista, eivätkä ne tarjoa
todellisuuskognitiota. (Ks. myös Atkinsonym. 1996, 467; Csikszentmyhalyi 1990;
Davidmann 1995, 4 - 18; Humanistic education 1997, 1 - 4; Maslow 1987, 59 - 61.)

Maslowin käsitykset persoonallisuuden ja humaanisuuden olemuksesta ovat asiallisia
ja eettisiä, ja ne sopivat hyvin tämänkin työnperuskehykseksi. Humaanien tarpeiden
tyydyttyminen ehkäisee monien arkisten pulmien syntymistä. Maslowin käsitys
persoonallisuuden perustasta on luonnollinen ja siksi hyvin arkeen soveltuva.

Käsittääkseni turhautuminen ja konfliktit kuuluvat oppimisprosessiin, ja niistä on
hyötyä, jos yksilö voi löytää niihin itse ratkaisun. Itsekkyys on osa yksilön luonnollista
inhimillistä toimintaa. Muilla ihmisilläkin on sama tarve ja oikeus, jonka hyväksyminen
ja salliminen on epäitsekkyyttä. Vaistonvaraisuus on luonnollisuutta mutta
stereotyyppisyys usein kulttuurikohtaista. Kulttuuri on kasvattamista, luonnollinen
inhimillisyys on kasvamista. Inhimillisyys on laajimmillaan globaalia mutta sosiaalisuus
tiettyä yhteisöä koskevaa. Kasvaminen on luonnollinen inhimillinen prosessi,
kasvattaminen on yhteiskunnallinen ilmiö, mutta siinä voitaisiin pyrkiä yleiseen ja
humaaniin.

Apterin (1989; 1997, 2 - 4) optimaalin vireystilan teoria (Optimal arousal model) kuvaa
yksilön tunnetoimintaa hedonisen sävyn ja vireystilan avulla. Edellinen on
epämiellyttävyyden-mielihyvän ulottuvuus, jälkimmäinen ikävystyneisyyden-rentouden
tai ahdistuneisuuden-innostuneisuuden jatkumo. Paras vireystila on keskikertainen. Apter
erottaa yksilön persoonallisessa orientaatiossa telic- ja paratelic- moodit. Telic-orientaatio
on päämäärähakuisuutta, paratelic-tyyli taas vain toimintaa. Molempien edustajat saavat
tyydytystä omasta aktiivisuudestaan. Apter on muutenkin selvästi Maslowin linjoilla
korostaessaan yksilön subjektiivisen merkityksellisyyden olennaisuutta käyttäytymisessä.
Toinen yhteinen näkemys on motivaation, emootioiden ja kognitioiden yhteys ja kolmas
ihmisluonnon ajattomuuteen pohjautuva käsitys kulttuurin universaalisuudesta (Apter
1997, 2 - 3; vrt. Heskin 1996, 3 - 8). Näihin asioihin tämänkin työn kiinnostus pääasiassa
pohjautuu.

Mehrabianin (1995a, 339 - 361; 1995c) PAD-asteikko sisältää vielä kolmannen
hallitsevuus-sallivuus-ulottuvuuden, joka taas edustaa oman tunnetoiminnan kontrollia tai
sen puutetta (vrt. Pulkkinen 1995). PAD malli lähentelee jo persoonallisuuden kognitio -
emootio - toiminta-rakennetta (ks. kuvio 29 s. 71).

Briggs-Meyers (1985) jakaa persoonallisuuden 1)energisyyden, 2) huomion, 3)
päättävyyden ja 4) elävyydenriippumattomaan ortogonaaliseen alueeseen, jotka taas
jakautuvat kukin kahdeksi vastakkaiseksi persoonallisuustyypiksi seuraavasti:

• Energiatyypin vastinpareina ovat eksternaalit ja sosiaaliset, itsensä ulkopuolelta
energiansa keräävätekstrovertit(75 % populaatiosta) sekä internaalit ja intensiiviset
sisäistä enegiaansa käyttävätintrovertit (25 %).

• Huomioitsijat ovat kokeilevia havainnoijia, aktualisteja, käytännöllisiäaistikkoja (75
%) sekä vaistohakuisia ja innostuviaintuitikkoja.

• Päätöksentekijät ovat eloisia ja periaatteellisia, loogis-objektiivisiaajattelijoita
(50%) sekä
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• spontaaneja, joustavia, omistautuvia ja vakaumuksellisiatunneihmisiä.
• Elävyystyypit taas ovat jo vakiintuneita, suunniteltua ja organisoitua elämää eläviä

ratkaisijoita ( 50 %) sekä spontaaneja ja joustaviahavainnoijia. (Eysenck & Keane
1991; Briggs-Meyers 1985.)

Ulospäin suuntautuvat ekstrovertit ovat yleisin ryhmä, sisäänpäinkääntyvät
introvertit sen vastakohta.

Ekstrovertit omaavat alhaisemman vireystason, introvertit korkeamman. Ekstrovertit
saavuttavat vireyshuippunsa hitaammin. He ovat siksi aamulla hitaammin viriytyviä kuin
introvertit. He omaavat korkeamman vireyden korkean vireystilan oloissa. Ekstovertit
kokevat vireystilanteessa outoutta, kiihkeyttä, haasteellisuutta ja jännitystä. He kiihtyvät
seksuaalisesti nopeammin ja alkavat tupakoida herkemmin. He ovat vahvempia
mielihyvässä mutta heikompia pelossa. Ekstrovertit pitävät muutoksesta. He etsivät
vireyttä. Heidän ikävystymiskynnyksensä on alhainen, he ovat impulsiivisia, välttävät
interpersoonallista ahdistusta ja suhtautuvat pinnallisesti ja epäkognitiivisesti
kanssaihmisiin. (Evans 1989, 93 - 111.) Energisyys vastaa tunteita, huomio ja päättävyys
ajattelua ja elävyys persoonallisuuden toiminnan aluetta. Sosiaalisuus tukee
ekstroversiota, tunteikasta ja spontaania havainnoivuutta.

Telic-tilassa olevat persoonat pyrkivät johonkintavoitteeseen. Heille tavoitteet
ilmentävät motivaatiota. Motivaatio tulisikin saada lähemmäksi persoonallisuustutkimusta
(Emmons 1993, 167 - 168). Yksilön toiminnot organisoituvat tavoitteiden ympärille,
jolloin nämä päämäärät märitellään kohteiksi, joihin pyritään. Tavoitteet vaikuttavat
ajatteluun ja emotionaalisiin reaktioihin toiminnan ohella. Ne ovat olemassa hierarkkisesti
järjestyneinä systeemeinä, joita luonnehtii se, että toimiminen jollakin alueella heijastuu
myös muille alueille. Tavoitteet ovat lisäksi saatavilla tietoisessa todellisuudessa,
vaikkakaan niiden ei välttämättä tarvitse olla yksilölle tietoisia silloin, kun hän pyrkii
niihin. (Emt.)

Yksilön persoonallisuuden keskitasoisia teemoja ja elämän merkityksiä ovat
mahdolliset minät, henkilökohtaisetprojektit, nykyiset mielenkiinnon kohteet,
elämäntehtävät, organisoidut ydinteemat, ehdolliset ydinmallit ja suhdekonfliktien
ydinaiheet. Nämä kaikki määrittelevät yksilön affektiivisesti latautuneita tavoitteita, jotka
antavat merkityksen hänen elämälleen. (Emt. 168.)Henkilökohtaiset projektitovat asioita,
joita yksilö ajattelee, suunnittelee ja toteuttaa, ja joskus saattaa myös päätökseen. Nämä
projektit liittyvät vuorovaikutukseen, joka taas kytkee yksilön sosio-kulttuuriseen
alueeseen. Projekteja on sovellettu myös henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden
tutkimuksissa. (Little 1992.)

Elämäntehtävät(esim. onnistuminen kouluopinnoissa) ovat ongelmia, joiden parissa
yksilö painiskelee. Näin persoonallisuuden kognitiivinen perusta, sosiaalinen älykkyys,
tulee esille niissä ongelmanratkaisustrategioissa, joita yksilö valitsee elämäntehtäviään
varten. Defensiivinen pessimismi, sosiaalinen vetäytyminen ja itsenäisyyden
saavuttaminen ovat tällaisia keinoja. (Cantor & Zirkel 1990,135 -164; Emmons 1993,
170.) Elämäntehtävä liittyy yleensä spesifisti johonkin siirtymävaiheeseen, esim.
lukioaikaan. Se on relevantti, kun yksilö itse etsii tuon vaiheen läpipääsyä (vrt. Emmons
1993, 171).

Konflikti on tavoitteellisuuden eräs ominaisuus. Ristiriita viittaa tilanteeseen, jossa
tavoite, jonka yksilö haluaa saavuttaa, vaikeuttaa harmillisesti toisen tavoitteen
saavuttamista (esim. seurustelu ja lukio-opiskelu). Tämä saattaa ilmetä
päättämättömyytenä, epävarmuutena ja väärinymmärryksenä (Miller 1959) sekä
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ahdistuksena, depressioina, vihamielisyytenä, hallusinaatioina (virhehavaintoina) tai
deluusioina (ajatuksilla väärinpeluuna) (Bohm & Peat 1992, 62; Powers 1973). Nämä
ristiriidat ilmenevät alhaisena tyytyväisyytenä (Little 1992, 501 - 520) ja pahoinvointina
(Epstein 1993, 313).

On kuitenkin vielä paljon tehtävänä, ennen kuin täysin ymmärrämme erilaisia
motivaatiokonflikteja, joista yksilöt kärsivät, näiden ristiriitojen vaikutuksia kognitioihin,
emootioihin ja toimintaan ja sen, kuinka ristiriidat voidaan ratkaista (Emmons 1993,
172). Viihtyminen ei ole itsestäänselvyys.

Yksilön mielenkiinnon kohdeon motivaatiotila kahden ajallisen pisteen välissä,
tavoitteeseen sitoutumisen ja sen saavuttamisen tai hylkäämisen välillä. Tämä tila ohjaa
sitten yksilön senhetkistä ajattelua, emotionaalisia reaktioita ja käyttäytymistä (Emmons
1993, 168; Klinger 1977). Vaikka mielenkiinnon kohteet toimivat aluksi motivaation ja
kognition yhdistäjinä, käsitettä on laajennettu myös depressiivisyyteen ja tyytyväisyyteen
(vrt. Robertson 1989, 345).

Persoonallisuutta voidaan tutkia myös tavoitteiden,mielikuvien, fantasioiden ja
affektiivisten tilojen kautta. Tavoitekäsite toimii tällöin yhdistävänä periaatteena näiden
tekijäin välillä. On ajateltu, että yhdistämällä yksilön muisto menneisyydestään,
tämänhetkiset affektiiviset reaktiot ja ennakoidut tulevaisuuden tavoitteet voidaan edistää
hänen tunnettaan elämänjatkuvuudesta. Yksilön identiteetti edustaa tätä jatkuvuutta. (Ks.
Emmons 1993, 173.) Tavoitteiden suhdetta viihtyvyyteen voidaan selvittää tutkimalla
niiden saavuttamisen tai saavuttamattomuuden toteutumista ajan kuluessa sekä tärkeyden
muuttumista tavoitehierarkiassa. Tällöin se, mihin yksilö pyrkii ja se prosessi, jonka
kautta hänestä tulee jotakin, on vähintään yhtä tärkeä kuin se, millainen hän parhaillaan
on. (Emt. 175.)

Emmonsin (1993, 175 - 176) mukaan kontrollinhallinta- ja toimintateoriat ovat
hallinneet persoonallisuuden tutkimusta parinkymmenen vuoden ajan. Integroivamman
teorian mukaan lähtökohtana on tavoitesuuntautunut käyttäytyminen. Yhtenäinen teoria
sisältää tällöin kuvan motivaatiosta, emootioista ja kognitioista. On selvää, että tavoitteen
käsite, joka yhdistää affektiot, kognitiot ja käyttäytymisen, on keskeinen eheälle
persoonallisuusteorialle. Tällainen oletus on tämänkin työn taustana.

Teoksessaan Ihmisen hahmo Turunen (1991)kuvaa persoonallisuuden kolmijakoa
filosofian käsittein. Tiivistäen tätä ihmishahmoa voidaan luonnehtia kuvion 12
avainkäsitteistön avulla.
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Kuvio 12. Ajattelun, tunteiden ja tahdon peruskäsitteitä persoonallisuudessa (Turunen 1991,
81 - 207).

Turunen näkee persoonallisuuden toimivan ajattelu-tunne-tahto -linjan mukaisesti.
Ajattelu on selkeää, tunnealue häilyvää ja tahtotoiminnat henkisen prosessin päättäjiä.
Tunne sijoittuu Turusen mukaan ajattelun ja tahdon välimaastoon. Kaikki persoonan osat
esiintyvät yhtäaikaa, joten niiden väliset rajat voidaan ajatella häilyviksi (sumurajat).
Ajattelu on kuitenkin selvää ja kirkasta, tunnealue leijuvaa, puolihämärää, sumuista ja
pilvenomaista, sekä tahto olemukseltaan katoavaa tietoisuutta. Ajattelu jäsentää, erittelee
ja on vapaa, tunne kokee ja antaa ajatukselle suuntaa sekä johtaa sen olennaisten asioiden
äärelle. Ihminen on yleensä eettinen olento, ja hänen on pakko ottaa moraali ja arvot
huomioon. Moraalinen hyvä on olemassaolossamme, mutta sitä on vaikea arvona kohdata,
koska se on niin "kaikkiallinen". Arvot ovat kuitenkin keskeisin osa olemustamme
orientoituessamme toimivina olentoina maailmassa. Kasvatus ja opetus on itse asiassa
käsittävän tietoisuuden toteuttamista. (Emt. 96 - 207.)

Seuraavaan kuvioon 13 on koottu kahteen tasoon tämän luvun persoonallisuuden
yksilökohtaisia olennaisia alakäsitteitä ja niistä hiukan etäämmällä olevia enimmäkseen
yhteisökohtaisia taustakäsitteitä. Isomman ympyrän sisällä ovat yksilöasiat, jotka samalla
ovat selkeimmin perittyjä. Ympyrän ulkopuolella on yhteisöllisempiä persoonallisuuteen
läheisesti liittyviä tämän luvun käsitteitä. Kuvio 13 on siis tavallaan tiivistelmä tai
lyhennelmä luvun 3.1. sisällöstä.
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Kuvio 13. Persoonallisuuskäsite ja siihen yhteydessä olevia persoonallisuutta kuvaavia
käsitteitä.

Oheiskäsitteet ovat yleensä sitä lähempänä keskustaa, mitä primäärimpiä tai
geneettisempiä ne ovat. Jo yleissilmäys kuvioon osoittaa, että persoonallisuutta on
tarkasteltu hyvin monista näkökulmista ja monenlaisten käsitejärjestelmien avulla. Tässä
työssä persoonallisuutta tarkastellaan ajattelun, tunteiden ja toimintojen kokonaisuutena.
Luonnollisessa prosessissa persoonallisuuden toiminta ilmenee ajattelun, tunteiden ja niitä
vastaavien toimintojen perättäisyyden muodostamana kokonaisuutena. Yksilö tutustuu
ympäristöönsä kognitioillaan. Niihin liittyy tilanteiden mukaisia tunteita, ja näiden kahden
persoonallisuuskomponentin muodostama henkinen kokonaisuus toteutetaan arjen
tekoina. Tästä muodostuu tuo orientoitumisprosessien luonnollinen perättäisyys.
Seuraavassa luvussa tarkastellaan näitä kolmea perusaluetta tarkemmin.

Jos lyhyesti vielä pelkistää Kuvion 13 eräitä olennaisia persoonallisuustermejä tekstin
etenemisen mukaan, saadaan seuraavayhteenveto: Lajityypillisyys ja perimä määrittävät
kokemusten kautta persoonallisuuden tasapainoisuutta. Minä ja temperamenttipiirteet,
motiivien ja tarpeiden hierarkia sekä persoonallisuuden rakenne ilmentävät kyvykkyyttä ja
taipumuksia. Syntyneet jännitteet ja mielihyvä siivittävät luonteen kehittymistä,
ehdollistumat luovat tiedostamattomia ominaisuuksia, joita vaistot ja tunteiden vireys
suuntaavat henkilön tavoitteita, omia projekteja ja elämäntehtäviä sekä arvoja
toteuttamaan. Tämän prosessin aikana yksilöllisyys ja yhteisöllisyys ja niiden suhde
toisiinsa ovat persoonallisuuden kehittymistä kuvaavia olennaisia attribuutteja.

Seuraavassa esitetään vielä tämän työn kannalta olennaisten teoriaosan peruskäsitteiden
yleisiä määritelmiä.

Persoonallisuuteen liittyviä, tässä työssä esiintyvien käsitteiden määrityksiä
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Affektiivinen kouluviihtyvyyson emotionaalisen itseilmaisun ja tunneturvallisuuden
kokemista ja mahdollisuuksia koulutoiminnoissa (esim. tunneturvallisuus).

Affektio on miellyttävä tai epämiellyttävä tunne, henkilökohtainen elämyksellinen
tuntemus jossakin tilanteessa (esim. pelko). Siihen ei kuulu kognitiivisuutta.

Animaalisuuson ideologia, jonka mukaan ihminen on (moraaliton ja älykäs) eläin.
Arvo on jokin yleinen ja pysyvä asia, kohde tai tekeminen, jota ihminen arvostaa ja

pitää tärkeänä elämässä (esim. totuus). Arvo koskee ihmistä yleensä.
Asenne on toimintavalmius, suhtautumistapa, jolla on aina jokin kohde (esim.

uskonnollisuus).
Defenssimekanismitovat keinoja, joilla yksilö suojelee minäänsä jouduttuaan vaikeuksiin

(esim. selittely).
Ehdollistuminenon kahden asian emotionaalinen liittyminen tosiinsa niin, että toisesta

tulee usein toisen tunteenomainen ehto (lääkäripelko).
Emootioon affektio, tunne tai tuntemus jossakin tilanteessa ilman järkeilyn mukanaoloa

(esim. viha).
Henkisyyson ajattelun ja tunteiden muodostama kokonaisuus. Se on persoonallisuuden

ydin.
Humanisaatio on ihmisen kehittymistä, kasvattamista ja opettamista ihmiskunnan

jäseneksi.
Humaanion ihmistä tai kaikkia ihmisiä koskevaa.
Ideologia on persoonallisuuden yleinen kokonaisilmentäjä. Sitä saattaa hallita

uskonnollinen, poliittinen tm. aatteellinen arvo(stus)rakenne (esim. kristillisyys).
Kellopeli on ihmisen luonnollisen kilpailemisen muotojen ja olemuksen tarkastelemista

luonnon itsensä muodostaman normaalijakautumakuvion, kellokäyrän avulla. Tällöin
puolet keskenään kilpailevista ihmisistä on aina keskiarvon molemmin puolin
(esim. arjessa aatteellisia etujensa puolustajia on puolet keskiarvon molemmin puolin).
Luonnon mukainen elämä sinänsä on aatteeton.

Kognitiivinen kouluviihtyvyyson ajatuksellisen selkeyden ja relevanssin havaitsemista
koulutoiminnoissa (esim. oppisisältöjen kognitiivinen mielekkyys).

Kognitio on ajattelua, järkeilyä, ongelmanratkaisua ja päättelyä ilman tunteen
mukanaoloa (esim. pohtiminen).

Kouluviihtyvyyson oppilaan kokonaispersoonallisuuden toimivuutta kouluelämässä. Se
on kognitioiden ja emootioiden tasapainoa ja niiden todentumista koulutoiminnoissa.
Viihtyvän oppilaan kognitiot, emootiot ja toiminnot ovat samansuuntaisia, yhtä vahvoja
ja toisiaan tukevia. Tällöin oppilaan kokonaispersoonallisuus toimii. Ajatuksin voidaan
selittää tunteita. Tunteet voidaan kuvata kognitiivisesti. Toiminnot ovat ajattelun ja
tunteiden mukaisen henkisen olemuksen todentamista käytännön koulutyössä.
Koulussa viihtyvä voi toteuttaa omaa persoonallisuuttaan (henkistä olemustaan)
koulutoiminnoissaan. Viihtyvyyden luonnollinen prosessi etenee ajattelusta ja niihin
samaan aikaan tai myöhemmin liittyvistä tunteista tämän ajattelun ja tunteiden
muodostaman henkisyyden realisointiin.

Käsiteon sana, jolla on selkeä määritys ja tarkoite (esim. kasvi).
Mielle on käsitteeseen liittynyt - mutta siihen kuulumaton - tunnemerkitys, sanan

tunneosa (esim. rakkauden mielle on ilo).
Normi on sääntö, joka säätelee yhteisön ja sen jäsenten käyttäytymistä (esim. laki).
Paratelic-toiminta on toiminnallisuutta ilman mitään erityistä tavoitetta (esim. ajanvietto)
Persoonallisuuson ihmisen syvintä olemusta ilmentävä käsite. Se muodostuu tunteista ja

ajatuksista sekä tahdosta toimia niiden mukaisesta. Jos nämä kolme aluetta ovat
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samansuuntaisia ja yhtä vahvoja sekä toisiaan tukevia, persoonallisuus on
tasapainoinen. Arjessa tunteet hallitsevat useimmiten kuitenkin persoonallisuutta.
Persoonallisuuden perustana on luonnollinen tarvehierarkia. Tarpeet ohjaavat yksilön
motivaatiota.

Raamatullisuuson elämänkatsomus, jonka mukaan ihmiselämä määrittyy Raamatun
tekstin mukaan.

Tarkoite on selkeä ja täsmällinen käsitteen rationaalinen, varsinainen merkitys.
Tarkoitteeseen ei liity tunnetta. Tarkoite on siis sanan kognitiivinen osa (esim.
pallokäsitteen eräs tarkoite on pyöreä).

Tarveon yhteisnimitys niille asioille, joita ihminen luonnostaan tarvitsee (esim. nälkä).
Telic-toiminta on tietoista tavoitteeseen pyrkimistä (esim. yo-tutkinnon suorittaminen).
Toiminnallinen kouluviihtyvyys on kognitioiden ja emootioiden todentamista

koulutoiminnoissa (esim. ryhmätyöaktiivisuus).(Ks. esim. Atkinsonym. 1996, 684 -
709.)

3. 2 Persoonallisuuden toiminta viihtyvyyden näkökulmasta

Ihminen haluaa selviytyä ja jatkaa sukua (Wilson & Daly 1992, 289).
Ihmispersoonallisuuden ydin on se, mitä ihminen tarvitsee. Fysiologiset tarpeet
muodostavat perustan. Ihminen tarvitsee ruokaa, juomaa ja ilmaa. Kun nämä tarpeet on
tyydytetty, on psykologisten tarpeiden vuoro. Niitä ovat esim. rakkaus, turvallisuus,
sosiaalisuus, itsekunnioitus, kognitiivisuus, esteettisyys ja itsensä toteuttaminen. Kehitys
etenee perustarpeista kehittyneempiin henkisiin tarpeisiin. Alempien tarpeiden
tyydyttyminen on yleensä edellytyksenä ylempien toteuttamiselle. Ylimpinä
itsetoteutuksen ilmentyminä ovat huippukokemukset (peak experiences), jolloin yksilö
tuntee todella elävänsä. Tarpeet toimivat siis ihmisen motiiveina kuvion 14 esittämällä
tavalla.( Erikson 1962, 177 - 254; Maslow 1987, 59 - 61.)



50

Kuvio 14. Tarvehierarkia (Maslow 1987, 43 - 44).

Yksilön olemusta luonnehtivat tunteiden, ajattelun ja toiminnan alueet. Ne ovat
jatkuvasti vuorovaikutuksessa keskenään. Yleensä näitä persoonan alueita ei ole teorioissa
tarkasteltu samanaikaisesti. Maslowkin jättää sen tekemättä. Kuitenkin yhtenäisen,
kokonaisvaltaisen persoonallisuusteorian tarve on tunnustettu. Eheän persoonallisuuden
kaikki alueet ovat samansuuntaisia, tukevat toisiaan ja mahdollistavat näin yksilön itsensä
täydellisen realisoinnin, mikä onkin ihmisen korkein tarve. (Emmons 1993; Helkama
1985, 25; Niskanen 1990.)

Voidakseen toimia yksilön on osattava säädellä persoonansa eri alueiden toimintoja.
Mikään alue ei saa liikaa yksin hallita persoonallisuutta. Toisaalta kaikkien alueiden on
oltava toimivia ja samansuuntaisia. Yksilö ajattelee tarkoituksellisesti ja elää tunteitaan.
Tämä ei ilmene välttämättä hänen suhteissaan toisiin ihmisiin. Vasta toiminta on selvästi
havaittavissa. Toiminnan on yleensä oltava ihmisyhteisön yleisten toimintojen kaltaista.
Tästä seuraa se, että persoonallisuus muodostuu tavallisesti juuri elinyhteisön ja -
kulttuurin käytänteiden mukaiseksi. Oman persoonallisuudenkontrollointikyky onkin
yksilön ja yhteisön välisen vuorovaikutuksen koetinkivi. Interpersoonallisten suhteiden
onnistuminen on eheälle persoonallisuudelle tyypillinen sosiaalinen ominaisuus.
(Mehrabian 1995d; ks. myös Olkinuoraym.1984, 14 - 16.)

Kasvatuksen kannalta ehyt persoonallisuus ilmenee dynaamisuutena. Dynaamisuus -
staattisuus-ongelma on kuin ympäristö - perimä-probleemi. Persoonallisuuden
kehittyminen on yksilön kannalta tärkeätä. Yksilölliset kokemukset, kontaktit yhteisön
toisiin yksilöihin, yhteiskuntaan ja universumiin muokkaavat yksilön persoonallisuutta.
(Niskanen 1990, 34 - 37.) Yksilö elää koko persoonaansa. Eheys saavutetaan vasta
aikuisena, jolloin persoonallisuuden ominaisuudeksi tuleepysyvyys (constancy).
Persoonan kaikki rakenteet syvimpiin kerroksiin asti jäsentyvät iän myötä. Yksilönarvot
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saavat selkeän määrityksen, hänen elämänkatsomuksensa kiinteän muodon. Ellei
jäsentymistä joistakin syistä tapahdu, kognitiivisuus ei ole ollut riittävää, ja tällöin
voidaan puhua mielenterveysongelmista. (Vrt. Erikson 1962, 239 - 254.)

Kasvatus ja harjoitus ovat vaikeutuneet viime aikoina. Vaikka persoonallisuus yleensä
on nähty kulttuurisidonnaisena, se tulisi kuitenkin määritellä laajana ja yleisenä, ihmistä
koskevana (Niskanen 1990, 16 - 23). Kulttuuri ja egon energiamekanismit ovat
vaikuttaneet olennaisesti persoonallisuuden kehittymiseen. Integroidussa
persoonallisuudessa onaktiivisuutta, kasvua ja vakautta. Se on selkeä systeemi. Sitä ovat
rakentaneetehdollistumat ja oivallukset. ( Emt. 26 - 31.) Persoonallisuuden tarkastelu
yleisinhimillisenä laajentaa sosiaalisen humaaniseksi, vain sinänsä ihmistä koskevaksi.

Persoonallisuutta on tarkasteltu myös varsin runsaasti minäkäsitysten valossa. Yksilö
suojelee minäänsä (defenssit). Ihminen assimiloi kohtaamansa tiedon todellisuuteen,
ylläpitää mielihyvä-kipu-tasapainoa ja suhdetta toisiin ihmisiin sekä itsekunnioituksensa
tasoa. Hän etsii nautintoa ja koettaa välttää pettymyksiä. (Epstein 1993, 166.) Identiteetti
kuvaa minän olemusta. Sosiaalinen identiteetti korreloi positiivisesti sosiaaliseen
sopeutuvuuteen ja altruistisuuteen, persoonallinen identiteetti taas saavutusorientaatioon ja
uniikkiuden tarpeeseen. Maslowin (1987, 43) tarvehierarkian korkein taso, itsensä
toteuttaminen, edustaa juuriminän optimaalia toimivuutta. Defenssimekanismit taas
kuvaavat tasapainoa hakevan persoonallisuuden tilaa. Minuuden säilyttäminen onkin
inhimillisen elämän keskeisimpiä tavoitteita (vrt. Takala 1985, 18; Vuorinen 1990).

Synnynnäinen motivaatio perustuu juuri tuohon kompetenssin ja itsemääräämisen
tarpeeseen. Sisäinen motivaatio elää valintatilanteissa, vaativissa tehtävissä, suurissa
ponnistuksissa, käsitteellisissä ja haasteellisissa tehtävissä. Se ontiedonjanon
motivaatiota. Suoritusmotivaatio puolestaan vaatii itsemääräämistä, palautteisuutta ja
energisyyttä. Sitä alentavat kiire, autoritaarisuus, ylimääräiset ärsykkeet ja kilpaileva
tavoiterakenne (vrt. Koestner & McClelland 1989, 529 - 533; Kosonen 1991,159 - 162).
Saavutusmotivaatioon perustuva tarkastelu onkin epäonnistunut ennustamaan
koulumenestystä, koska se ilmentää tutkintojen suorittamista, ohjeiden seuraamista,
toisten suoritusten tarkkailua ja korkeaa tarveliityntää (ilmasto, lämpö, ystävällisyys,
positiivinen elämäntulos, sosiaalinen sopeutuvuus ja vakaa minä-käsitys).(Emt. 536 -
539.)

Affektiot ja kognitiot muodostavat persoonallisuudenhenkisenalueen. Sosiaalisen
yksilön yhteys muihin ihmisiin toimii emootioiden alueella. Kanssaihmiset vaikuttavat
yksilöön. Yksilön emootiot ja kognitiot toimivat näin yhdessä ja vuorovaikutuksessa
elinyhteisön muiden jäsenten kanssa.
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Kuvio 15. Sosiaalisten relevanssi- ja tilannesidonnaisten dimensioiden vuorovaikutus vs.
niiden herättämien oppimismotiivien pysyvimmät elementit (Olkinuora ym.1984, 15).

Olkinuora ym. (1984, 11 - 16) korostavat tätä vuorovaikutusta selvitellessään
oppimisvaikeuksia (Kuvio 15). Oppilaiden kokemat oppisisältöjen relevanssikäsitteet
joutuvat koetukselle koulukavereiden hyväksynnän ansaitsemisen kanssa. Tilanteet ja
niiden vaikutukset ovat aina älyllisessäkin oppimisessa mukana. Sosiaalisuus ja
oppimistilanteet eivät ole aina keskenään samansuuntaisia. Kognitiivinen asianmukaisuus
saattaa myös vaatia oman osansa oppimistilanteissa, asiasisältö ja oppimateriaali voi olla
vierasta, mutta kavereiden hyväksyminen on saatava. Oppimisen kokonaistilanne saattaa
yksittäisen opiskelijan kannalta olla näin hyvin monisyinen ja epärelevanttikin. Omaa
persoonaansa on kuitenkin voitava käyttää.

Sovellettu kuvio 16 kertoo sen, mitkä taustatekijät ovat yhteydessä kokonaispersoo-
nallisuuden toimivuuteen eli viihtyvyyteen. Oppilas on sekä ainutkertainen ihmisyksilö
että suomalainen. Jos LL 2§:n tavoitteet realisoituvat, oppilas toimii yksilöllisesti. Jos
yhteiskunnan suomalaistamiskasvatus toteutetaan, oppijasta tulee kunnon kansalainen.
Mutta jotta hän viihtyy koulussaan, on oppimistoimintojen ylipäätään oltava hänelle
kognitiivisesti selkeitä, emotionaalisesti turvallisia, toiminnallisuutta tukevia ja sallivia.
(Ks. Olkinuoraym.1984, 6 - 11; Pulkkinen 1984, 305 - 321.)
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Kuvio 16. Kokonaispersoonallisuuden toimivuuteen vaikuttavat tekijät (vrt. Parsons,
Graham & Honess 1983, 1).

Oppilasyksilö saa yleisiä vaikutteita ihmiskunnan taholta. Niitä edustavat LL 2§:n
humaanit kasvatustavoitteet ja yksilön persoonan tasolla kognitiivisen selkeyden,
psyykkisen turvallisuuden ja luovan aktiivisuuden mahdollisuudet. Toinen vaikutusten
vuo tulee yhteiskunnan ja virallisen koulujärjestelmän taholta. Sen tehtävänä on
suomalaistaa oppilas. Se, mikä on näiden vaikutteiden yhteinen vektori, sen suunta ja
voimakkuus, ratkaisee oppimisen ja viihtyvyyden olemuksen. Huitt (1994, 1 - 2)kuvaa
samoja ilmiöitä globaalisuuden, lähimmäisyyden, perheen ja uskonnon (henkisten) sekä
kehon persoonallisten elementtien avulla. Myös Ekholm (1977)kuvaa samaa asiaa
koulun ilmapiirin vaikutuksina oppilaisiin. Prosessia, jonka Parsonsym. kuvion 16
kaavioin aloittavat, jatkaa Pöyhönen kuvion 17 elementein kohti persoonallista
viihtyvyyttä.

Pöyhönen (1976) tarkastelee koulutyytyväisyyden kehittymistä yhteiskunnallisista ja
geneettisistä lähtökohdista lähtevänä prosessissa, jossa oppilaan omat kokemukset ovat
olennaisia. Yksilön tarpeet, arvot, ominaisuudet ja minäkuva, niiden tiedostamisen aste ja
realisoituminen koulutoiminnoissa ilmentävät kokonaispersoonallista viihtyvyyttä.
Tyytyväisyys on tällöin oppilaan itsensä havaitsemien koulusaavutusten ja omien
koulutoiminnoille asettamiensa odotusten ja vaatimusten suhteen funktio. Viihtymisestä
seuraa vaatimusten kasvua ja uuden oppimisen halua ja vitaalisuuden jatkuvuutta.
Viihtymättömyys taas pistää oppilaan pohtimaan sen syitä, yrittämään tilanteitten
sietämistä tai käyttämään itselleen ja yhteisöllekin epärelevantteja defenssimekanismeja.
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Kuvio 17. Kouluviihtyvyyteen vaikuttavat tekijät (Pöyhönen 1976, mukailtu).

Pöyhösen kaavio kuvaa varsin integroidusti yksilön persoonallisuuden realisoituvuutta
oppimistilanteiden arjessa. Hän lähtee hakemaan tyytyväisyyden perusteita varsin kaukaa,
mutta tähän yleiseen kouluyhteisöön sovellettuun malliin luonnollisestikaan ei mahdu
kaikki lukioyhteisön erityiset viihtyvyystekijät. Esim. lukio-opetusta organisoiva opettaja
ja hänen vaikutuksensa tyytyväisyyteen puuttuu kaaviosta. Tässä työssä keskitytäänkin
oppilasyksilön kouluviihtyvyyteen itseensä sekä sen ja arvojen suhteen selvittelyyn.
Viihtyvyyttä tarkastellaan persoonallisuuden ilmentymänä. Tämän mallin taustalla ovat
etäisemmät vaikuttajat, joita edellä Parsonsinym. (1983) sovellettu kaavio myös hyvin
luonnehtii. Taustatekijät eivät ole varsinaisia arvoja, vaan enemmänkin yhteiskunnan
rakennetekijöitä. Yhteiskunnan kehittyneisyys vastaa jollakin tavalla arvojen yleisyyttä ja
globaaliutta.

Persoonallisuuskehitystiivistelmä

Perimämäärää Herrnsteinin ja Murrayn (1994, 22 - 23) mukaan huomattavan osan (30 -
70 %) persoonallisuudesta. Se on perusta, eikä siihen voi vaikuttaa. Kuitenkin yksilön
omilla kokemuksilla on olennainen hänen persoonallisuuttaan muovaava vaikutus.
Kasvatuksessa voidaan ja tuleekin vaikuttaa näihin yksilön henkisiin ympäristötekijöihin.
Biologiset perustarpeet ja niitä ilmentävättaipumukset(dispositiot) ovat toinen olennainen
perustekijä.Perustarpeiden tyydyttyminenon ehtona korkeampien psykologisten tarpeiden
tyydyttymiselle. Synnynnäiset tarpeet edustavat yksilön toivoa tunteiden saamisesta ja
antamisesta. Kehittyvän yksilön ajatuksellista pyrkimystä voisi edustaa toinen
raamatullinen termi, usko. Se siivittää lapsuuden “paratelic-olemusta” eteenpäin - itsensä
elämisestä kohti telic-tyyppistä tavoitehakuisuutta. Rakkaus on taas näiden synteesi. Se
ilmenee aktioina lähimmäisten keskuudessa. Ajattelun (uskon) ja tunteen (toivon)
todentuminen ilmenee rakkautena eli toimintoina lähimmäisyyden hyväksi (vrt. 1. Kor.
13:7). Tämä edustaa kolmannen tunneulottuvuuden, dominanssi - alistuvuuden,
ilmentymistä itsehallintana ja toisten huomioonottamiseen mukautumisena. Se on tärkeä
eettinen huomiointikomponentti (vrt. Mehrabian 1995a, 339 - 350). Persoonallisuus
todentuu inhimillisenä toimintana, lähimmäisyyden edellyttäminä itseaktualisaatioina.

Henkistä kehittymistä, affektioita ja kognitioita, säätelevät siten kehityksen edetessä
arkielämän ehdollistumat, joiden tunnepainotteisuus sekä elävöittää että rajaa
persoonallisuuden kehittymistä. Oppimisessa ne ilmenevät dynaamisena vitaalisuutena,
vahvana uteliaisuutena ja oppimis- ja elämänhaluna. Tällainen oppiminen tuottaa aikanaan
persoonallisuuteen tarkoitteisia käsitteitä, arvostuksia ja arvoja. Näin tyydytetään
luonnollisia psykologisia tarpeita. Tässä kulttuurikin rakentuu persoonallisuuteen
tasapainoisesti. Yksilön voidessa elää koko persoonallisuuttaan hän omaksuu lähipiirinsä,
yhteiskunnan ja ihmiskunnan yhteisiä humaaneja elämänvälineitä. Hänen henkisyytensä
saa vähitellen vakautta ja pysyvyyttä. Elämän vakaumukset jäsentyvät ja kypsyvät kohti
ihmisyyttä, itsensä todentamista ja viihtyvyyttä.

3.2.1 Kognitiot

Spearmanin klassinen älykkyyskäsite korosti yleistä älykkyystekijää, jota Cattel sitten
laajensi kristallisoiduksi ja vuolaaksi älykkyyskomponentiksi sekä Thurstone ja Guilford
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edelleen jopa 120-jakoiseksi. Nämä älykkyysmääritteet olivat vielä kulttuurisidonnaisia.
Piaget eteni informaation prosessointiin ja alkoi puhua kognitiivisuudesta. Spearman
korosti jo älyllistä toimintaa, luovuutta ja kognitioiden yhteyttä kulttuuritekijöihin.
Sittemmin on irrottauduttu suppeasta rakennekorosteisuudesta ja alettu pohtia
älykkyyden suhdetta kauneuteen ja oikeuteen. Gardner näki älykkyyden kykynä ratkaista
ongelmia, havaita niitä ja jopa luoda niitä. Älyllistä prosessia alettiin kutsua
kognitiiviseksi. (Eysenck & Keane 1991; Herrnstein & Murray 1994, 14 - 18.)

Kognitio on ajattelua, päättelyä, käsitteellistä ongelmanratkaisua, pohdiskelua ja
rationaalista järjen käyttöä. Se tapahtuu käsitteiden varsinaisten merkitysten, tarkoitteiden
avulla. (Atkinsonym. 1996, 78 - 87, 296 - 307; Eysenck & Keane 1991). Kognitio sisältää
Perttulan ja Kallion (1996, 169) mukaan olennaisesti tajunnan merkityssuhteita. Ajattelu
on mielellisen perusrakenteen mukaisesti etenevää tajunnallista aktiviteettia. Siihen ei
kuulu tunteita tai tunne-elämyksiä. Käsitteet eli määritellyt sanat ovat ymmärrettäviä
ilman niiden kohteiden aistimista. Olennaista kognitiivisessa henkisessä toiminnassa on
ala- ja yläkäsitteiden mieltäminen eli käsitteiden välisten suhteiden tunteminen. Ajattelu
on tiedostavaa prosessointia. Sen välineillä, käsitteillä, on yleistä merkitystä. Yksilön
menneet elämykset ja emotionaaliset kuvitelmat eivät säätele tiedostamistapahtumaa.
Tiedostavaa ihmistä kuvaa Tähtelä (1978, 42)kuviossa 18.

Kuvio 18. Mennyt ja nykyinen ihmisen mielessä (Tähtelä 1978, 42).

Tiedostavan ihmisen todellisuus piirtyy aivoissa selvästi eroon menneistä
taustakokemuksista. Sekaisin olevan eli tiedostamattoman persoonan “valkokankaat” ovat
yhdessä, jolloin hän ei voi erottaa todellisuutta omista kuvitelmistaan eikä menneistä
kokemuksistaan (Tähtelä 1978, 42; 1981). Tunteet sotkevat ajattelua.

Tiede edustaa kognitiivista toimintaa. Sen käsitteet pyritään määrittelemään
mahdollisimman tarkasti. Niillä on arkitodellisuudessa selvät, mahdollisimman
yksiselitteiset operationaaliset vastineet. Tiede pyrkii karsimaan arkikielen mielteet pois
käsitteistä. Sanat vain tarkoittavat jotakin. Niissä ei ole tällöin mukana tunnemerkityksiä.
Tieteen käsitteet ovat mahdollisimman objektiivisia ja yleisiä, jotta niillä kommunikointi
olisi hedelmällistä. Tällainen kieli on universaalia ja ymmärrettävää ja
mahdollisimman yksiselitteisesti tulkittavaa. Tiede kuvaa todellisuutta sellaisenaan. Se ei
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pyri pelkkään toimintaan, vaan sillä on selkeät tavoitteet. Tätä tavoitteellista pyrkimystä
valottaa kuvio 19.

Kuvio 19. Telic- ja paratelic-tyyppisten toimintojen vastakkaisluonne (Apter 1989, 34).

Kognitiot sisältävät tarkoituksellisuutta, päämäärähakuisuutta. Niitä käyttäen yksilö
pyrkii selkeyteen ja ymmärrykseen. Apterin (1989)kuvaamana tämä kognitioiden
ominaisuus ilmenee oheisesta kuviosta. Telic-tyyli kuvaa realistiseen tavoitteeseen
tähtäävää päämäärähakuista ja kognitiivista toimintapyrkimystä. Telic-yksilö pyrkii
suunnitelmallisesti saattamaan päätökseen aktiviteettinsa ja orientoituu tulevaisuuteen
kiihkottomasti. Paratelic-tyylin mukaan toimiva yksilö saa tyydytystä jo toiminnasta
itsestään; hänelle ei ole olennaista tavoite vaan toiminta. Hän on spontaani, helposti
viriävä ja intensiivinen. Hän välttää selkeiden päämäärien asettamista. (Heskin 1996, 4 -
5; ks. myös Telic-characteristics 1997,1.) Apter (1997, 1 - 2) näkee käyttäytymisen
subjektiivisen merkityksellisyyden ja toiminnan kautta. Motivaatio ja emootio pohjautuvat
kognitioihin. Hän tarkastelee ihmisluontoa kaikkialla ja kaikkina aikoina olennaisesti
samanlaisena ilmenevän universaalin kulttuurin puitteissa.

Yksilön ajattelua kuvaa hänen kognitiivinen tyylinsä. Hän havaitsee osien suhteita,
suorittaa luokitteluja ja täsmennyksiä. Hänen mielenkiintonsa herää tarpeiden pohjalta
valikoivasti tilanteen mukaisin nivellyksin, artikulaatioin. Mukaan astuu edustuksellinen
(representational) muisti tuottaen koodijälkien mukaisia erittelyjä ja rinnastuksia. Muisti
myös organisoi käsiteverkkoja, jolloin tulee mieleen ehkä useitakin käsitemerkityksiä
(conceptional complexity), joista henkilö joutuu valitsemaan sopivan. Hän suorittaa
mahdollisia korjailuja omilla strategioillaan päätyen joko yhdistävään (convergent) tai
erittelevään (divergent) tarkasteluun. Nämä havaitsemisen ja muistin prosessit
houkuttelevat esiin ajattelun. Henkilö luokittelee mielikuvia joko sarjakuvamaisesti tai
kokonaisuushakuisesti. Hän hakee yhdenmukaisuutta käyttäen joko tiukempaa tai
löysempää asteikkoa. Järkeilyn päätös syntyy joko varmuuden tai välittömän intuition
pohjalta. (Fowler 1977, 253.)

Ajattelun kognitioita korkeampaa tasoa edustavaa tieteellisyyttä kutsutaan
metakognitioiksi. Se on ajattelun ajattelemista, kognitioiden kognitiivista selittämistä. Se
on tietoa omasta kognitiivisesta kompetenssista, kognitioiden strategista suunnittelua ja
arviointia (Wienert & Rainer 1987,12; Perttula & Kallio 1996, 167). Lukionuoret ovat jo
keskimäärin saavuttaneet ajattelun luonnollisen kehittymisen korkeimman vaiheen,
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formaalien operaatioiden eli käsitteellisen ajattelun tason (Kallio 1992, 37 - 50). Useat
heistä pystyvät jo postformaaliin päättelyyn, systematisointeihin ja paradigmaattiseen
käsittämiseen, jotka ovat formaalisen ajattelun ylimpiä tasoja. Aikuisuudessa formaali
ajattelu kehittyy postformaaliksi, jolloin tiedollisia rakenteita voidaan yhdistellä ja
muodostaa oma maailmankatsomus itsenäisesti. (Emt. 16.)

Kun ajattelun tasoa arvioidaan logiikan muodollisten kriteerien avulla, käyttää
Olkinuora (1983, 24) termiälooginen mielekkyys. Ajatellessaan ajatteluaan yksilö joutuu
täsmentämään termien merkityksiä, suhteuttamaan käsitteitä ala- ja yläkäsitteisiin ja
tavallaan perustelemaan itselleen nuo ajattelunsa sanat arkielämän ilmiöillä. Hän etsii siis
koko ajan termeilleen operationaalisia vastineita aistein havaittavista ilmiöistä.
Käsitteellisen ajattelun funktiona on oikean kuvan saaminen ympäröivästä maailmasta.
Oppiva yksilö joutuu tässä prosessissa jatkuvasti assimiloimaan (mukauttamaan) ja
akkommodoimaan (muuntamaan) skeemojaan kokemuksensa mukaisesti.

Kuviossa 20 Engeström (1981, 9 - 13)kuvaa kognitiivisen prosessin etenemistä yksilön
mielessä. Oppiminen alkaa tiedollisestaristiriidasta, joka herättää motivaation, ja etenee
arviointiin ja kontrolloiviin toimenpiteisiin.

Kuvio 20. Mielekäs oppiminen (Engeström 1981, 12; 1982, 98).

Prosessin aikana siihen tulee mukaan sisäistettyjä tunteita ja lopuksi myös toimintaa.
Se läpäisee kaikki persoonallisuuden alueet. Prosessi jatkumona vaiheesta 1 vaiheeseen 6
on seuraava:
1 Motivoituminen → 2 orientoituminen → 3 sisäistäminen→ 4 soveltaminen

→ 5 arvioiminen → 6 menettelyn kontrollointi ja testaaminen.

Jos prosessi ei onnistu, oppiminen vaikeutuu, eikä oppilas viihdy opiskelunsa parissa.
Tämä kognitiivinen riittämättömyys saattaa siirtyä tunnepuolelle aiheuttaen ahdistusta.
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Oppiminen tapahtuu loppujen lopuksi yksilössä, ei hänen ulkopuolellaan. Opetus sinällään
ei koskaan takaa sitä, tapahtuuko oppijan aivoissa oppimista (Mehrabian 1995b, 351 -
364). Sitä, miten kouluyhteisön ulkoiset motivaatiotekijät ja oppilaan oma sisäinen
motivaatio aikaansaavat erilaisia henkisiä prosesseja, kuvaa Engeström kuviossa 21.

Kuvio 21. Opetuksen ulkoiset ja sisäiset tekijät (Engeström 1982, 145).
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Kuvion 21 vasemmanpuoleinen etenemislinja edustaa yhteiskunnan
sosiaalistamisprosessia, oikeanpuoleinen yksilön oman uteliaisuuden ja sisäisen maailman
ehdoista lähtevää oppimisprosessia. Edellinen vahvistaa kunnon kansalaisuutta,
jälkimmäinen uniikin yksilöllisen persoonallisuuden kehittymistä. (Vrt. Engeström 1981,
28; 1982, 69 - 145; Ruoppila 1985, 5 - 8.) Vasen linja edustaa perinteistä, oikea
toivottavaa oppilaskeskeistä opetusta. Edellisessä on aktiivisena opettaja, jälkimmäisessä
oppilas itse. Oppimisen tukemisessa on lähdettävä liikkeelle oppilaan sisäisistä
kysymyksistä. Hänen tietorakenteitaan on käytettävä soveltamisesimerkkejä etsien ja
pyrkien sisäistyneeseen oppimiseen. Tämä on oppijan yksilöllisten tekijöiden aktiivista
käyttöä. Opettaminen on tässä kuitenkin lähinnä ohjaamista, oikaisuvihjeitä, tarkistamista
ja tukemista. Tämä oikea etenemislinja on persoonallisen oppimisen kannalta ihanne.
Käytännön koulutyö aiheuttaa sen to- teuttamiselle omat ongelmansa.

Kulttuurin siirtymistä ja persoonallista jäsentävää asiain omaksumista ilmentää kuvio
22. Olkinuoraym.(1984, 26 - 29) näkevät opiskelijan kognitiivisen prosessin alkukohtana
tietorakenteen, jota opettajan didaktinen menettely siirtää oppilaan ymmärrettäväksi.
Opiskelija konstruoi tästä oman kognitiivisen rakenteensa, joka onnistuneena on
integratiivinen. Epäonnistuminen jättää tietorakenteen pinnalliseksi ja asiat
ulkokohtaisiksi, koska opiskelija ei hahmota asiaelementtien keskinäisiä suhteita, vaan
mieltää osat yksittäisenä jatkumona, esim. ajallisesti perättäisten komponenttien ketjuna.
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Kuvio 22. Rakenneprosessien laadullinen ero opetustilanteessa (Olkinuoraym.1984, 27).

Pinnallinen oppiminen jättää asiarakenteet hajanaisiksi ja hatariksi. Opitut asiat jäävät
perättäisenä sarjana oppilaan mieleen, eikä niiden suhteita muihin relevantteihin asioihin
havaita. Näin muodostuneen tiedon sovellettavuus jää minimaaliseksi. Jäsentävä rakenne
sisältää kokonaisuuksia, komponenttien hierarkiaa ja selkeää kognitiivisuutta. Eri tasoilla
olevien osien suhteet havaitaan, ja oikea kuva asioista selkeytyy oppijan mielessä.
Kognitiivista konfliktia voidaan ymmärtää ja sietää, ja se jopa virittää oppimisprosessia
(emt. 28 - 31).Tehtäväorientoituva oppimisprosessi tuottaa integroidumpia
kognitiorakenteita kuin itse asian ymmärtämisen ulkopuolelle jättävä oppiminen, joka on
usein opettajan näkemysten ja lähinnä muistiosien kautta kulkevaa ylimalkaisempaa
oppimista (vrt. esim. historian opiskelu). Jäsennys syntyy perättäinkin esitettyjen
elementtien kesken, jos niiden suhteet opetetaan ja oppilas ne oikein ymmärtää. Tämä
kaavio selkeyttää omalla tavallaan edellistä kuviona 22 esitettyä ulkoista tai sisäistä
oppimista. Oppiminen tapahtuu vain oppijan omassa päässä. Pinnallinen oppiminen ja
esim. pelkkien läksytietojen toistaminen eivät kanna pitkälle. Ne ovat lähinnä
muistamista.

3. 2. 2 Kognitiivinen viihtyvyys

Selkeät ja johdonmukaisetkäsitteetja kieli ovat ajattelun perusta (Takala 1981, 121 -
126). Kognitiivisuus on käsitteellistä tavoitteisuutta (Hakkarainen 1979). Se on formaalia
ajattelua (Kallio 1992). Kognitiivisuus koulussa on didaktista formalismia (Ausubel
1968). Oppilaat ovat luonnostaan älyllisen uteliaita ja heillä on tiedollinen halu (Uusitalo
1982). Käsitteellisyys on kykyä ajatella, se on mielekkyyden etsintää ja merkitysten
löytämistä elämän ilmiöille. Oppilaat haluavat käsitteellistää etenemismahdollisuuksiaan
ja aatteitaan (Pöyhönen 1976). Kokonaisuuksien hahmottaminen, niiden olennaisten osien
havaitseminen ja monitieteisyys ovat koulun tavoitteita (Berky & Dase 1974;
Opetushallitus 1994a). Itsensä tietoinen ohjaaminen on ihanteena (Bezovits 1977). Apter
ja Sveback (1992, 343 - 353) pitävät sitä varsinaisena motivoivana elämäntyylinä.
Ajattelu etenee parhaimmillaan tiedosta sen soveltamiseen, analysointiin ja arviointiin
(Kari, Sauvala, Alhovaara, Jäntti & Räsänen 1978). Koulun tietojen ristiriitaisuus
kirvoittaa ajattelua (Virtasalo 1976, 15 - 16). Elleivät koulutiedot herätä uusia ajatuksia ja
anna eväitä elämää varten, kognitiot lamaantuvat. Opetus on tällöin vierasta elämälle
(Sysiharju 1977). Tiedollinen kasvu on asiain parempaa hallintaa (Koski - Jännes 1980).
Tavoitteena on kognitiivinen selkeys (Arnkil & Penttilä 1976).

Mielekkyydenlöytäminen on toinen selkeä tiedollisen alueen tavoite (Koivumäki
1979). Se on opetuksen ja oppimisen merkityksellisyyttä. Viihtyminen on objektiivisten ja
subjektiivisten tekijäin vuorovaikutusta (Lundgren 1981, 6 - 14). Prosessi lähtee sisäisistä
ärsykkeistä, etenee merkitysten löytämiseen, vastuuseen ja palautteiden hankkimiseen
(Ruohotie 1980). Etsijä hakee opetuksesta ja oppiaineista tärkeitä asioita. Koulutyön
kognitiivinen struktuuri ja oppijan motiivien hierarkia ovat vastatusten. Tiedollinen
epämielekkyys saattaa muuttua affektiiviseksi (Maslow 1987, 61; Olkinuora 1979, 55 -
57). Intuitiivinen aistittava informaatio voi kehittyä illusorisiksi havainnoiksi, ajattelun
vää- ristymiksi, deluusioiksi tai jopa opiskelijaryhmien sisäisiksi todellisuuden
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vääristelyiksi, kolluusioiksi. Oppimisen laatu todella näin heikkenee (Bohm & Peat 1992,
62).

Oppija etsii tietokokonaisuuksia ja tieteellisyyttä kilpailevista tulkinnoista analysoiden
ja syntetisoiden (Lukion opetussuunnitelmakomitea 1977, 78). Merkitysten ja
mielekkyyden löytäminen informaation kaaoksessa pitää virettä yllä (vrt. Ausubel 1968).
Meehan (1991, 91 - 93) toteaa kognitiivisen tason olevan yhteydessä myös ammatillisiin
saavutuksiin. Mielekkyyskäsitteen on katsottu olevan rakenteeltaan kognitiivinen, mutta
luonteeltaan affektiivinen. Objekteilla ja toiminnoilla on enemmän tai vähemmän
merkitystä yksilölle. Tällöin on viitattu käsitteisiin cathexis, valenssi ja vahvistaminen
(Elkind & Flawell 1969; Lundh 1983, 93 - 122). Näin mielekkyys lähenee käsitettä
tyytyväisyys (ks. Apter 1989). Mielekkyys on esim. intentionaalisuutta, jota Lundh
(1983) luonnehtii havaitsemisen ja odotusten tulokseksi. Tiedollista kehittymistä jäsentää
oheinen kuvio 23.

Kuvio 23. Tiedollisen oppimisprosessin tasot(Ausubel 1968; Kari 1977; Kari ym.1978).

Ausubel (1968)kuvaa kuvion 23 vasemmassa kolmiossa kognitiivistaoppimista, jossa
tieto on vain alkukohta. Siitä prosessi etenee ymmärtämiseen ja soveltamiseen sekä
analyysien ja synteesien jälkeen arviointiin. Tällainen prosessi ei voi tapahtua
ulkokohtaisesti, vaan se etenee persoonallisesti yksilön omina reaktioina (vrt. kuvio 14 s.
49; kuvio 19 s. 56; kuvio 21 s. 58). Oikealle puolelle on piirretty vertailun vuoksi
peruskoulun opetussuunnitelmakomitean näkemys vastaavasta didaktisesta
materialismista formalismiin siirtymisen oppimisprosessista, jonka huippuna on luova
ajattelu. (Kariym. 1978). Sen mukaan kognitiot elävät keksimisen ja jäsentyneisyyden
tilanteissa. Ulkoa oppiminen ja passiivinen vastaanottaminen ei juuri kirvoita ajattelua.
Kognitiivisuus on yksilökohtaista prosessointia, ja käsitteet jäsentävät asioita yksilön
mielessä. Asiaa selkeyttää vielä kuvio 24.
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Kuvio 24. Kognitiivinen viihtyvyys ajattelun jäsentyneisyytenä ja kekseliäisyytenä (Ausubel
1968).

Tavoitteena on sisäisen motivaation virittämä utelias keksiminen ja löytäminen, joka
tapahtuu hedelmällisimmin ja kognitiivisesti selkeimmin asioita jäsentävien käsitteiden
kautta. Opettajan esittämien tietojen muistaminen ja toistaminen ei kirvoita kognitioita.
Myös pelkkinä tunteina esitetty opetus jättää opiskelijan oman päättelyn mahdollisuudet
huomiotta. Kuvion nuolten suuntaan olisi opiskelussa edettävä.

Kolmas kognitiivinen ongelma onarvot. Opiskelija on rakentamassa omaa
ihmiskäsitystään ja maailmankuvaansa (Lukion opetussuunnitelmakomitea 1977, 78 - 79;
Olkinuora 1974). Ideologiat, tavoitteet ja etenemismahdollisuudet askarruttavat oppijaa
(Pöyhönen 1976). Näin hän on kiinnostunut myös opetussuunnitelmasta.
Tarkoituksettomuus ja yksitoikkoisuus lamauttaa häntä (Rauste & von Wright 1984). Hän
haluaa totuuden esille (Ketonen 1981). Hän hakee perusteita oikeudenmukaisuudelle
(Kouluneuvostotoimikunnan III mietintö 1976), elämä tarkoitukselle, kuoleman ja
uskonnon kysymyksille (Määttä 1976).Lukio-opiskelu ei kuitenkaan aina kirvoita uusiin
ajatuksiin. Oppisisältöjen irrallisuus ja epäkäytännöllisyys saattaa harmittaa opiskelijaa
(Tervo 1974). Todellisuuden tutkiminen ja hahmottaminen vaatii pitävää tietoa
(Nousiainen 1977). Oppilas on luonnollisesti tulevaisuuteen orientoituva ja kiinnostunut
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maailman ongelmista. Hän koettaa päästä irti epämielekkyyden tuntemuksistaan
(Pakarinen 1978). Opetus on yleensä analyyttista, mutta oppilaat lukiossa kaipaavat jo
synteettistä ratkaisujen tekemistä arvojen moninaisuudessa.

Tärkeää lukiotasolla on vaalia ajattelun ajattelua, kognitioiden kognitiivista
selvittämistä. Tämä metakognitiivisuus on formaaleja operaatioita korkeampi ajattelun
taso. Sen eroja kognitiiviseen motivaatioon selvittelevät Wienert ja Rainer (1987, 12)
taulukossa 1 seuraavasti:

Taulukko 1. Motivaation ja metakognition ero (Wienert & Rainer 1987, 12).

Motivaation tutkimus Metakognition tutkimus

1. Tehtävän vaikeuden arviointi oman kokemuksen funktiona

- Tavoitetasojen asettaminen - Toiminnan suunnittelu
- Pyrkimysten asettaminen - Sopivien strategioiden valinta

2. Kausaaliattribuutiot menestymisestä ja epäonnistumisesta

- Käsitys omasta kyvystä - Tieto omasta kognitiivisesta
kompetenssista

- Yksilöllinen tyyli - Suoritusdeterminanttien
metakognitiivinen arviointi

3. Toiminnan tulosten arviointi

- Itserelevantin arviointi- - Metakognitiivinen tieto
kritiikin käyttö tehtävästä ja henkilömuuttujista

- Subj. kokemukset menesty- - Oikean ja väärän arvioinnin
misestä /epäonnistumisesta arviointi

- Tunnereaktiot ja niiden - Tehtäväperusteisen metakognitii-
seuraukset visen tiedon parantaminen

Motivaatioperusteinen selvittely lähtee tavoitteista, joiden saavuttamisen aiheuttamia
tunnereaktioita seurataan. Metakognitiivisessa tarkastelussa keskitytään strategiseen
suunnitteluun ja metatiedon arviointiin. Tarkastellaan tietoja tiedosta, jolloin yksittäisten
tietojen merkitys ja tarkoitus joutuu tarkastelun kohteeksi. Tämä toiminta on selkeästi
kognitiivista. Kuvio 25 selkeyttää asiaa koulun henkilöiden vuorovaikutussuhteiden avulla
(Olkinuora ym.1984).

Oppilaan metakognitiiviset taidot kehittyvät 1)tehtäväorientoituvassaopiskelussa.
Tällöin oppilas lähestyy suoraan opittavaa asiaa, tulkitsee sitä omien kokemustensa ja
viitekehyksensä avulla. Tuotos on hänen omansa. Ellei hän selviä tehtävästä omin
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neuvoin, hän hakee vihjeitä, neuvoja tai tukea ulkopuolelta, esim. opettajalta ja
opiskelukavereiltaan. Hän vertaa tehtävärakenteita omaan käsitteistöönsä ja
kokemuksiinsa. Hän on oppimisensa selkeä subjekti. Sosiaalisempi strategia toimii niin,
että opiskelija saa alusta alkaen tietoa, ohjausta ja tulkintoja esim. opettajalta. Näin hän
luottaa siihen, että opettajan mahdolliset tulkinnat opittavasta kohteesta ovat oikeita.
Tällöin oppilas on 2)riippuvuusorientoituva.(Ks. Olkinuoraym. 1984, 15; kuvio 15 s.
51.)

Epäonnistunut toiminta on sitä, että opiskelija toimii ikään kuin opettajaa varten. Hän
on opettajastaan riippuvainen ja haluaa hänen hyväksymisensä koulutoimilleen. Häntä ei
motivoi opittava asia, vaan sosiaalisen auktoriteetin hyväksynnän turvaaminen. Hän
pelkää menettävänsä kontrollin ja siksi suojaa minäänsä. Hän yrittää lähinnä vain
selviytyä jotenkin koulupäivistä puolustamalla omaa heikkoa minäänsä. Opiskelu on 3)
ego-defensiivistä. Itse tehtävään pääseminen jää toissijaiseksi tai kokonaan
ulkokohtaiseksi. (Mehrabian 1995b; Olkinuoraym.1984, 20 - 22 ja 26 - 33.)

Kuvio 25. Älyllisen kouluoppimistilanteen sovellettu interaktiivinen malli (Olkinuora ym.
1984, 39).

Olkinuoran ym. (1984) kaavion nuoli 1 kuvaa tehtäväorientaatiota, 2
riippuvuussuuntautuvaa opiskelua ja 3 minää suojaavaa ja epäonnistuvaa
näennäiskognitiivista oppimistoimintaa. Kognitiivista tyytyväisyyttä ja relevanssia kuvaa
tässä parhaiten tehtäväsuuntautuva toiminta. Riippuvuusorientaatio koskettaa myös
emotionaalista viihtyvyyttä. Opettaja vaikuttaa oppilasorganisaatioon myös persoonallaan,
ei vain tiedoillaan ja tulkinnoillaan.

Oppimisprosessi saattaa kulkea myös oppilaskavereiden kautta. Myös voimakas
kaveriohjautuvuus saattaa haitata itse opittavan asian omaksumista. Tätä orientaatiota
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voisi kutsua 4)kaveririippuvuudeksi. Riippuvuus koulutovereista tukee sosiaalisuutta
muttei juuri opiskeltavan asian omakohtaista tutkimista ja oppimista. Kuvion 25 reitti 5
edustaa voimakastakaveriohjautuvuutta, joka voi olla niin hallitsevaa, ettei opiskelija
etenekään itse opittaviin tehtäviin, vaan toimii kouluyhteisössä vain saadakseen seuraa ja
tunnustusta ikäisiltään. Sekä opettaja- että kaveriohjautuvuus saattaa siis häiritä itse
asioiden omaksumista (ks. kuvio 25 s. 64).

Viides reitti saattaa edustaa niitä opiskelijoita, joita Pulkkinen (1984, 220) nimittää
varhain kotoa irrottautuviksi, ja jotka saavat tyydytystä vain vertaisryhmästään ja joiden
varsinainen koulunkäynti jää vähäiseksi. Kuvio 25 viittaa erittäin tärkeisiin arkisen
koulutyön oppimisen ja opettamisen ongelmiin.

Tulokset näistä kouluopiskelun vaikutussuhteista saattavat olla näin sekä kognitiivisia,
emotionaalisia että sosiaalisia (McAuley 1990, 239). Reitti 1 edustanee ihannetta, tiet 2 ja
4 sosiaalista suotavuutta sekä reitit 3 ja 5 liian voimakasta sosiaalista riippuvuutta.
Yksilöpersoonalliset oppimisvalmiudet ovat tässä avainasemassa.

Kognitiivinen kouluviihtyvyys sisältää kouluopintojen mielekkyyden. Kosonen (1991)
tutki lukiolaisten opiskelun mielekkyyttä ja opintomotivaatioita kyselylomakkein ja
haastatteluin. Abiturienttien koulunkäynti- ja opintomotivaatioita koskevassa
selvityksessä saatiin seuraava faktorirakenne:

• sisäinen ja sisällöllinen motivaatio
• ulkoinen pakko
• riippuvuus ja epäonnistumisen pelko
• hyöty- ja välinemotivaatio
• sosiaalisuus ja
• tuleva ammatti. (Emt. 93 - 94.)

Näistä ensimmäinen on selvästi kognitiivinen, kaksi seuraavaa affektiivisia ja neljäs
toiminnallinen. Noita komponentteja ajatellen faktorirakenne on lähes sama kuin
lisensiaattitutkimuksessani todettu (Kaikkonen 1984). Sekä haastattelussa että
faktorianalyysissa tulivat esiin seuraavat mielekkyyskokemusten tekijät:

• luokkayhteisön ja oppilas - opettaja-suhteiden merkitys viihtyvyydelle ja muulle
affektiiviselle mielekkyydelle

• valinnaisuus eli opiskeltavien sisältöjen relevanssi
• opetuksen laatu, elävyys ja havainnollisuus (didaktinen relevanssi)
• opiskelun tarpeellisuus ja sen kytkeytyminen merkityksellisiin tavoitteisiin
• kontrolloitavuus ja siinä mm. arvostelumuotojen, oppilaiden

vaikutusmahdollisuuksien koulun johtamistyylin merkitys (emt. 128).

Yhteisö- ja vuorovaikutuspiirteitä kuvaavien muuttujien faktoriulottuvuudet olivat

• suhteet opettajiin
• luokan yhteishenki
• alistava vallankäyttö
• luokan opiskelun kunnianhimot ja aktiivisuus
• oppilaiden vaikutusmahdollisuudet ja



67

• oppilaitoksen byrokraattisuus. (Emt. 139 - 140.)

Ongelmana kaikissa analyyseissa on se, että tutkija mieltää mielekkyyden ja
motivaation sekä affektiiviseksi että kognitiiviseksi, vaikka toteaakin aikaisemmin (emt.
206) mielekkyyden käsitetyn lähinnä kognitiiviseksi. Myös toiminnallisuus käy selvästi
ilmi.
SPSS-ohjelmiston Quick cluster -ohjelmalla eriytyi viisi erilaista lukiolaistyyppiä. Ne
olivat seuraavat:

• huonosti luokkatovereiden kanssa viihtyvät (16 %)
• kilpailu- ja arvosanamotivoituneet (39 %)
• lukusuunnitelmaan tyytyväiset (19 %)
• epäonnistumista pelkäävät (11 %) ja
• opettajien kanssa heikosti toimeentulevat (15 %).

Analyysi osoitti sen, että lukiossa on motivaatio- ja ihmissuhde-edellytyksiltään hyvin
erilaisia opiskelijoita. Jossain määrin pulmallisina oppimistilanteet koki runsaat 40 %
opiskelijoista. (Vrt. emt. 163 -171.) Tämä jonkinlainen “ongelmallisten” joukko ei
ilmeisesti oikein viihdy koulussa. Se ei saa sisäiselle motivaatiolleen riittävästi tyydytystä.
Tällaiset oppilaat kokevat, että opettajien toiminta vähentää heidän opiskeluhalujaan.
Lukio-opiskelu ei tunnu heistä mielekkäältä. Heidän asenteensa muuttuu helposti koululle
kielteiseksi. Koulun kokeminen pakolliseksi, epäonnistumisen pelko ja riippuvuus
ilmentävät vieraantunutta motivaatiota, joka sitten haittaa oppimista, sekä sisäistä
motivaatiota että koulumenestystä. Tämä näkyy heidän arvosanoissaan ja ilmenee
korrelaatioina motivaatiotekijöihin kuvion 26 tapaan.

Kuvio 26. Heikosti menestyvien lukiolaisten motivaatiotekijöiden välisiä korrelaatioita
(Kosonen 1991, 163 - 171 ).

Kuvion 26 korrelaatioiden mukaan menestymättömien sisäinen motivaatio on heikon
koulumenestyksen mukainen. Heikosti menestyvät lukiolaiset eivät ilmeisesti näe aihetta
ponnisteluihin. He eivät ehkä haluakaan kilpailla menestyvien kanssa, koska heidän
itseluottamuksensa on parempi kuin koulumenestys. Koulutyöstä puuttuu ilmeisesti
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relevanssia, tällaisia oppilaita kiinnostavia asioita ja oppisisältöjä. Mahdollisesti
opiskelijoissa on silti toimintahalua, ehkäpä juuri vertaisryhmän parissa.

Koulutyöskentelyn epäonnistuminen säätelee näin keskeisesti oppilaiden minäkäsitystä,
tavoiteasettelua ja sosiaalista asemaa opiskeluyhteisössä. (Emt. 173 - 178.) Kosonen
toteaa jatkoselvityksissään, että korkeakouluun aikovista lukiolaisista viihtyi hyvin 2/3 ja
huonosti vain 1/10. Keskiasteelle pyrkivistä lähes kolmannes viihtyi lukiossa huonosti.
Tavoitteettomista lukiolaisistakin viihtyi vain kolmannes (emt. 185). He näyttävät
olevan paljolti ulkoapäin ohjautuvia, joilta puuttuu sisäistä motivaatiota, rohkeutta
ongelmanratkaisuun ja uskoa omaan suoriutumiseen. Arvosanakilpailuun heistä virittyvät
vain ne, joilta puuttuu itseluottamusta. Myös tavoitteiltaan epävarmoilta, itseensä
luottavilta hyvät arvosanat jäävät saavuttamatta.

Kun tutkittiin, miten tuo itseluottamus on muuttunut peruskoulun 9. luokalta lukion
kolmanteen mennessä, tavoitteettomien kohdalla vahvistuminen oli sitä suurempaa mitä
heikompi oli lukiotodistus, mitä useimmin erityisesti reaaliaineet koettiin vaikeiksi, mitä
vähemmän lukio-opiskelu ja kilpailu arvosanoista motivoi ja mitä vähemmän samastuttiin
tiedemiehiin ja akateemiseen elämään. Lukio onkin heille lähinnä ajanviettopaikka. (Emt.
193 - 194.) Osa heistä saa ilmeisesti tyydytystä jo pelkästä toiminnasta. (vrt. Apter 1989)

Koulumenestykseen liittyy edelleen lukion kokeminen mielekkääksi. Hyvin ja huonosti
menestyviä motivoivat ja sitovat kouluun usein varsin erilaiset asiat. Varsinkin
tavoitteiltaan epävarmat erottuvat melko jyrkästi muista. Korkeakouluun aikovat
menestyvät hyvin, koska opetuksen sosiaalinen mikroavaruus on heidän kohdallaan muita
myönteisempi; opettajien alistava vallankäyttö kohdistuu heihin vähemmän kuin muihin.
Mutta vaikka tavoitteettomat, jotka ovat koulutuspyrkimyksiltään epävarmoja,
orientoituvat kielteisesti lukioon ja menestyvät huonosti, heidän itsetuntonsa oli usein
vahva.(Emt.)

Jos koulun ilmapiiri on huono, arvostukset yksipuoliset, ihmissuhteet kireät,
kilpailuhenkisyys ja yksilökorosteisuus vahva, koituu siitä haittaa lähinnä tälle
tavoitteettomien epävarmalle ryhmälle. Sen sijaan korkeakoulutielle aikovien
oppimisprosessi näyttää olevan itsenäisemmällä pohjalla. Opintomenestys ei riipu
aineksen relevantista sisällöstä vaan itseluottamuksesta ja suoriutumistarpeesta, jotka
usein auttavat tuloksiin sisäisen motivaation puuttuessakin. (Kosonen 1991, 195 - 197.)
Seuraavat kuvion 27 mukaiset korrelaatiot ovat menestyvien ryhmästä.

Kuvio 27. Hyvin menestyvien lukiolaisten motivaatiotekijöiden välisiä korrelaatioita
(Kosonen 1991, 195 - 197).
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Hyvin menestyvien lukiolaisten ponnistelu ja menestymishalu korreloi kohtalaisesti
koulumenestykseen, itseluottamukseen ja sisäiseen motivaatioon. Sisäinen motivaatio ei
kuitenkaan korreloi koulumenestykseen. Yrittävät ja ponnistelevat lukiolaiset pitävät
kouluopiskelua relevanttina ja työskentelevät sisäisistä kiihokkeista riippumatta. Tilanne
lukiossa on siis heille kognitiivisesti riittävä. Niinpä koulumenestys ilmenee myös
itseluottamuksena.

Opetushallituksen toimeksiannosta tutkittiin vastaikään viiden erilaisen helsinkiläisen
lukion oppilaiden, heidän vanhempiensa ja opettajiensa tyytyväisyyttä kouluun. Yleensä
opettajat olivat tyytyväisimpiä ja oppilaat vähiten tyytyväisiä. Vanhempien tyytyväisyys
oli siltä väliltä. 55 % opettajista antoi koulunsa toiminnasta erinomaisen arvosanan,
oppilaista vain 26 %. Opettajien suhtautumisessa oppilaisiin erot olivat suurimmat. 72 %
opettajista ja 23 % oppilaista oli tyytyväisiä opettaja - oppilas-suhteeseen.
Yleissivistyksen ja tietovalmiuksien antamisesta luvut olivat vastaavasti 42 ja 65 %,
tiedonhankintataitojen kohdalla 25 ja 52, luovuuden ja itseilmaisutaitojen 29 ja 63, koulun
innostavuuden ja aktivoivuuden 42 ja 85 sekä jatko-opiskelumahdollisuuksien kohdalla 38
ja 59. Tutkija Erkki Korpijaakko arveli näkemyserojen johtuvan pitkälti sukupolvieroista.
Tutkimus toi esiin oppilaiden näkökulmia, kun perinteisesti koulujen toimintaa on
kehitetty opettajien ehdoilla. Oppilaat haluavat tietoa ja tiedollisia valmiuksia, vanhemmat
painottavat itsenäistä työskentelyä sekä asiakokonaisuuksia ja opettajat tiedon jakamista ja
valmiuksien antamista. Koulujen yleiskuva oli hyvä, mutta yksityiskohdissa nähtiin
puutteita. (Båsk 1994, B 11.)

Kognitiotiivistelmä

Edellä esitetystä kognitioiden toiminnasta ajan myötä voisi todeta seuraavaa: Vaistot
herättävät heti aluksi nuoren yksilön ylivertaisen uteliaisuuden. Hapuilevat orientaatiot
ovat ensin kovin tiedostamattomia. Oman minän säätelemä pinnallisuus ja toisaalta lähes
täydellinen riippuvuus primääriauktoriteeteista ilmentävät yksilötoimintojen
ulkokohtaisuutta ja alitajuisuutta. Informaation vastaanottaminen on näiden tekijöiden
varassa. Tunnetoiminta on luonnollisesti tässä rinnalla koko ajan tärkeää. Emootioiden
kanssa uteliaisuus synnyttää subjektiivista tietoa.

Kerätyn tiedon soveltamiskyvyn lisääntyessä subjektiivisuus vähenee, koska yksilö
elää yhteisössään. Asiapohjainen orientoituminen etenee assimilaatioiden ja
akkommodaatioiden kautta kohti suurempaa loogisuutta ja täydellisempää tietoisuutta ja
ymmärtämistä. Pohdinnat elävät ja ajatuksellinen selkeys täsmentää yksilön tarkoitteisia
käsitteitä.

Kognitiivinen toiminta etenee ristiriitojen ja eteen tulleiden ongelmien mielekkään
ratkaisunhalun myötä. Kompetenssinhalu virittää kekseliäisyyttä, järkeily ja
tunneturvallisuus lisäävät analyyttistä ja synteettistä kognitioiden kulkua. Käsiteverkko ja
sen komponentit jäsentyvät. Tarkoitteilla operoidaan kekseliäästi. Oivallukset ylläpitävät
virettä. Ajattelu ohittaa formaalisuuden ja etenee tarkoitteisesti.
Egon energiamekanismit ja telic-orientaatio suuntaavat yksilön päämäärähakuisuutta.
Yksilö ajattelee kognitioitaan, arvioi maailman ilmiöitä ympärillään ja ratkoo
parhaimmillaan ihmiselämän terminologisia käsitteiden funktio-ongelmia. Arvot saavat
operationaalisuutta. Tieteellinen ajattelu taistelee animaalisen itsekeskeisyyden kanssa.
Tunteiden osuus on ollut kognitioiden veroinen ja jää vastakin sellaiseksi. Vaikka
biologinen älyllinen potentiaali onkin oleellista yksilön orientaatioille, älyllinen prosessi
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ja älyllinen arkinen luovuus suhteutettuna yksilön persoonallisuuteen, kykyihin ja taustaan
ilmentävät hänen todellista kognitiivista toimintaansa (vrt. Atkinsonym.1996, 613 - 614,
626; ks. myös Herrnstein & Murray 1994, 17 -19).

3. 2. 3 Affektiot

Affektion eli emootion käsitteestä ei ole yksimielisyyttä. Smedslundin (1992, 1 - 6)
mukaan emootio on erikoinen henkilön tietoisuus siitä, mitä hän haluaa ja uskoo tietyssä
tilanteessa tiettynä aikana. Peltonen ja Ruohotie (1987) määrittelevät tunteen
subjektiiviseksi elämykseksi jonkin sisäisen tapahtuman mieluisuudesta tai
epämieluisuudesta. Kun tunteet purkautuvat, puhutaan tunnevaikutuksesta. Kun joku on
tunteen vuoksi liikuttunut, on kysymys affektiosta. Tunnealue tarkoittaa koko tunne- ja
tahtoelämän aluetta. Lazarus (1991) liittää emootion komponentteihin vielä
fysikaalisen, kognitiivisen, organisoivan ja ilmauksellisen aspektin. Hän rekisteröi
tavallaan tunteiden, biologian ja ajattelun kiinteän yhteyden. Näin ajatellen emootiokäsite
komplisoituu.

Motivaatio on taas tiettyyn tilanteeseen liittyvä, yksilön muuttuva tila, joka määrittää,
millä vireydellä ja miten suuntautuneena henkilö toimii (emt. 19 - 21). Rauhalan (1989)
mukaan psyykkinen käsittää sellaiset yksilön biologista olemassaoloa palvelevat
mielelliset prosessit, jotka ovat yhteisiä eläinten kanssa, esim. jäsentymättömät halut ja
toimintayllykkeet ja reflektoimattomat tunnetilat. Psyykkiselle on ominaistavälitön
elämyksellisyys. Emootiot yhdistävät ihmisen animaaliseen syntyperäänsä (Epstein 1993,
313 - 314). Ne ovat yksilökohtaisia reaktioita (Lazarus 1991). Maslowin (1987) mukaan
synnynnäiset, vaistonomaiset perustarpeemme ilmenevät positiivisina elämyksinä, kun ne
on tyydytetty. Tyydyttämättömät tarpeet taas sairastuttavat ihmisen.

Pulkkinen (1984) pitää tunteita monitasoisina reaktiona yksilölle tärkeisiin
ärsykkeisiin. Ihminen reagoi näihin ärsykkeisiin eri järjestelmillä. Yksi on biologinen
järjestelmä, jossa emootiot ovatautonomisenhermojärjestelmän sisäistä aktivaatiota,
esim. stressissä sydämen lyöntitiheyttä. Toinen systeemi on psykologinen ja sisältää
motoris-ekspressiivistäreagointia, ilmeitä ja eleitä. Kolmas tunnesysteemi ilmentää
subjektiivisiakokemuksia, joita tavallisesti arvioidaan tunnetilojen kielellisten kuvausten
perusteella. Pulkkisen mukaan tunteiden säätely tapahtuu tunneilmaisun ja tunteiden
hallinnan kautta kuvion 28 osoittamalla tavalla. McGown (1995, 1 - 2) pitää emootion
tietoista kokemusta kognitiivisena, syntynyttä kehollista viriytyneisyyttä psykologisena ja
ulkoista ilmaisutapaa behavioraalina tunteen komponenttina. Saarni (1993, 435 - 444)
kuvaa noita emootion komponentteja käsittein ärsykkeet, niiden vastaanotto, somaattiset
tilat (ruumiilliset muutokset) ja tunnekokemukset. Säätely tapahtuu kunkin aspektin sisällä
ja niiden välillä. Lisäksi ympäristötekijät vaikuttavat emootioiden säätelyyn.
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Kuvio 28. Tunteiden säätely itsehallinnan ja reagoivuuden funktiona (Pulkkinen 1995, 41).

Tunteiden hallinta (itsekuri) on emootioiden (sosiaalista) kontrollointia ja ilmaisu
(reagoivuus) taas tunnereaktioiden määrää. Riittävä tunteiden ilmaisu ja asianmukainen
säätely ilmenevät elinyhteisössä sopeutuvuutena. Tavoitteellinen emotionaalisuus on
rakentavuutta, joka ilmenee tunteiden hallintana ja niiden luontevana ilmaisuna. Tällainen
henkilö omaa itsekuria, mutta on silti toimelias. Eysenck (1973, 154; 1990)kuvaa tätä
samaa asiaa vakaus - epävakaus- ja introversio - ekstroversio-ulottuvuuksilla, jolloin
suotuisaa emotionaalisuutta edustaa vakaa ja sosiaalinen käyttäytyminen.

Mehrabianin (1995a; 1995b; 1996a; 1996b) emotionaalisia tiloja ilmentävä PAD-malli
(Emotional State Model) kuvaa emootion komponenttejamielihyvän, vireyden ja
dominanssindimensioilla. Esim. vihan tunne on epämukava, hyvin viriytynyt ja jonkin
verran ympäristössään dominoiva.
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Kuvio 29. Emotionaalinen tila (Mehrabian 1995a, 339 - 349; 1995c; 1996b, 261 - 292).

Tässä dominanssi - alistuvuus-ulottuvuus viittaa emootion sosiaaliseen liityntään, kun
taas Pulkkisen malli ilmentää yleensä tunteiden määrää ja niiden yksilöllistä hallintaa.
Mehrabian pitäytyy ehkä enemmän yksilötasolla ja viittaa henkilön
puolensapitämiskäyttäytymiseen. Emootiolla on Lazaruksen (1991) käsitteistössä
positiivis - negatiivinen valenssinsa, miellyttävä - epämiellyttävä-sävynsä ja funktionsa,
joka valmistaa henkilöä toimintaan. Hän sisällyttää tunteeseen myös kognitiot ja reaktiot,
vieläpä toimintapyrkimyksetkin. Lazaruksen emootiokäsite lähestyy
persoonallisuuskäsitettä, jota hallitsee tunne (Atkinsonym. 1996, 379). Luonnollisessa
tilanteessa tämän prosessin aloittavat jo uteliaat kognitiot. “Ajatukset viittaavat johonkin,
tunteet vain ovat”. (vrt. Perttula & Kallio 1996, 166; Wright 1996, 1). Pulkkisen
tunnekäsite viittaa sosiaalisuuteen, Mehrabianin yksilöllisyyteen ja Lazaruksen koko
persoonallisuuteen.

Emotionaaliset reseptorit, viriytyvyys (arousability), huomion herääminen ja
temperamentti ovat Saarnin (1993, 435 - 440) mukaan olennaisia tunnetekijöitä.
Emootioprosessi etenee seuraavasti:

ärsyke → reseptorit → somaattiset tilat → tunnekokemus→ emootio

ympäristötekijät �

Reseptorit vastaanottavat jonkin ärsykkeen, josta seuraa somaattisen kehon
viriytyminen ja tunnekokemus, joka mielletään mielihyvänsävyisenä henkisenä
aistimuksena. Ympäristötekijät vaikuttavat omalta osaltaan syntyneen emootion
vireystasoon (vrt. Pulkkinen 1994).

Näitä komponentteja ja emotionaalisen kokemisen arviointia sekä sosiaalista
suunnittelua kuvaavat Stein, Trabasso ja Liwag (1993, 298)kuvion 30 tapaan. Kun
tunnetila viriää jonkin asian tunnistamisen yhteydessä, yksilö yhdistää tilanteen omiin
tarvetason tunnearvoihinsa. Hän testaa tilanteen relevanssin kognitiivisesti arvioiden
tavoitteitaan. Mikäli tilanteen elämyssisältöä edustaa jokin jatkosuunnitelma yksilön
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mielessä, emotionaalinen prosessi jatkuu mahdollisten säätelyjen jälkeen elämyksen
tarkastelulla. Henkilö valmistautuu uuteen tapahtumaan. Ellei relevanssia ole, eikä
jatkosuunnitelmaakaan, tilanteen analysointi jatkuu automatisoituneen viriytyneisyyden
voimalla etenemisen suunnitteluna. Tämän emotionaalisen prosessin aikana elämys
kommunikoi jo kognitioiden kanssa, mutta jatkosuunnittelu on jo sitten lähinnä ajatusten
tuotetta (Steinym.1993, 297 - 299).

Kuvio 30. Yleinen emotionaalisen kokemuksen arvioinnin ja suunnittelun malli (Steinym.
1993, 298).

Emootioiden yhteistyö persoonallisuuden muiden aspektien kanssa on sen toimivuuden
kannalta välttämätön. Niinpä elämyksen aineksia arvioituaan tarpeidensa ja vastaavien
psykologisten kokemustensa avulla yksilö joutuu reagoimaan ympäristössään
sopeutumalla ja pitämällä puoliaan (vrt. kuvio 31; dominanssi-alistuvuus).
Tunnekokemuksen olemuksen mukaan prosessi jatkuu ehkä elämyksellisenä ja
mukautuvana arviointiprosessina. Toinen mahdollisuus on se, että mukaan tulleet
kognitiot johdattavat yksilön takaisin ympäristön objektiivisiin olosuhteisiin. Koululaisen
tapauksessa prosessi etenee henkisinä toimintoina esim. luokkatilanteissa (Smith &
Lazarus 1990, 622 - 624). Se, miten herkästi viriävä yksilön henkinen temperamentti on,
vaikuttaa prosessin kulkuun ja etenemissuuntaankin.
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Tällaisella toimintaanherkästi viriävällä henkilöillä on Mehrabianin (1995d, 15 -
28;1996a) mukaan seuraavia ominaisuuksia:

• sairastumisherkkyys
• riskinotto
• ahtauden välttely
• tunnetilanteiden muistaminen
• rajuusherkkyys
• sosiaalinen liityntä
• riippuvuus toisista

• empaattisuus
• sensitiivisyys
• impulsiivisuus
• hermostuvuus
• vitkastelevuus
• taikausko ja
• itsemurha-alttius.

Yksilön synnynnäisesti määräytyvä temperamentti määrittää melkoisesti sitä, miten
luonne-emootiot elävät persoonallisuudessa. Arviointiprosessin seurauksena opiskelija
reagoi emotionaalisesti tai kognitiivisesti yrittäen pitää puoliaan. Hän palaa
persoonalliseen sisäiseen selvittelyyn tai koettaa ratkaista asian opiskelutilanteissa
kognitiivisesti. Tätä emotionaalista toimintaa ja sen vuorovaikutusta kognitioiden kanssa
selkeyttää kuvio 31
.
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Kuvio 31. Malli kognitiivis-emotionaalis-emotiivisesta systeemistä (Smith & Lazarus 1990,
623).

Reseptorien aktivoituminen ja vireyden nousu ilmentävät elämyksellisen tunnereaktion
joustavuutta ja tilanteessa esiintyvän ärsykkeen spesifiyttä Ekmanin (1984, 612)
esittämään tapaan (kuvio 32). Autonomiset refleksit ja yksilökohtaiset arkiset emootiot
ovat ulottuvuuksien ääripäissä, luonnolliset ja lajityypilliset tarve-emootiot keskivälissä.
Luonnolliset tarpeet edustavat tasapainoista ja optimaalia vireyden tasoa, emootiot paljolti
myös persoonallisia kulttuurikokemuksia.

Kuvio 32. Refleksien, psykologisten tarve-emootioiden ja tunteiden vertailu (Ekman 1984,
612).

Kun vertaa kuvion 32 sisältöä emotionaalisten kokemusten malliin (kuvio 30) ja kuvion
31 tunnereaktioiden puolensapitämiseksi muuntumisvaiheeseen, voi havaita, miten
sivilisoituneen yksilön tunteet ovat yleensä voimakkaampia ja jyrkempiä kuin luonnolliset
vaistomaiset tarve-emootiot. (Emt.) Laimeampina emootiopitoiset mielialat (moods) ja
tarve-emootiot ovat lähempänä tarvetasoa kuin yksilön tavanomaiset tunteet (vrt. Frijda
1993, 381 - 383; Maslow 1987, 57 - 58).

Näitä luonnollisia kiihkottomia tunteita kulttuurimme ei ole ehkä riittävästi
vahvistanut. Nykyihmisen perustunteita ovat voima (ekstaversio-introversio), rakkaus
(miellyttävyys), työ (omantunnontarkkuus, itsekontrolli), affekti (ahdistuneisuus,
neuroottisuus, vakaus, tyytyväisyys) ja intelligenssi (avoimuus kokemuksille,
kulttuurisuus) (Peabody & Goldberger 1989, 72). Vähän laajentaen niitä ovat
vastakohtapareina onni (seksi: intohimo, ekstaasi) ja suru, mielihyvä (palvonta) ja inho,
pelko ja sisu sekä ihmetys ja tyyneys (valppaus). Näillä persoonallisuuspiirteillä on
yhteys onnellisuuteen. (Averill & More 1993, 617 - 627). Kenties sivilisaatiomme on
tunteiden osalta vain etäännyttänyt meitä tuosta tavoittelemastamme onnellisuudesta.

Kullakin tunteella on positiivinen ja negatiivinen ääripäänsä. Keskivälille jää
kohtuullisuuden, tasapainon, keskinkertaisen ja optimaalin viriytyneisyyden,
luonnollisuuden vaistonomainen tarve-emotionaali alue (Apter 1989). Kun yksilö pyrkii
mielihyvään vältellen mielipahaa, säätelee viriytyneisyyden aste kulloistakin
elämyksellistä intensiteettiä emotionaalilla ulottuvuudella. Elämyksen miellyttävyyteen ja
tunnevireeseen vaikuttaa olennaisesti myös yksilön kokemusten kautta välittyvä
elinyhteisö. Esim. ekstroverttiys-introverttius edustaa yleisimmin persoonallisen
voimaulottuvuuden ääripäitä. Ekstrovertit suuntautuvat ulospäin sosiaalisen suotavuuden
mukaisesti ja introvertit vastaavasti sisäänpäin, itseensä (Pulkkinen 1994). Tämä on
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sosiaalinen ja yhteiskunnallinen näkökulma. Yksilöstä käsin tarkasteltuna ensin mainittu
ominaisuus on ulkoa, ympäristöstä lähtevää ohjautuvuutta, ja jälkimmäinen sisältä,
yksilöstä itsestään lähtevää. Luontoperäiset tarve-emootiot ovat yksilöllisiä. Se, kumpaa
tarkastelukulmaa synnynnäiset tarpeet tässä edustavat, riippuu siitä, tarkastellaanko
yksilön tunnetta luonnollisuuden itsensä vai ympäröivän kulttuurin ja sivilisaation
kannalta. On kyseessä joko sosiaalinen konformistisuus tai negativistisuus,
vastavuoroisuus tai somaattisuus ja sympatia tai hallinta (Apter 1989; 1997, 6 - 7).
Toisaalta kognitioiden kehittyessä emootioiden rinnalla jää tunnealuekin luonnollisen
kohtuulliseksi. Asiaa kuvaa käänteisteoria (reversal theory) kuvion 33 tapaan.

Kuvio 33. Tunteen miellyttävyyden ja vireyden suhde käänteisteorian mukaan (Apter 1989,
18).

Tarpeiden tyydyttäminen motivoi, virittää ihmistä. Niiden toteutuminen suo yksilölle
hedonista nautintoa. Kouluelämässä oppilaan motivaation virittäminen on tärkeä tehtävä.
Vireyden nouseminen liian korkeaksi aiheuttaa kuitenkin epäsuotuisia sivuvaikutuksia,
esim. ahdistusta, kiihtymistä, ylpistymistä, häpeää, närkästystä ja syyllisyydentunteita.
Optimaali nautinto ja tunnevire saavutetaan kohtuullisuuden alueella (katkoviiva). (Apter
1989, 18, 113 - 116.) Liian pieni tai suuri viriytyneisyys johtuu ilmeisesti siitä, että
yksilön kognitiivisuus kulloisessakin elämystilanteessa on heikko. Ihminen on tunteensa
vallassa (ks. Olkinuoraym. 1984, 18; Surakka, 1996, 32 - 34). Kun asioihin voidaan
orientoitua uteliaan tutkivasti, jäävät niihin liittyvät tunteet luonnollisen laimeiksi ja
vireys kohtalaiseksi.

3. 2. 4 Affektiivinen viihtyvyys

Emootion tehtävänä on motivoida yksilöä, organisoida hänen tulkintaansa, ilmentää
sisäistä ristiriitaa sekä säännöstellä sosiaalista vuorovaikutusta ja kommunikointia
(McGown 1995, 8 - 9). Tunteet ohjaavat siis havaintojamme. Perusemootioita on
positiivisia (rakkaus, ilo) ja negatiivisia (huoli, suru, pelko ja raivo) (Apter 1989; Fisher
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1990). Tunneviihtymisessä on siis usein kyse myönteisistä emootioista,
viihtymättömyydessä kielteisistä. Rauhalan (1989) mukaan psyykkinen käsittää sellaiset
yksilön biologista olemassaoloa palvelevat mielelliset prosessit, jotka ovat yhteisiä
eläinten kanssa. Pulkkinen (1994) pitää tunteita monitasoisina reaktiona yksilölle
tärkeisiin ärsykkeisiin. Ihminen reagoi näihin ärsykkeisiin eri järjestelmillä. Jos yksilö
reagoi ja säätelee näitä järjestelmiä ilmentävät tunteensa, hän voi hyvin ja viihtyy. Hän saa
tunteita ja ilmaisee niitä. Samalla hän hallitsee tunteensa sosiaalisesti.

Isen (1993, 225 - 227) puhuu tunteen aiheuttajasta, käyttäytymisestä, synnynnäisistä ja
kokemuksellisista tiloista. Positiiviset tunteet tuottavat aktiviteetteja, jotka vahvistavat
yksilön iloitsemista ja auttavat häntä useimmissa tilanteissa kekseliäisyyteen ja
vastuuntuntoisuuteen. Saarnin (1993) mukaan emootioita säätelevät
temperamenttitekijät, kognitiivinen kehitys ja sosialisaatio. Viihtyvyys nähdään usein
motivaatio-teoreettisena. Suoriutuminen on onnistumista, epäonnistuminen ahdistaa
(Koivumäki 1979).

Tarpeet ovat käyttäytymisen sisäisiä syitä ja viihtyminen niiden tyydyttymistä
(Ketonen 1981). Yksilön tarverakenne ratkaisee viihtymisen (Ruohotie 1980)
Tyytyväisyys on tarpeiden ja toiminnan tulosten funktio. Arvo nähdään joskus tarve- tai
odotuskäsitteen synonyyminä. Jos yksilö ei saa tyydytystä, hän alkaa vähätellä työtä ja
nähdä sen vain välineenä. Viihtyminen heikkenee. (Pöyhönen 1976.)

Viihtyvyys on ennen kaikkea tunnetta. Se on toivottava olotila (Jacobsen 1982),
emotionaalista turvallisuutta, itsensä ilmaisua, naurua ja iloa (Kalimo 1987). Se on
toiveita ja itselle asetettuja sisäisiä vaatimuksia. Emotionaalisessa hyvinvoinnissa
miellyttävyys-epämiellyttävyys on keskeinen tekijä (Diener 1991). Viihtyvyys on
sisäistyneisyyttä, itsekuria ja hyvää käyttäytymisen kontrollia (Pitkänen 1969). Usein se
on alitajuista, tiedostamatonta (Rantalaiho 1979). Se ilmenee ekstroverttiutena ja jopa
aggressiivisuutena. Ilmaisun lisäksi se on tunteiden saamista, vastaanottamista, hallintaa,
empatiaa ja vastavuoroisuutta (Hurme 1976). Viihtyvyys ilmentää identiteettiä (Graig
1976).

Viihtyvyyden puute taas ilmenee voimattomuutena (Ketonen 1981), ahdistuksena,
torjuntoina ja jopa persoonallisuuden pirstoutumisena (Rantalaiho 1979). Viihtymätön on
levoton tai välinpitämättömän tuntuinen. Asenteet ja normit eivät ole Meehanin (1991, 91
- 93) kokeiden mukaan yhteydessä korkeisiin kognitiivisiin taitoihin, alhaisiin kylläkin.
Viihtyminen on myös sosiaalista vuorovaikutusta. Se ilmentää yksilön liittymisen,
arvostuksen saannin ja itsensä toteuttamisen tilaa sekä yleensä subjektiivisen kokemisen
astetta. Viihtyjällä on varmat suhteet kavereihin. (Pöyhönen 1976). Hänellä on
yhteispelitunne, jota vertaisryhmä vahvistaa (Stormbom 1979). Vuorovaikutus muiden
kanssa tukee viihtyvyyttä. Viihtyvyys on näin hyvien tapojen toimivuutta ja toisten
erilaisuuden hyväksyntää (Hakkarainen 1977).

Affektiivinen viihtyvyys ilmentää arvoja. Kun yksilö voi toteuttaa preferoimiaan
arvoja, hän viihtyy. Tyytyväisyys on näin arvojen tärkeyden funktio (Pöyhönen 1976)
mutta yhtä hyvin asennetasonilmentymä (Olkinuora 1979). Viihtyminen pitää yllä
mielenkiintoa ja persoonallista kehittymistä (Krathwohl, Bloom & Masia 1964). Omien
arvojen realisoituminen viihdyttää. Se luo huumoria, positiivisuutta ja keskittymiskykyä
(Aho 1978). Ympäristön elämälle vieraat tai erilaiset arvot taas luovat viihtymättömyyttä
(Sysiharju 1977; Aho 1978).

Onnellisuus tulee käyttäytymissysteemin kaikkien tasojen optimaalista toimivuudesta.
Täydellisesti toimiva yksilö viihtyy. Tyytyväisyys alemmalla tasolla antaa virikkeitä
ylemmälle tasolle. (Sams 1996, 12 - 13.) Tärkeintä on sosiaalinen arvojen järjestys.
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Onnellisuuden maksimointi saattaa sisältää jopa toisille kanssaihmisille uhrautumista. Se
edellyttää oppilaan kohdalla realistisia tavoitteita, uskoa kykyihinsä ja adekvaattia
palautetta omasta etenemisestä (Averill & More 1993, 617 - 627).

Viihtyvyys on jonkin alkutilan, odotuksen, toiveen, ihanteen tm. arkisen
todellisuudessa ilmenevän tilan, kokemuksen tai arvion ristiriidan tai suhteen funktio (vrt.
Pöyhönen 1976). Tällaisia ajan kuluessa ilmeneviä ristiriita- tai rinnastuspareja ovat esim.
seuraavat:

Taulukko 2. Viihtyvyys- ja viihtymättömyysrinnastuksia.

Alkutilanne Viihtyvyystilanne Tutkija

Asetettu saavutustaso Havaittu saavutustaso Pöyhönen 1976
Minäihanne Sosiaalinen minä Kelttikangas-Järvinen 1994
Jännitys Tasapaino Vuorinen 1990
Kilpailu Voittaja Koivumäki 1979
Motiivit Menestyminen Leontjev 1977
Subjektiiviset tekijät Objektiiviset tekijät Lundgren 1981
Tarpeet Tulokset Pöyhönen 1976
Tarpeet Tyydyttyminen Maslow 1987
Vaatimustaso Koettu saavutustaso Pöyhönen 1976
Vakaumus Motiivit Bezovits 1977
Valmiudet Motivaatio Ruohotie 1980

Kuvion 34 sanaparien perusteella viihtymisongelma voi olla joko yksilön sisäinen tai
hänen ja ympäröivän yhteisön välinen ongelma. Yksilö vertaa itseään omaan
ihanteeseensa yksilönä tai yhteisön jäsenenä. Viihtymisongelma on introverttien kohdalla
minätunteen ja minäihanteen välinen ja ekstroverttien kohdalla yksilöllisen minän ja
yhteisöllisen minän välinen ristiriita. Se voi olla ensin yksilön sisäistä tasapainoilua.
Tämän yksilötaistelun päätyttyä tyydyttävästi saattaa tulla eteen vielä uusi tehtävä,
yksilön toiminta omana itsenään ja samalla sosiaalisena henkilönä muiden joukossa.
Viihtymättömyys voi siis olla yksilökohtaista, yhteisökohtaista tai molempia. Koulun
sisäisiä, affektiivista viihtymistä haittaavia ristiriitoja ovat Bergin mukaan mm. ristiriita
aiheeseen keskittyvän opetuksen ja kasvatuksen kokonaispyrkimyksen välillä
ristiriita yleispätevyyspyrkimyksen ja oppilaan yksilöllisen kohtelun välillä ja ristiriita
yksilöllisten ja yhteisöllisten kasvatustavoitteiden välillä. (Ruoppila 1985, 6 - 7.)

Kumpaa koulu siis palvelee, yhteiskunnan kulttuurin vaalimista vai yksilön
oppimistarvetta? Koulussaalisuoriutujat käyttävät epätarkoituksenmukaisempia ja
tehottomampia menetelmiä kuin yhtä älykkäät vertaisensa. He ennakoivat
epäonnistuvansa ja keskeyttävät useammin. He uskovat, ettei kovalla yrittämisellä ole
vaikutusta menestymiseen. He käyttävät itseään vahingoittavia menetelmiä.Ylisuoriutujat
taas ennakoivat menestyvänsä, uskovat mahdollisuuksiinsa ja omaavat paremman
itsetunnon. Itsetuntoa olisi siis parannettava, ohjattava oppilaita yksilölliseen opiskeluun
ja annettava kullekin hänen persoonallisuutensa mukaisia tehtäviä. (vrt. Ranta 1994, LL
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2§). Tehottomia strategioita ovat itseä vahingoittavat menettelyt, opittu avuttomuus ja
heikko omanarvontunto. (Kelttikangas - Järvinen 1994, 140 -144; Onatsu & Nurmi, 1994,
270 - 278; Seligman 1975, 106.

Onnistumisen tunteen vahvaa osuutta oppimisen kokonaisprosessissa painottaa
selkeästi kuvio 34.

Kuvio 34. Saavutus-sykli (LeBoef 1994, 31).

Kehästä ilmenee, että tavoitehakuisuus on lähtökohta. Päämäärän saavuttaminen
tuottaa tyytyväisyyttä, joka taas vahvistaa opiskelijan itsevarmuutta ja tukee hänen
viihtymistään. (ks. Apter 1989, 34; 1997, 3).

Krathwohl ym. (1964) luonnehtivat affektiivisuutta kuvion 35 mukaisilla sovelletuilla
tasoilla. Tunneviihtyvyys edellyttää tunteiden vastaanottamista, ilmaisemista,
arvostamista ja luonteen kypsymistä. Tässä viihtyvyys edellyttää ja ilmentää kaikkia
persoonallisuuden komponentteja.

Kuvio 35. Persoonallisuuden affektiivisen alueen tasot (Krathwohlym.1964; Values 1997, 1 -
2).
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Tasapainoinen luonne kehittyy tunteiden osalta niin, että yksilö saa vastaanottaa
tunteita, voi ilmaista ja ilmaisee tunteitaan niin, että niistä organisoituu arvostuksia ja
arvoja sekä sitten viimein eheä luonne ja persoonallisuus. Tunneviihtyvyys edellyttää
emotionaalista turvallisuudentunnetta, jonka perusta on rakentunut kasvuiän primäärien
ihmissuhteiden varaan. Perustunteet ovat Kokkosen ja Pulkkisen (1996, 406) mukaan
lahtikohdiltaan biologisia. Ne ilmenevät yhteisössä psykologisina ja ovat luonteeltaan
yleismaailmallisia, eivätkä juuri vaihtele kulttuureittain. Lisäksi ne motivoivat
samantyyppistä käyttäytymistä tilanteesta ja ajasta riippumatta.(Erikson 1962; Maslow
1987, 61.)

Affektiotiivistelmä

Synnynnäiset vaistot ja äidin läsnäolo ohjaavat vauvan toimintoja. Lämpö ja turvallisuus
aloittavat tunteiden saannin. Välittömyys ja elämyksellisyys elävät vaistonomaisesti.
Myönteisyyttä sisäistyy, luottamusta kehittyy, mutta myös liikuttuneisuuden kokemuksia
saadaan. Kognitiot aloittavat toimintansa uteliaisuudesta. Primäärin vuorovaikutuksen
luonteen mukaisesti yksilö kokee ahdistusta ja ilmentää puutteitaan aggressiivisestikin.
Temperamentti toimii, ja kiintymyksen myötä ihmetys ja kiihtymys voimistuvat
vuorovaikutuskokemusten lisääntyessä. Vireystilat vaihtelevat, animaalisuus elää
voimakkaasti, avoimuus, luottamus ja rentous ylläpitävät ja synnyttävät reagoivuutta yhä
laajenevassa ympäristössä, johon yksilö alkaa vähitellen sopeutua. Ilmauksellisuus on
yleistä, mutta “sydämentykytystä ja psyykkistä hikoiluakin” aletaan kokea. Kokemukset
säätelevät viriytyneisyyttä, hedonisuus, turvallisuus ja onnellisuus turvaavat tyynen
kasvun ja kehityksen. Subjektiivinen minä ja itsetunto voimistuvat. Lähiympäristön
vaatimaa itsekontrollia opitaan, mutta animaalisuuden yksipuolistuessa avuttomuus
kasvaa ja sosiaalinen itsearvostus vähenee. Arvostuksia ja arvoja alkaa muodostua, ja
niiden järjestyksen ja painon määrittävät kokemukset. Emotionaalinen vakaus ilmentää
mielenterveyttä, jota taas koettelevat yksilön ulkopuolisen ehkäisyn ja kontrolloinnin
vaatimukset. Mielteiden luonne ja olemus nousee kilpailemaan sosiaalisuuden kanssa.
Yksilön henkinen rakentavuus sosiaalisissa tilanteissa testautuu. Suotuisa emotionaalinen
kehitys luo kypsyyttä ja vakaumuksellisuutta, joka ilmenee altruistisena ja empaattisena
suhtautumisena kanssaihmisiin. Luonne saa vakaan tason, arvot ja ideologia seestyvät.
Tasapainoisen kehityksen on turvannut kuitenkin samanaikainen ja rinnakkainen
kognitiivinen toiminta.

3. 2. 5 Toiminnallinen viihtyvyys

Toiminnan alue on usein pidetty tunteiden ja ajattelun alueesta erillään (Olkinuora 1979,
55; Pöyhönen 1976). Tämä johtuu osittain siitä, että toimintaa säätelevät yksilön oman
henkisyyden ohella myös yhteisönnormit. Ajattelu ja tunne ovat yksilökohtaisia, toiminta
myös yhteisön normien säätelemää. Toiminta on ajattelun ja tunteiden muodostaman
henkisyyden mukaista. Tarkoitukseton toiminta ei taas usein kosketa yksilöä lainkaan, ja
se saattaa olla näin aivan hyödytöntä. Jos oppilas on sisäisesti passiivinen ja toimeton, ei
hän voi ymmärtää, eikä mitään myöskään siirry hänen tietoisuuteensa. Toimimattomuus
on uupumusta (vrt. Leontjev 1977, 205). Apter (1989) toteaa silti joidenkin tyytyvän
pelkkään toimintaan. Tämä ns. paratelic-elämäntapa antaa nautintoa pelkästä puuhailusta.
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Apterin optimaalin vireystilan teoria kuvaa yksilön toimintaa hedonisen sävyn ja
vireystilan avulla. Edellinen on epämiellyttävyyden miellyttävyyden ulottuvuus,
jälkimmäinen ikävystyneisyyden ja rentouden sekä ahdistuneisuuden ja kiihkeyden
jatkumo. Ulospäin yksilö on joko dominoiva tai salliva. Paras vireystila on
keskinkertainen. Apter erottaa yksilön persoonallisessa orientaatiossa telic- ja paratelic-
moodit. Telic-tyyppi pyrkii päämäärään, paratelic-tyyppi toimintaan. Molemmat saavat
tyydytystä omasta elintavastaan. Apter näkee emotionaalisten dimensioiden toimivan
pareittain muodostaen neljä vastakohtaparia, jotka ovat elämäniloinen - ikävystynyt,
riippuva - halveksiva, rentoutunut - ahdistunut ja säyseä - vihainen. (Mehrabian 1991, 75 -
86.) Mikään näistä ominaisuuksista ei edusta suotuisaa opiskelun tilaa. Optimaali
tunnevireys löytyy näiden ääripäiden keskivaiheelta. Kohtuullinen viriytyneisyys antaa
tilaa myös kognitioille, joiden selkeä mukanaolo ilmentää tasapainoista henkistä perustaa
alkavalle toiminnalle. Toiminta on siis oppimisprosessin päätetapahtuma. Kognitioiden ja
tunteiden henkisyys on yksilöteoreettista, sen toteuttava toiminta yksilön käytäntöä.

Introvertit omaavat korkean vireystason, ekstrovertit matalan.Ekstrovertitsaavuttavat
vireyshuippunsa nopeammin. Tilanne määrittää vireyttä. Elstrovertit omaavat
korkeamman vireyden korkean vireystilan oloissa. He kokevat vireystilanteessa outoutta,
kiihkeyttä, haasteellisuutta ja jännitystä. He kiihtyvät seksuaalisesti nopeammin ja alkavat
esim. tupakoida herkemmin. He ovat vahvempia mielihyvässä mutta heikompia pelossa.
Ekstrovertit pitävät muutoksesta. He etsivät vireyttä. Heidän ikävystymiskynnyksensä on
alhainen, he ovat impulsiivisia, välttävät interpersoonallista ahdistusta ja suhtautuvat
pinnallisesti kanssaihmisiin. (Evans 1989, 93 - 111.)

Ajatusten ja tunteiden on muututtava persoonallisuuden sisäisiksi määrittäjiksi.
Ihminen ajattelee, tuntee ja pyrkii johonkin. Pelkkä tunteiden kasvattaminen saattaa
herättää vain sentimentaalisuutta. Tiedot, ajattelu, tunteet ja pyrkimykset ovat
parhaimmillaan näin tietoisia. Jos esim. oppilas on sisäisesti passiivinen ja toimeton, hän
ei voi ymmärtää, eikä juuri mitään jää hänen mieleensä. Ei riitä, että vain toimitaan.
Toiminnan tulee liittyä siihen, mitä esitetään (emt. 192 - 205). Oikean ja aidon toiminnan
saattavat liikkeelle motiivit. Opiskeluun kannustavista motiiveista määräytyy se, millainen
mieli ja merkitys tiedoilla on oppilaalle ja kuinka hän ne omaksuu. (emt. 229 - 232).
Opiskelun on muututtava elämäksi. Avoin ilmapiiri ja oma-aloitteinen toiminta
viihdyttävät (Olkinuora 1979; Päivänsalo 1966). Toiminnassa oppilas elää tunteitaan ja
ajatuksiaan. Esim. oman kulttuurin toteuttaminen motivoi (Malinen 1976; Kariym.1978).
Aktiivinen tuotteliaisuus on itsestä lähtevää yksilökeskeisyyttä (Graig 1976).

Oppilaalla on luonnollinen pätemisen ja osallistumisen halu (Pöyhönen 1976). Koulun
harrastusmahdollisuudet ja kerhot tukevat toimintaa (Virtasalo 1976, 15 - 16). Oppilaiden
luokkatoiminta ja yhteissuunnittelu ylläpitävät toiminnallisuutta (Beckne 1979, 178 -
182). Koulutoimintojen suunnitteluun ja keskusteluihin osallistuminen on arkista
yhteistyötä (Karvonen & Niinistö 1976). Myös luovuus ja osallistumismahdollisuuksien
moninaisuus ja sallivuus tukevat ja virittävät toimintaa (Rouland & Keel 1976).
Epäonnistunutta toimintaa taas ovat oppilaiden häiriötoiminnat samoin kuin pelkkä
tarkoitukseton puuhastelu (Arnkil & Penttilä 1976). Osallistuvuus on yhteydessä
saavutuksiin ja korkeaan kognitiiviseen tasoon. (Meehan 1991, 91 - 93)

Toimintaa säätelevät ja virittävät siis mielekkäät aktiviteetit (Ausubel 1968; Leontjev
1977; Mehrabian 1995d, 3 - 28). Tällöin oppilaat yleensä pitävät toimintoja järkevinä
(Määttä 1976). Koulun oppilasryhmän säännöt sisäistänyt on aktiivinen. (Kaikkonen
1984; Malinen 1985; Nousiainen 1977; Räsänen 1978.) Leontjev (1977, 145 - 146) näkee
yksilön toiminnan synnyttävän hänen persoonallisuutensa, vaikka persoonallisuuden
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kehittymisen edellytykset ovatkin persoonattomia. Toiminta on hänen mukaansa siis
persoonallisuuden perusta. Persoonallisuus on toimintojen järjestelmä, jota tiedot ja taidot
toteuttavat. Emootiot ovat toimintojen tulosta ja mekanismia.(Emt. 153,162.)
Ymmärtääkseni Leontjevin käsitys ei sovi oppimisprosessiin, koska toteuttaminen ja
soveltaminen on asetettu tapahtumaketjun alkuun. Toteuttava toiminta on
oppimisprosessin viimeinen vaihe.

Yksilön toimintoja säätelevät usein voimakkaamminyhteisön normitkuin yksilön omat
kognitiot ja emootiot. Sääntöjä edustaa usein auktoriteetti (Kaikkonen 1973; 1984). Ei
tiedetä, johtaako oppilaan suuntautuminen esim. rehtoriin auktoriteettina
häpeäsyyllisyysjärjestelmän tyhjäksi tekemiseen, tai millaisia kognitiivisia ja
emotionaalisia puolustusmekanismeja tottelevainen henkilö ottaa käyttöönsä
ristiriitatilanteessa. Tilanne- ja läheisyystekijöillä lienee merkitystä, mutta huomattava osa
ihmisistä tekee yleensä, mitä käsketään teon sisältöön katsomatta ja ilman omantunnon
vaivoja, kunhan he katsovat käskyn tulevan lailliselta auktoriteetilta. Näin tehdään siitäkin
huolimatta, että auktoriteetin totteleminen aiheuttaisi kärsimyksiä jollekin toiselle
henkilölle. (Vrt. Kosonen 1991; Milgram 1995, 9 - 22.)

Kuvio 36. Toiminnallinen viihtyvyys aktiivisena rakentavuutena (Pitkänen 1969; ks.
Pulkkinen 1995, 41; kuvio 28 s. 70).

Pitkäsen (1969) mukaan (kuvion 36) oppilaat viihtyvät, jos he voivat toimia ja toimivat
tasapainoisesti kouluyhteisössään. Toiminnallinen viihtyvyys on yksilöllistä aktiivisuutta,
jossa henkilö kehittää itseään suhtautuen samalla rakentavasti muihin
toimintayhteisössään.

Jos koulutyö on yksilöstä piittaamatonta, eikä oppilas koe voivansa vaikuttaa sen
toimintojen kulkuun konkreettisesti, hän kokee olevansa sivullinen työyhteisössään (ks.
Takala 1985, 21). Oppimisprosessi ei ole riittävästi opiskelijan hallinnassa. Viihtyminen
edellyttää siis mahdollisuuksia yksilölliseenkin toimintaan eli henkisen minän
realisointiin. Reagointi on toimintaa, joka ilmentää yksilön henkistä olemusta eli tunteiden
ja ajattelun yhteisvaikutusta. Whiten käsite “effectance” viittaa siihen, että yksilöllä on
tarve toteuttaa itseään, pitää puoliaan tehokkaasti. Kontrolloimattomuus tavallaan
pysäyttää oppimisprosessin. (McCombs 1994, 49 - 69; 1996; Olkinuoraym.1984, 22 - 23;
Seligman 1975, 82 - 84; 1990.)
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Kuvio 37 kertoo Pulkkisen (1984, 201 - 249) pitkittäistutkimuksen tulokset. Ne
kuvaavat nuorten persoonallisuuden kehitystä ikävuosina 8 - 20 sosiaalisten reaktioiden
määrän ja toiminnan itsehallinnan ulottuvuuksilla ja sittemmin yhteiskuntaan
sopeutumisen ja vieraantumisen sekä kotiin jäämisen ja kotoa irtautumisen ulottuvuuksien
avulla.

Kuvio 37. Nuorten sosiaalinen kehitys (Pulkkinen 1984, 220).

20-vuotiaan yhteiskuntaan jäsentyminen oli ilmennyt rakentavuutena,
sovittelunhaluna ja heikompien puolustamisena 8-vuotiaana ja sittemmin vastuun
ottamisena 14-vuotiaana. Se oli viihtymisen alue. Sosiaalinen avuttomuus näytti
vastaavasti kehittyvän sosiaalisen kielteisyyden kautta yhteiskunnasta vieraantumiseksi.
Avuton kielteisyys ilmenikin sitten yleensä huonona koulumenestyksenä. (Emt.)

Vielä 8-vuotiaana kiltti oppilas saattoi olla myöhemmin peruskoulunsa päätösvaiheessa
kovin riippuvainen vanhemmistaan, ja hän jäikin usein kotiin kouluvuosien jälkeen.
Vastaavasti samanikäisen häiritsevän oppilaan tie kulki vertaisryhmään ja sitten pois
kotoa verraten varhain. Sopeutuvista ja kilteistä pojista kehittyi usein yhteisönsä
vastuullisia jäseniä. Vastaavasti häirikköpojista tuli yhteiskuntaan kielteisesti suhtautuvia
kansalaisia. (Emt. 49 - 51.)

Tahto ilmentää yksilön halua toimia tunteidensa ja ajattelunsa mukaisesti. Se kuvaa
tavallaan persoonallisuuden toiminnan aluetta. Toimintaa säätelevät näin juuri
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elinyhteisön normit, säännöt ja tavat. Ellei yksilö voi todentaa itseään ja käyttää koko
persoonaansa toiminnoissaan, hän ei viihdy. Peltonen ja Ruohotie (1987) jakavat
toiminnallisen viihtymättömyyden ilmenemismuodot eristäytymisen, aggressiivisuuden ja
psyykkisten reaktioiden ryhmiin kuvion 38 tapaan. Nämä itsensä realisoinnin esteet
ilmenevät sitten kielteisinä minän puolustusmekanismeina haitaten sosiaalista oppimista ja
yksilön viihtyvyyttä. Viha, syyllisyys ja ahdistuneisuus viriävät, kun päämäärään pääsy on
estynyt (Smith ja Lazarus 1990). Tässä työssä painopiste on viihtyvyydessä, ei
viihtymättömyydessä, joten tätä tyytymättömyyden ja itsensä suojaamisen ilmentymää ei
käsitellä tarkemmin.

Kuvio 38. Tyytymättömyydestä aiheutuvia käyttäytymisongelmia (Peltonen & Ruohotie
1987).

Koska oppilaat tulevat kouluun kaikenlaisista perheympäristöistä ja erilaisten
sosiaalisten alakulttuurien piiristä, eivät he voi koulussa aina toteuttaa itseään. Kouluhan
edustaa opetussuunnitelmassa ja säädöksissä määriteltyä yhteiskunnan virallista
kulttuuria. Näin ollen lähinnä valtakulttuurin toimintoihin tottuneet oppilaat pystyvät
aktualisoimaan persoonaansa koulussa. Oman henkisen minän kontrollointi onnistuu.
Alakulttuurien elämään tottuneet kokevat viralliset sosiaaliset käytänteet usein itselleen
vieraiksi, eivätkä he osaa toiminnallaan toteuttaa itseään. He eivät koe aina
kouluyhteisönsä rakenteita ja sisältöjä mielekkäiksi. Hallinnan tunnetta ei useinkaan ole,
ja moni asia tuntuu pakolta. Tämä relevanssin puute koetaan tunnetasolla
epämiellyttävyytenä (Kosonen 1991, Seligman 1975, 93 - 94). Oppimisprosessi oppilaan
mielessä tavallaan pysähtyy ja persoonallisuuden realisoinnin viimeinen vaihe,
asiaankuuluva tekeminen, jää näin usein suorittamatta. Tätä kontrolloitavuuden ja
hallinnan prosessia kuvaa Olkinuora (1983, 42) kuvion 39 tapaan.
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Kuvio 39. Kontrolloitavuuden kokemisen ja loogisen mielekkyyden edellytysten
prosessikuvaus (Olkinuora 1983, 42; Olkinuoraym.1984, 25).

Itsehallinnan ja -kontrollin puutetta Seligman (1975, 82) on nimittänytopituksi
avuttomuudeksi, joka siis kehittyy vähitellen, kun henkilö ei koe pystyvänsä
säätelemään oman elämänsä itselleen tärkeitä asioita. Yleensä epäonnistumista seuraa
uusi yritys, ja yksilö palaa aikaisempaan vaiheeseen muuttaakseen menettelyään. Jos
tulosta ei synny, yrittäminen lamaantuu. Toiminnallinen viihtymättömyys on juuri
voimattomuuden tunnetta, tahtotoimintojen pysähtyneisyyttä (vrt. myös Olkinuoraym.
1984, 8 - 10).

Myös LeBoufin (1994, 32) epäonnistumisen sykli kuvaa prosessia hyvin kuviossa 40.
Toimimattomuus ei ole luonnollinen olotila. Jatkuessaan riittävän kauan se alkaa heijastua
persoonallisuuden henkiselle alueelle ja lamaannuttaa sitä. Tavoitteita ei saavuteta,
ikävystytään ja koetaan turhautuneisuutta.
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Kuvio 40. Epäonnistumisen sykli (LeBoef 1994, 32).

Dave (1968) jakaakuvion 41 mukaisesti ihmisen persoonallisuuden toiminnallisen
alueen jäljittelyn, manipulaation, täsmentymisen, jäsentymisen ja luonnollisuuden
tasoihin (Kariym.1978).

Kuvio 41. Toiminnallisuuden tasot (Dave 1968, 23).

Toiminnallinen viihtyvyyskin lähtee vanhempien yhteisön jäsenten jäljittelystä ja
ohjeiden tottelemisesta, etenee omaehtoiseen toimintojen hallintaan, sarjoittumiseen,
harmoniaan ja päätyy automatisoituneeseen sisäistyneisyyteen. Näin toiminta kehittyy
sataprosenttisesta aikuisjohtoisuudesta täydelliseen omaehtoiseen luonnolliseen
itsehallintaan, jota ilmentävät seestynyt ajattelu ja vaistotasoinen tunne-elämä. (Vrt. Apter
1989.) Elämyksellisiä huippuhetkiä koetaan, kun ajattelun ja tunteiden henkisyys näin
todentuu. Oppija on esim. jonkin henkilökohtaisen projektinsa toteuttamisprosessin
päätepisteessä.

Defenssiteorianmukaan yksilö, joka esim. traumaattisten kokemusten jälkeen menettää
kykyään kontrolloida toimiaan, saattaa säilyttää tietoisuutensa ja kognitionsa. Hän etsii
uusia mahdollisuuksia toimia kokemansa tuskan välttämiseksi. Hän saattaa yrittää
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sopeutua tai etsiä kompensaatioita epäonnistumisilleen. Hän on myös saattanut menettää
yhteyden kohteeseensa. Voi olla, että suhteet työtovereihin ovat haaksirikossa. Hän on
ehkä joutunut konfliktiin myös omantuntonsa kanssa. Yksilö alkaa suojella egoaan
impulsiivisesti tai joihinkin korvikekohteisiin reagoiden ja varoen koko ajan merkkejä
ahdistavista kokemuksista (Bäckström 1994, 7 - 9).

Tyypillisiä lukioiän selviytymiskeinoja soveltaen defentikko menettelee seuraavasti:
Hän vähättelee koulutyötä ja sen arvoa esim. rationalisoinneillaan ja ehkä torjuu ikävyydet
tietoisuudestaan. Hän tarkastelee ongelmiaan ja vertaa niitä muiden ominaisuuksiin. Hän
eristäytyy joistakin toiminnoista, hakee korvausta muualta, esim. estetiikasta, syömisestä
tai juomisesta. Yksilö antautuu ja luopuu. Mahdollisesti hän heittäytyy pelleksi ja alkaa
näytellä. Hän ehkä kieltäytyy kokonaan aiemmista käytänteistään. (Cramer 1991, 18 - 19;
vrt. Davidmann 1995, 4 - 6.)

Vakiintuneen persoonallisen viihtyvyyden päätetapahtuma onempaattinen
lähimmäisenrakkaus, joka ilmenee toisten ihmisten kärsimysten ja tunteiden aktiivisena
ymmärtämisenä ja myötäelämisenä. Tällaisella empaattisilla yksilöllä on seuraavia
ominaisuuksia:

• tunneherkkyys
• itkemisherkkyys
• suvaitsevaisuus
• altruistinen avuliaisuus
• liittymishalu

• epäaggressiivisuus
• positiivinen sosiaalisuus
• vireys ja nauttiminen sekä
• moraalisuus.

(Mehrabian 1995d, 3 - 28.)

Sensitiivisyys on läheistä sukua empaattisuudelle. Korkea henkinensensitiivisyys
(herkkyys) edustaa joustavaa tunnedominanssia, ja sille taas on ominaista

• hyväksyvyys
• pehmeys
• kilpailemattomuus

• sulkeutumattomuus
• herkkyys vuorovaikutuksille ja
• epäjohtajamaisuus (Emt.).

Empaattinen ihminen on sensitiivinen ja herkkä aistimaan toisten ihmisten tunteita ja
kokemusta. Hän pystyy myötäelämään lähimmäistensä persoonallisia vaikeuksia ja
elämyksiä. Empatia ja sensitiivisyys ovat tavallaan ihmisystävällisyyttä, mutta yhtä
arvokasta on vahva halu toteuttaa itselleen tärkeitä asioita. Vahvan
saavuttamispyrkimyksenomaavat ovat Mehrabianin (1995b, 351 - 364) mukaan

• hyviä koulusuoriutujia
• saavutuksistaan nauttivia
• toimintoihin sitoutuvia
• halukkaita tuomaan itseään julki

• dominoivia
• ahdistumattomia
• epäonnistumista pelkäämättömiä ja
• nuorekkaita.

Päämääriin pyrkivät nauttivat itselleen tekemistä suunnitelmista ja niiden mukaisista
ponnisteluista kohti tavoitteita.
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Toiminnallisuustiivistelmä

Persoonallisuuden toiminta-alueen kehittyminen tapahtuu lyhyesti siis seuraavasti: Lapsi
touhuaa pienestä pitäen. Hän oppii jäljitellen muilta. Motoriikan kehittyessä ympäristöä
ja sen esineistöä manipuloiva tutkiminen lisääntyy. Liikkuminen tuottaa tyydytystä.
Auktoriteetin vihjeet ja toimintojen ohjaus ja valvonta ovat aluksi olennaisia.
Totteleminen ja kuri luonnistuvat todellisen jättiläisen, vanhemman, aikaansaaman
luottamussuhteen myötä. Tätä uskottavuutta ylläpitää turvallinen ilmapiiri ja
mahdollisuus osallistua luonnollisella tavalla ympäröivän maailman ilmiöiden
tutkimiseen. (Esim. Erikson 1962, 254 - 257.) Säännöt ja sopeutuminen nojaavat
ohjaavaan kasvattaja - lapsi-suhteeseen. Pian kokemukset - lähinnä vertaisryhmässä -
opettavat pitämään puoliaan, ja tämä aiheuttaa viettipohjaista aggressiivisuutta ja
tottelemattomuutta. Auktoriteettien valta joutuu koetukselle.

Aikuisten ja vertaisryhmän vaikutukset asettavat yhä selvemmin suuntauksia ja
rajoituksia yksilön toiminnallisuudelle. Omaa tahtoa halutaan toteuttaa, toimintaa hallita
ja päteä suhteessa vertaisryhmän muihin yksilöihin. Kielen myötä syntyy
vastakkainasetteluja, keskusteluja ja väittelyjä. Aikuissuhteiden laatu, sen luoma ja sitä
ilmentävä psyykkinen turvallisuudentunne selkeyttävät yksilölle hänen mahdollisuuksiaan
toteuttaa halujaan. Itsehallinta ja eloisuus ilmentävät riittävää kokonaispersoonallista
tasapainoa. Avuttomuus kielii vastaavasti tasapainottomuudesta, henkisen kehityksen
yksipuolisuudesta tai viivästyneisyydestä.

Suotuisa kehitys ilmenee sittemmin viihtymisenä, sopeutuvana ja osallistuvana
sosiaalisena kanssakäymisenä. Yksilö pystyy kontrolloimaan omia psyykkisiä halujaan ja
silti tekemään tilanteiden vaatimaa yhteistyötä vertaistensa ja auktoriteettienkin kanssa.
Elämä maistuu ja sosiaaliset toiminnat jäsentyvät persoonallisuuteen. Henkinen olemus
pystytään realisoimaan sosiaalisina ja persoonallisina aktiviteetteina.

Yksilöllä on tahtoa, innovatiivisuutta, dynaamisuutta ja luonnollisten henkisten
ominaisuuksiensa potentiaalia. Hän pystyy realisoimaan näin koko persoonallisuuttaan
sosiaalisen ja humaanin suotavuuden edellyttämällä tavalla. Hän on aikaansaava ja luova.

* * *

Kuviossa 42 yritän tehdä vielä synteesiä edellisten lukujen tarkoituksesta tässä työssä.
Lukioviihtyvyys on yksilöllinen ominaisuus, jonka muodostavat selkeät kognitiot,
persoonalliset tunteet ja niitä edustava toiminta. Yksilön kehityksen myötä opituissa
sanoissa, käsitteissä, asenteissa, normeissa ja arvoissa - siis kaikilla persoonallisuuden
tasoilla kognitiot, emootiot ja toiminnat ovat mukana. Viihtyvän yksilön mielessä nämä
kaikki persoonallisuuden perusalueet kehittyvät parhaiten rinnakkain toisiaan täydentäen
ja tukien. Jos jokin alue hallitsee liikaa, persoonallisuus ei ole eheä, eikä viihtyvyyskään
riittävää. Liika tunteikkuus rajaa kognitiivista toimintaa, ylivertainen kognitiivisuus
supistaa helposti sosiaalisen kanssakäymisen herkkyyttä ja pelkkä toiminnallisuus saattaa
johtaa suoranaiseen eläimellisyyteen. Viihtyvyyden taustalla on yhteisö, jonka olemus
säätelee viihtyvyyttä.
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Kuvio 42. Viihtyvyyskäsitteen rakenne (ks. Emmons 1993; Lukion
opetussuunnitelmakomitean mietintö I 1977, 84 - 89; Mehrabian 1996a, 86 - 92).

Yksilö elää yhteisössään, joten yhteisön asettamat säännöt ja sitä luonnehtivat arvot
rajaavat jokaisen yksilön viihtyvyyttä. Tässä työssä persoonallisuutta ja sen toimivuutta
tarkastellaan juuri yksilön ominaisuutena. Yhteisöllisyys jää taustalle. Olennaisia yhteisön
ja yksilönkin arkisen toiminnan vaikuttajia ovat arvot. Ne tavallaan edustavat omistajansa
etuja, joten ne ovat inhimillisen kilpailun välineitä. Kansalliset arvot edustavat
kansallisuutta, mutta yksittäisen puolueen arvot kuvaavat siihen kuuluvien ihmisten etuja
ja arkielämää. Puolueiden arvot ovat ihmisten arkisia arvoja, ja ne yhdessä kuvaavat koko
kansan tärkeänä pitämiä asioita. (Vrt. Sams 1996, 12 - 15.) Luonnon, tieteen ja
Yhdistyneiden kansakuntien arvot ovat yleisempiä ja edustavat edellisiä paremmin yksilöä
ja ihmistä sinänsä. Sosialisaatio on yhteiskuntaa koskeva, humanisaatio ihmiskuntaa
kuvaava prosessi. Tästä syystä tässä työssä selvitellään sekä kansallisten että humaanien,
universaalien arvojen yhteyttä kokonaispersoonalliseen viihtyvyyteen. Kiinnostuksen
kohteina ovat erityisesti lukioviihtyvyyden olemus ja inhimilliset arvot sekä niiden suhde
toisiinsa.

Olen havainnut, että ajattelu, tunteet ja toiminta ovat mukana kaikissa persoonallisuuden
kehityksen vaiheissa ja tasoilla, sekä käsitteissä, asenteissa, normeissa että arvoissa. Tämä
ajattelun, tunteen ja toiminnan olennaisuuspersoonallisuuden kaikilla tasoillaon tämän
työn ensimmäinen juonne. Toinen onarvojen välineellisyys. Arvot edustavat omistajansa,
yksilön tai ryhmän etuja ihmisten keskinäisessä luonnollisessa kilpailussa. Yleiset
universaalit arvot edustavat samalla tavalla kaikkia ihmisiä. Siksi niiden suhde
kokonaispersoonallisuuden toimintana ilmenevään viihtyvyyteen on kiinnostuksen
kohteena. Kansallisista ja yleisistä arvoista etsitään yhteisiä tekijöitä, joiden varassa
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humanisaatiota voitaisiin rakentaa. Arvot muodostavat luonnollisen kellokäyrän, joka
ilmentää ihmisten kilpailua “paikasta auringossa”.

Lukioyksilön ja yhteiskunnan arvot aiheuttavat ratkaisematonta ristiriitaa. Koska
perustiedot ja oppiminen eivät ole yhteiskunnallisia vaan valtaosin yleisiä asioita,
yksilöllisyys ja yhteiskunnallisuus eivät sovi yhteen. Jotta sekä yksilön oma toiminta että
hänen suhteensa kanssaihmisiin voisi olla optimaalinen, täytyy yksilöllisen ja yleisen
yhteiset tekijätsaada kasvamisen ja oppimisen aineistoksi. Näin kellopeli ja sitä kuvaava
kellokäyrä voisi saada luonnollisemman muodon. Yksilöllisyys ja humaanisuus
saattaisivat olla tasapainossa. Viihtyvyys edellyttää siis sekä kolmen persoonallisuuden
alueen muodostaman kokonaispersoonallisuuden toimivuutta että yleisiä inhimillisiä
arvoja edustavaa ja toteuttavaa elinyhteisöä.
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4 Kouluviihtyvyystutkimuksia

Tässä luvussa referoidaan lyhyesti kotimaisia kouluviihtyvyyttä, tämän työn aihealuetta
koskettavia tutkimuksia, joissa on selvitelty oppimisen mielekkyyttä, motivaatioita ja
viihtyvyyttä. Kososen (1991) ja Kaikkosen (1984) tutkimukset koskivat lukiolaisia,
Vepsäläisen (1980) ja Olkinuoran (1979) lukioontuloiässä olevia yläasteen oppilaita.
Lopuksi esitetään WHO:n kansainvälisen koulututkimuksen (Kannasym. 1995) tämän
työn ongelma-aluetta koskevia tuloksia. Itse kokonaispersoonallisen kouluviihtyvyyden ja
arvojen suhteita koskevia lukiotutkimuksia en ole havainnut kirjallisuudessa.

4.1 Kososen mielekkyystutkimus

Kosonen (1991) tutki opiskelun mielekkyyden kokemuksia ja opintomotivaatioita
lukiossa. Tiedot kerättiin kyselylomakkein, joihin vastasi 367 lukiolaista, pääosin
kolmasluokkalaisia. Täydentävänä aineistona käytettiin haastattelua ja kirjoitelmia.
Koulunkäynti- ja oppimismotiivit jaottuivat kuudeksi ulottuvuudeksi. Tavallisimmaksi
yllykkeeksi osoittautui hyödyn ja menestyksen tavoittelu. Myös sisäinen ja sisällöllinen
motiivi oli yleinen. Sosiaalisuus ja auttamishalu viritti noin joka toista lukiolaista, selkeät
ammatilliset tavoitteet joka kolmatta. Opiskelu pakon vuoksi leimasi neljäsosan suhdetta
lukioon ja yhtä moni työskenteli riippuvuuden ja epäonnistumisen pelon alaisena. (Emt.
93 - 94.)

Mielekkyysfaktoreiksi haastatteluaineistosta saatiinaffektiivinenkokonaismielekkyys,
kontrolloitavuus,didaktinen relevanssi, sisällönrelevanssi ja kurssimaisuus. Lukiossa
viihtyi hyvin ja opiskelua piti kokonaisuutenaan mielekkäänä puolet vastaajista, neljäsosa
viihtyi huonosti. Toveripiirissä viihtyivät lähes kaikki. Relevanssin ja kontrolloitavuuden
eli itseohjautuvuuden mahdollisuuksien puuttuminen olivat kaksi suurinta epäkohtaa.
Oppilaista 4/5 piti valinnaisuutta liian vähäisenä, ja 2/3 koki, että lukiossa oppilas on
järjestelmää varten eikä koulu oppilaita varten. Koulun johtamisilmasto koettiin
useammin autoritääriseksi ja byrokraattiseksi kuin demokraattiseksi ja avoimeksi. (Emt.
126 - 137.)
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Kun analyysiin otettiin mukaan opintomotivaatio, mielekkyys, oppimisympäristön
sosiaaliset tekijät, itseluottamus ja tuntiaktiivisuus, saatiin seuraavat faktorit: opettaja -
oppilas-suhde, opiskeluun sitoutuminen, tuntiaktiivisuus, opintoitseluottamus, luokan
yhteishenki, perhe- ja ystävyyssuhteiden keskeisyys, opinto-ohjelman relevanssi ja
sisäinen oppimismotivaatio. Näistä edeten regressioanalyyseissa saatiin parhaaksi
kokonaismielekkyyden selittäjäksi pakkomotivaatio, seuraavaksi kontrolloitavuus,
kolmanneksi kilpailumotivaatio ja neljänneksi opettaja - oppilassuhteen
luottamuksellisuus. (Emt 159 -162.)

Oppilas-opettaja-suhteet osoittautuivat monessa suhteessa keskeiseksi asiaksi. Ne
muovaavat vahvasti opiskelijan mahdollisuuksia säädellä itse työskentelyään sekä
oppimisprosessissa välttämättömiä emotionaalisia ja kognitiivisia reaktioita. Noin
kolmasosa arvioi opettajien ja oppilaiden välit avoimiksi, runsas viidennes kireiksi ja
epäluuloisiksi. Varsin usein suhteet koettiin etäisiksi tai neutraaleiksi. Alistava
vallankäyttö oli melko tavallista. Melkein kaikki lukiolaiset viihtyivät toveripiirissä.
Luokkansa yhteishenkeä piti hyvänä joka toinen. (Emt. 139 - 151.)

Lukio-opiskelun kokonaismielekkyyttä selitti parhaiten regressiomalli, johon sisältyi
kolme muuttujaa: opiskelun tärkeys ja ajankohtaisuus, kontrolloitavuuden kokemukset
sekä arvosanamotivaatio. Ryhmittelyanalyysissä lukiossa viihtyvien, suoriutumiseen
virittyneiden ryhmään kuului 39 %, huonosti viihtyviä, ilmapiiristä ja ihmissuhteista
vieraantuneita oli 15 %, toveriryhmään vahvasti sitoutuneita mutta opettajasuhteista
vieraantuneita 16 % sekä itseluottamukseltaan epävarmoja, riippuvuussuhteessa
opiskelevia runsas kymmenesosa. Lopuksi mainittiin lukion kehittämistavoitteina
pakollisuuden vähentäminen ja valinnaisuuden lisääminen. (Emt. 163 - 171.)

Verratessaan tuloksia lukion kasvatustavoitteisiin Kosonen toteaa, että kognitiivinen
suorituspaine ja arvosanakilpailu saattavat helposti syrjäyttää useita varsinaisia
kasvatustavoitteita (emt. 206). Persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta
tutkimuksen keskeiset käsitteet,relevanssi, sisäinenmotivaatio jakontrolloitavuusovat
tärkeitä. Nämä käsitteet edustavat persoonallisuuden kognitiivista, affektiivista ja
toiminnallista aluetta. Noin 40 %:lle lukiolaisista koulukokemukset ovat jäävät
epämiellyttäviksi tai kielteisiksi, mikä ilmenee heikkona itseluottamuksena ja
eksternaalisuutena. Suurimmiksi puutteiksi todettiin relevanssin ja kontrolloitavuuden
mahdollisuuksien puuttuminen. Tätä puutetta näyttää ohjailevan opettaja-oppilas-
suhteen neutraalisuus, etäisyys ja alistavuus. Lukion kehittämistavoitteiksi asetetut
pakollisuuden vähentäminen ja valinnaisuuden lisääminen viittaavat siihen, että lähes
puolet oppilaista ei pysty realisoimaan lukiossa ajatuksiaan ja persoonaansa. (Ks. emt. 217
- 232.) Eräs kokenut tuntemani lukion rehtori totesikin tästä asiasta hänen kanssaan
keskustellessani, että yhdeksän kymmenestä lukiolaisesta tekee työtä opettajaa varten.

4. 2 Olkinuoran opintomotivaatio- ja mielekkyystutkimus

Olkinuoran (1983,14) mukaan opetussuunnitelman toteutumisen kannalta merkitysten
oppiminen, oppimisen sosiaaliset motiivit ja oppimistilanteiden fenomenologiset motiivit
ovat mielekkään oppimisen ja opiskelun keskeisimpiä ainesosia. Siinä oppilas asettaa itse
itselleen tavoitteita ja ottaa sen myötä tavallaan itse myös kontrollointivastuun. Tämä on
tavoitetaksonomian ylimpien tasojen saavuttamisen eräs perusehto. Kehittyneeseen
evaluointikykyyn saattaa liittyä opeteltavan aineksen syväprosessoinnin ja kriittisen
tarkastelun lisäksi oppimisprosessin arviointi metakognitioiden varassa.
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Mielekkyysnäkökulma ko- rostaa tulevaisuuteen suuntautumisen keskeistä merkitystä
oppimismotivaatiossa (emt. 4 - 7). Viihtyvyyteen vaikuttavattyötehtävän laatu,
ihmissuhteet ja vallankäyttö. Olkinuora tarkastelee mielekkyyttä lähinnä oppilaan
persoonallisen relevanssin kokemisen kannalta. Olkinuoran tarkastelemat oppilaat olivat
yläasteikäisiä, 13 - 16-vuotiaita.

Mielekkyyden kognitiivinen ja affektiivinen aspekti yhdistyvät sisäisessä
motivaatiossa, eli päämäärän saavuttaminen itsessään palkitsee oppijaa, ei tarvita ulkoisia
palkintoja. (Emt. 15 - 23.) Kuvion 44 havainnollistama looginen mielekkyys ja
psykologis-feno- menologinen mielekkyys ilmentävät yksilön adaptiivista funktiota (→
maailmankuva, minäkuva, ihmiskuva) ja defenssimekanismeja. Jos oppilas ei ymmärrä
opittavia asioita, seuraukset siirtyvät usein tunnepuolelle. Tämä affektiivisesti koettu
merkitsevyyden puute aikaansaa heikkoa motivaatiota mielekkään oppimisen
edellyttämälle asennoitumiselle, eikä yksilö jaksa yrittääkään ymmärtää asioita (emt. 25 -
32). Akkommodaatioita edistävä kognitiivinen konflikti on Piaget’n mukaan älyllistä
kehitystä eteenpäin vievä perusmekanismi. Mielekkyyskokemusten keskeinen tausta on
siis relevanssin ja kontrolloitavuuden kokemusten sopiva yhdistelmä yksilön
fenomenologisessa elämismaailmassa. (Emt. 38 - 41.) Tässä viitataan kognitioihin,
toimintoihin ja tunteisiin.

Näin summaten mielekkään oppimisen ja opiskelun keskeisiä ainesosia ovat
Olkinuoran (1983, 40 - 41) mukaan:

• merkitysten oppiminen
• sosiaaliset motiivit
• oppimistilanteiden fenomenologiset motiivit
• tulevaisuuteen katsova tavoitteisuus
• kontrollivastuu ja
• syväprosessointi ja metakognitiot.

Mielekäs taas on

• merkitystä omaava
• tarkoitusperiä palveleva ja relevantti
• oppimisprosessien hallinnan kokemista
• tarkoitusperien saavutettavuutta ja
• kontrolloitavuutta.

Mielekkyydessä on kognitiivinen eli looginen ja affektiivinen eli fenomenologinen osa,
jotka yhdistyvät sisäisessä motivaatiossa. Yksilö pyrkii näin sopeutumaan ja tarvittaessa
käyttämään defenssimekanismejaan. Loogisen mielekkyyden puute saattaa muuttua
affektiiviseksi, tunnemerkitsevyyden puute vastaavasti motivaatiota heikentäväksi
voimattomuudeksi. Kognitiivinen konflikti on sinällään jo kehitystä eteenpäin virittävä
tekijä. Näin mielekkyyden kokeminen vaatiirelevanssia, fenomenologisiaelämystenja
kontrolloitavuuden kokemuksia. Kouluviihtyvyyteen vaikuttavat taas oppisisällöt,
työyhteisön sosiaaliset suhteet ja vallankäytön olemus. (Emt.)

Tutkimuksen summamuuttujista tehdyn faktoroinnin tekijät olivat seuraavat:

• yksilön tarpeiden tyydyttyminen opintoprosessissa (selitys 29 %)
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• tavoitetietoisuus alan valinnan suhteen (18 %)
• koulutyöskentelylle omistautuminen ja sen edellytykset (15 %)
• koulun pyrkimysten mukainen vs. vastainen normisto (11 %)
• koulunkäynnin merkityksen ja opetuksen tajuaminen (10 %)
• opetuksen elämänläheisyyden kokeminen ja tyytyväisyys kouluun (7 %)
• viihtyminen koulussa ja koululaisen roolissa (6 %)
• oppilaiden itsellisyyden vs. alistuvuuden kehittyminen koulussa (5 %). (Emt. 71 - 90.)

Olkinuoran selvityksen mukaan tyttöjen ja keskimmäisten ja ylempien sosiaaliryhmien
oppilaiden on helpompi tavoittaa mielekkyyskokemuksia kuin poikien ja alimpien
ryhmien oppilaiden. Tätä hän selittää koulumme vahvalla kielipainotteisuudella; yli 50%
oppitunneista on kielten opiskelua. Opetus siis suosii poikia tunnollisemmin ahertavia
tyttöjä ja kielellisiltä valmiuksiltaan suotuisammin varustettuja ylempien sosiaaliryhmien
oppilaita (emt. 142 - 143; vrt. Kaikkonen 1984). Esille saadut faktorit ryhmittyivät
toisaalta kouluelämän älyllisiin toimintoihin ja toisaalta sosiaalista aspektia edustaviin
ulottuvuuksiin. Erityiskomponentteihin tekijä mainitsi kuuluvan käytännönläheisyyden tai
abstraktisuuden kokemisen sekä oppilasta itseään ja hänen vertaisryhmäänsä kuvaavan
ulottuvuuden. Joidenkin oppilaiden relevanssirakenteissa nousee etualalle älyllinen puoli,
kun taas toisilla korostuu sosiaalinen aspekti (emt. 144). Näissä toteamuksissa näkyy
persoonallisuuden kognitiivinen, affektiivinen ja toiminnallinenkin ulottuvuus. Näitä
käsitteitä ja niiden suhteita ilmentää Olkinuora (1983) kuvion 43 tapaan.

ADAPTIIVINEN FUNKTIO

Yleinen yhteiskunnallinen merkitys Henkilökohtaisesti koettu mielekkyys
(sosiaalinen relevanssi) (persoonallinen relevanssi)

Kognitiivisesti Affektiivisesti
hahmotettu koettu
mielekkyys mielekkyys

Looginen Psykologinen
mielekkyys mielekkyys

Kuvio 43. Mielekkyyskäsitteen hierarkia (Olkinuora 1983, 26).

Olkinuora tarkastelee tutkimuksessaan mielekkyyttä lähinnä persoonallisena ja
kognitiivisena ominaisuutena, vaikka erotteleekin kognitiivisesti koetun mielekkyyden
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käsitteestä erilleen loogisen ja psykologisen mielekkyyden alueet. Tässä on käsitteellistä
sekaannusta.

4. 3 Vepsäläisen koulunkäynti- ja opintomotivaatiotutkimus

Vepsäläinen (1980) tutki peruskoulun 7- ja 9-luokkalaisten koulunkäynti- ja
opiskelumotivaatiota. Koehenkilöinä oli 195 oppilasta Kulosaaren korvaavasta koulusta,
Myllypuron peruskoulusta Helsingistä ja Louhelan koulusta Joensuusta. Tutkimuksen
teoreettinen perusta oli marxilainen psykologia. Tiedot kerättiin ainekirjoituksin,
haastatteluin ja lomakekyselyin.

Melkein kaikki oppilaat katsoivat koulunkäynnin olevan tärkeää lähinnä tulevaisuuden
kannalta. Vain 16 % nuorista lopettaisi koulun, jos se ei olisi pakollista. Puolet oppilaista
viihtyi koulussa hyvin ja vain noin kymmenesosa huonosti. Viihtyvyystekijöistä
tärkeimpiä olivat sosiaaliset syyt, toiset oppilaat ja opettajat. Tytöt viihtyivät poikia
paremmin. Pojat olivat tavoitetietoisempia, tytöille ihmissuhteet merkitsivät enemmän.
Pojilla oli suurempi pyrkimys menestyä.Työrauha(kuri) ja ilmapiiri olivat tärkeimpiä
viihtyvyyteen vaikuttavia olosuhdetekijöitä.

Tutkimuksessa löydettiin seuraavat kuusi motivaatiofaktoria: motivoituneisuus,
viihtyvyys, auktoriteettisidonnaisuus, epäonnistumisen pelko, vastuun- ja
velvollisuudentunto sekä koulunkäynnin kokeminen merkitykselliseksi. Faktorit ja
kunkin tekijän pari olennaista osiota esitetään taulukko 3.

Taulukko 3. Koulunkäynti- ja oppimismotivaatiofaktorit (Vepsäläinen 1980, 110 - 114).

Motivoituneisuus on selkeästi kognitiivinen faktori. Toinen faktori, viihtyvyys,
vaikuttaa tunnetekijältä. Auktoriteettisidonnaisuus on toimintatekijä; oppilaat ovat
koulussa opettajien ja vanhempien ehdoilla ja toivomuksesta. Näissä pääfaktoreissa näkyy
persoonallisuuden kolmijakoisuus. Sen mukaisesti voi tulkita myös muut faktorit. Kahden
tärkeimmän osion mukaan arvioituna neljäs ja viides tekijä ovat emotionaalisia sekä
kuudes toiminnallinen. Vepsäläisen esittämien tulosten taustalla olevaa teoreettista
kehystä on tosin vaikea hahmottaa näiden tietojen perusteella. Taulukon 47
ryhmittelyanalyysi ei tuo yhtään selkeyttä tähän mieleeni tulleeseen ongelmaan.
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Faktorointia seuranneessa ryhmittelyanalyysissa saatiin seuraavat kuusi
motivaatioryhmää: 1) suorituspaineiset ja ahdistuvat, 2) koulumyönteiset, 3)
motivoitumattomat, 4-5) vaikealuonteiset sekä 6) itsetuntoiset motivoituneet. Tämä tulos
on edellisen faktoroinnin kaltainen. Koulumyönteisiä oli 44, ja he olivat rohkeita ja
aikuisohjautuvia. Toiseksi suurin vaikealuonteisten ryhmä (39 opp.) näyttää painottavan
koulun arkista merkitystä. Kolmanneksi suurin ryhmä olivat itsetuntoiset (36), joiden
motivoituneisuus vaikuttaa olevan auktoriteettien varassa. Yksilöllinen vastuuntunto ja
viihtyvyys on vähäistä.

Taulukko 4. Koulunkäynti- ja oppimismotivaation ryhmittelyanalyysi (Vepsäläinen 1980,
145).

1 = suorituspaineiset ja ahdistuneet
2 = koulumyönteiset
3 = motivoitumattomat

4 ja 5 = vaikealuonteiset ja
ristiriitaiset
6 = itsetuntoiset ja motivoituneet.
(Emt. 110 - 114.)

Koulumyönteiset ja motivoituneet itsetuntoiset viihtyivät parhaiten,
motivoitumattomat ja vaikealuonteiset heikoimmin. (Emt. 140 - 146.) Opettajien vaikutus
oppilaiden koulumotivaatioon on ilmeisen suuri. Koulunkäynti nähdään tärkeänä myös
oman tulevaisuuden kannalta.

4.4 Kaikkosen kouluviihtyvyystutkimus

Omassa lisensiaattityössäni (Kaikkonen 1984) selvittelin lukiolaisten kouluviihtyvyyden
yhteyttä eräisiin sosialisaation osatekijöihin. Sosiaaliset, koulussa menestyvät, tovereiden
normeja sisäistäneet ja säilyttäviä arvoja suosivat viihtyivät hyvin, ahdistuneet, heikosti
menestyvät ja muuttavia arvoja preferoivat viihtyivät heikommin. Tutkimuksessa saatiin
kuusi kouluviihtyvyysfaktoria, joista muodostettujen asteikkojen väittämät olivat
seuraavat:

I faktori (kognitiivinen tyytyväisyys)

• Opetus on kauttaaltaan hyvin suunniteltu.
• Kouluopetus etenee järjestelmällisesti.
• Kouluarvostelu on oikeudenmukaista ja tasapuolista.
• Useimmat opettajat ovat selkeitä persoonallisuuksia.
• Päätösvallan käyttö koulussa on asiallista ja oikeaa.
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• Opettajat hallitsevat opettamansa asiat yleensä hyvin.
• Arvosanat annetaan koulussa täysin oikeudenmukaisesti.
• Tunnit ovat aika hyvin etukäteen suunniteltuja.

II faktori (affektiivinen viihtyvyys)

• Olen koulussa usein jännittynyt.
• Minulta puuttuu itseluottamusta.
• Olen tavallista ujompi koululainen.
• Julkinen esiintyminen vaivaa minua.
• Olen koulussa usein masentunut.
• Minun on helppo jutella opettajieni kanssa.
• Luokan melu hermostuttaa minua.
• En juuri lainkaan hermostu kouluasioista.

III faktori (työrauha)

• Opettajia ei koulussa totella riittävästi.
• Oppilaat saavat häiritä tunteja liian paljon.
• Jotkut opettajat eivät ole lainkaan soveliaita ammattiinsa.
• Opettajien kurinpitomahdollisuudet ovat riittämättömät.
• En saa väitellä tarpeeksi tunneilla.
• Joidenkin opettajien opetus tuskastuttaa minua.
• Opetettavat asiat ovat yleensä liian helppoja.
• Sukupuoliasioista ei kerrota riittävästi koulussa.

IV faktori (opetussisällöt)

• Koulu vie liian paljon aikaa harrastuksiltani.
• Koulun opetukselta puuttuu selkeä tarkoituksellisuus.
• Kotitehtävien suorittaminen vie liikaa aikaa.
• Koulussa kerrotaan vain osa totuutta.
• Kouluopetuksen tavoitteet ovat epäselvät.
• Kouluopetus on yksipuolista.
• Oppitunnit ovat liian kaavamaisia.
• Koulussa ei opeteta juuri lainkaan todella tärkeitä asioita.

V faktori (käytännöllisyys)

• Olen tyytyväinen koulumenestykseeni.
• Opetus on useimmiten kiinnostavaa.
• Viihdyn oppitunneilla yleensä hyvin.
• Koulunkäynti tuntuu usein turhalta.
• Haluaisin nykyisin lähteä itse ansaitsemaan rahaa.
• Haluaisin mieluummin oppia jonkin ammatin kuin olla koulussa.
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• Inhoan joitakin oppiaineita koko sydämestäni.
• Kouluopetus on riittävän elämänläheistä.

VI faktori (kouluyhteistyö)

• Oppilaiden yhteistyötä on koulussa liian vähän.
• Koulun sisäisiä neuvotteluja ja keskusteluja on pidetty riittävän usein.
• Keskustelu ja toisten kuunteleminen puuttuvat koulustamme lähes kokonaan.
• Osallistun mielelläni koulun ja oppilaskunnan järjestämiin tilaisuuksiin.
• Koulu kehittää tehokkaasti oppilaiden kokonaispersoonallisuutta.
• Koulussa vallitsee riittävä demokratia.
• Opettajat lähestyvät tarvittaessa luontevasti oppilaita.
• Oppilaidenväliset suhteet koulussa ovat aika hyvät. (Kaikkonen 1984, 213 - 215.)

Osioista 17 oli samansisältöisiä kuin Kososen (1991), Olkinuoran (1983) ja
Vepsäläisen (1980) koulumotivaatiota ja mielekkyyttä käsittelevissä tutkimuksissaan
käyttämät.

Kokonaispersoonallisuuden kolme aluetta, tunteet, ajattelu ja toiminnot, ilmensivät
kouluviihtyvyyttä. Pohdiskelussa päädyttiin siihen, että kouluviihtyvyyttä voitaisiin
kuvata yleisinhimillisen moraalin ja luovan tieteellisen ajattelun avulla. (Kaikkonen 1984,
102 - 139.)

4.5 WHO:n hyvinvointi- ja viihtyvyystutkimus

Maailman terveysjärjestön koordinoima WHO-Koululaistutkimus, joka koski noin
sataatuhatta lähinnä yläasteikäistä eurooppalaista koululaista, osoitti suomalaisten
koululaisten viihtyvän “useimpiin muihin maihin verrattuna huonommin koulussa”.
Yleensä noin 40 % oppilaista oli sitä mieltä, että koulussa on kiva olla, kolmannes piti
koulua tylsänä paikkana. (Kannasym. 1995, 110, 144.) Kannaksenym. kertomat
viihtyvyyttä koskevat tutkimustulokset ovat pääosin samankaltaisia kuin edellä referoidut,
joten esitän niistä tässä vain joitakin yhteenvetoja. Syitä heikohkoon kouluviihtyvyyteen
saattavat olla esim. seuraavat tekijät:

• vaativa ja ikävä kouluympäristö sekä koulukiusaaminen
• autoritaarinen ja aikuiskeskeinen perinne
• vähäiset mahdollisuudet mielipideilmaisuun oppitunneilla
• iloisen jämäkkyyden puute
• positiivisen palautteen antaminen vain huippusuorituksista
• oppilaan yksilöllisen persoonallisuuden huomiotta jättäminen
• kokeiden ja kiireisyyden aiheuttama stressi ja
• oppilaiden tunneilmaisun, rakentavan väittelyn ja keskustelun vähäisyys. (Emt. 144 -

147.)
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Yleensä koulun oppimisympäristöä tulisi arvioida kriittisemmin tarkastelemalla
koulutoimintojen vetovoimaisuutta, oppilaiden tarpeiden kunnioittamista ja yleisen
terveyden vaalimista. Opettajien ja oppilaiden suhteet, koulun normit ja riitit sekä koulun
itseään arvostava ja oppilaita kunnioittava kulttuuri ovat tärkeitä viihtyvyystekijöitä. (Emt.
9 - 12.)

5. Päätelmiä teoriaosasta

Persoonallisuuden ajattelu- ja tunnealueiden suhde näyttää ongelmalliselta. Arjessa
ajattelu ja tunteet kulkevat liiankin usein yhdessä niin, ettei aina tajuta, kumpi kulloinkin
mielipiteitä hallitsee (vrt. Olkinuora 1983, 26; Sams 1996, 8) Useimpia oppimisongelmia
ei kuitenkaan voida ratkaista tunteiden avulla. Tunteilla ei voi ajatella. Toisaalta monet
oppimisprosessin vaiheet edellyttävät tunteiden mukanaoloa.

Nämä usein yhdessä esiintyvät kognitiot ja emootiot muodostavat sen
persoonallisuudestamme ulospäin näkymättömän henkisen alueen, jonka varassa
oppiminen ja sosiaalinen kanssakäyminen tapahtuvat. (Vrt. Kosonen 1991, 162.) Kun
ihminen sitten alkaa toteuttaa tätä henkistä olemustaan, hän ei aina voikaan todentaa sitä
käytännössä eli toiminnoissaan. Esteinä voivat olla

• työyhteisön yksilölle vieras tai sopimaton normisto
• yhteisön oudot ja vieraat sisällöt (arvostukset ja arvot)
• yhteisön ristiriitaiset ihmissuhteet
• yhteisön hallinnon puutteelliset, virheelliset ja yksipuolisesti painottuneet

auktoriteettisuhteet
• oppimiselle tarpeettomat ja sitä haittaavat eturistiriidat koulutoiminnoissa
• vähäiset mahdollisuudet valita ja toteuttaa erilaisille yksilöille sopivia toimintatapoja
• liiallinen yksilöidenvälinen kilpailu ja sen tukeminen sekä
• liiallinen tunteilu tai rationalisointi joillakin olennaisilla arvostusherkillä alueilla. (Ks.

esim. McCombs 1996; Davidmann 1995; Kannasym. 1995, 144 - 147; Maslow
1987, 59.)

Perimä määrää 30 - 70 % persoonallisuudesta, lähinnä temperamenttiominaisuudet.
Kuitenkin yksilön omilla kokemuksilla on olennainen persoonallisuutta muovaava
vaikutus. (Herrstein & Murray 1994.) Kasvatuksessa voidaan vaikuttaa näihin yksilön
ympäristötekijöihin. Biologiset perustarpeet ja niitä ilmentävät taipumukset ovat toinen
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olennainen perustekijä. Perustarpeiden tyydyttyminen on edellytyksenä korkeampien
psykologisten tarpeiden toteutumiselle. Synnynnäiset tarpeet edustavat yksilön toivoa
tunteiden saamisesta ja antamisesta (Maslow 1987). Kehittyvän yksilön ajatuksellista
pyrkimystä voisi edustaa luontainen uteliaisuus. Se siivittää lapsenomaista kaiken oudon
tutkimishalua kohti telic-tyyppistä tavoitehakuisuutta. Tekeminen on taas näiden synteesi.
Se ilmenee aktioina myös toisten ihmisten keskuudessa. Persoonallisuus todentuu näin
toimeliaina itseaktualisaatioina.

Henkistä kehittymistä säätelevät sitten kehityksen edetessä arkielämän ehdollistumat,
joiden tunnepainotteisuus sekä elävöittää että rajaa persoonallisuuden kehittymistä.
Oppimisessa ne ilmenevät dynaamisena vitaalisuutena, vahvana uteliaisuutena ja
tutkimis- ja elämänhaluna. Ehdollistumat ja tällainen oppiminen tuottaa aikanaan
persoonallisuuteen tarkoitteisia käsitteitä ja arvostuksia. Näin tyydytetään luonnollisia
psykologisia tarpeita. Tässä kulttuurikin rakentuu persoonallisuuteen tasapainoisesti.
Yksilön henkisyys saa vähitellen vakautta ja pysyvyyttä. Elämän vakaumukset jäsentyvät
ja kypsyvät kohti itsensä todentamista, ihmisyyttä ja viihtyvyyttä. (Vrt. Niskanen 1990.)

Sosialisaatiossa yksilö omaksuu yhteiskuntansa kulttuuritekijät, arvot, normit ja
asenteet (Vrt. Ranta 1994, LL 2§ 2 mom.). Niitä edustavat selkeästi arkiset, poliittisten
puolueiden tavoitteet. Kun toisaalta yksilöllä on oikeus kasvaa uniikkina itsenään, käyttää
potentiaalejaan, voi tämä tapahtua inhimillisten arvojen pohjalta. (Emt., 1 mom.) Näitä
asioita edustavat universaalien instituutioiden tavoitteet, luonnolliset, tieteelliset ja
yleisinhimilliset arvot. Niiden puitteissa yksilön kenellekään luovuttamaton ihmisarvo
säilyy, ja hän voi puhjeta kukkaan omana itsenään, ihmisyksilönä. Näin onkin syytä
selvittää, miten lukiolaisen oppimisympäristön arvoalue suhteutuu hänen
kokonaispersoonalliseen viihtymiseensä koulussa (ks. Kannasym. 1995, 144 - 146).

Jos asettaa kouluviihtyvyyttä käsittelevää tutkimustietoa Plutchikin (1997, 17 - 45)
neljän primäärin persoonallisuuden tunneattribuutin muodostamaan nelikenttään, saadaan
kuvion 44 kaltainen tulos.
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Kuvio 44. Persoonallisuusemootiot ja kouluviihtyvyys (Plutchik 1997, 17 - 45).

Lähes kaikki tässä työssä tarkasteltavat ominaisuudet, joita kuvion 44 nelikentässä
luetellaan, ovat sellaisia, joihin voidaankasvatuksellisesti vaikuttaa. Lokeroissa olevat
attribuutit eivät ole dimensiovoimakkuuden mukaisessa järjestyksessä.
Temperamenttitekijät ovat selkeästi geneettisesti määräytyviä, eikä niitä juuri voi
koulukasvatuksessakaan muuttaa. Luonnetta voidaan jo muokatakin, mutta
kokemuksellisen kokonaispersoonallisuuden kehittymiseen voidaan tuntuvasti vaikuttaa.
(Vrt. Koski - Jännes 1980, 133 - 143.) Näkökulma on tässäkin lähinnä
oppimispsykologinen. Siitä syystä ei ole tarkasteltu paljoakaan temperamenttia,
luonnetta, typologioita, kliinisyyttä ja psyykkistä hoitoa. Viihtymättömyys ja erilaiset
minän puolustautumismekanismit on jätetty lähes kokonaan tarkastelun ulkopuolelle.
Mainittujen avainkäsitteiden avaruutta jäsennetään vielä hiukan seuraavassa
yhteenvetokuviossa.

Kuvioon 45 on muodostettu jonkinlainen synteesi näistä arjen kasvatuksellisista
tavoitetekijöistä. Oppilaan synnynnäinen temperamentti ilmentää perimässä saatua
hermostollista ja hormonaalista aktiviteettia, joka yksilön itsensä ja kanssaihmisten tulisi
siis hyväksyä sellaisenaan. Temperamentti virittää luonteenkin kehittymistä, ja luonnetta
voidaan muokata asianmukaisin rikastuttavin kokemuksin. Itse asiassa näiden asiain
hyväksyminen on perustana sille, että jokainen persoonallisuus voisi saavuttaa
itseaktualisoivan tason. Itsetunto ja rehellisyys auttavat oman itsenäisen minuuden
muodostumisessa. Kuviossa ikä kasvaa vasemmalta oikealle edettäessä, muttei
persoonallisuus itsestään kehity. Se vaatii tietoa, tilaa, vapautta, vastuuta, ohjausta ja
erilaisia kokemuksia. Kasvattajan osuus on aluksi sataprosenttinen, mutta sen täytyy
vähetä jatkuvasti kasvatin iän, kokemusten ja kypsyyden myötä niin, että se on lopuksi
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absoluuttisesti nolla. Arjessa näin ei kuitenkaan aina käy. Vastuun ja vapauden kasvu
tapahtuu persoonallisuuden kehittymisen myötä. Vain tasapainoinen, eheä ja kypsä
persoonallisuus voi todentua viihtyvyytenä. Viihtyvyyttä saattaa rajoittaa voimakkaastikin
se, että yksilön ja ympäristön arvot ovat erilaiset. Kuvio kertoo vallitsevasta yleisestä
persoonallisuuden tunnevaltaisuudesta, joka tavallaan estää kognitioiden pääsyn
selkeyttämään ja jäsentämään kaikenaikaista opiskelua (ks. Sams 1996, 7 – 8). Tästä
syystä kasvatettavuus vähenee iän myötä. Ajattelu ja tunteet eivät pääse tukemaan
toisiaan. Tästä saattaa osittain johtua se havainto, että koulunkäyntimotivaatio heikkenee
peruskouluvuosien myötä (ks. esim. Kannasym.1995, 112, 121 - 123). Vaikutettavuuden
ja muutettavuuden väheneminen kouluvuosien myötä on hankala ongelma, johon tässäkin
työssä tavallaan haetaan ratkaisua totuudellisuuden ja humanisaation suunnalta.

Kuvio 45. Humaanisuus kasvatettavuuden ja iän funktiona arkielämässä.

Kohtalainen luonteen taso saavutetaan välittömissä sosiaalisissa kanssakäymisen
tilanteissa, kun taas ylin persoonallisuuden taso edustaa ja vaatii jo vastuullista toimintaa,
jossa yksilön oma panos muodostuu ratkaisevaksi. Nykyinen tämän päivän arkinen
luonnetaso edustaa keskivertoista konformistisuutta, mutta ylin humaani itsetoteutusten
taso rationaalista altruismia (Peck & Havighurst 1960). Tavallinen lukiolainen seuraa
vertaisryhmäänsä ja opettajien ohjeita - ja sopeutuu. Kasvatus tuottaa tulosta, kun
oppilaita ohjaavat vaikutukset kohdistuvat relevantteihin kokemuksellisiin ja
oppilasyksilöä kunnioittaviin ominaisuuksiin. (Vrt. Pulkkinen 1995, 40.) Ainutkertaisen
persoonallisen yksilön kasvatuksellinen kehittyminen on viime kädessä kiinni hänen
kokemustensa laadusta ja omasta aktiivisesta osuudesta niiden aikana. Perimä asettaa
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perustan, jolla kasvaen ja kehittyen yksilöllä on “kenellekään luovuttamaton oikeus tulla
ja jäädä omaksi itsekseen ja kehittyä aikanaan täyteen kukoistukseen”. Mahdollisuus
muokata ja muuttaa persoonallisuutta eli kasvatettavuus vähenee valitettavasti arjessa
yleensä iän myötä (vrt. esim. Kannasym. 1995, 112). Tämä on oppimisen kannalta
harmillista. Tätä ongelmaa olisi hyvä lieventää humanisaatioprosessissa, jossa kognitiot ja
emootiot omaksutaan usein samanaikaisesti ja yleisinhimillisinä, jolloin nuo henkisyyden
pääalueet muodostuvat yhtä vahvoiksi ja toisiaan tukeviksi. Samalla arvojen ristiriita
lievenee kenties tuntuvastikin.

Yksilön vastuuntunne kasvaa yleensä monipuolisten tietojen ja kokemusten karttuessa.
Valtaa, vapautta ja vastuuta lisätään usein persoonallisuuden kehittymisen ja iän myötä.
Kuvion 48 käyrä kuvaa näin myös humaanisuuden kehittymisen linjaa moraalittomuus→
itsekeskeisyys→ konformistisuus→ omantunnontarkkuus→ altruismi. Amoraalisuus
on lapsen taso, mutta kypsä ja tasapainoinen persoonallisuus edustaa rationaalista ja
altruistista lähimmäisyyttä, joka taas ilmenee sosiaalisena ihmisystävällisyytenä ja
persoonallisena viihtyvyytenä. Itsekeskeisyys on omien halujen mukaista helpon tien
kulkemista ja konformistisuus toimimista muiden kanssaihmisten tapaan sekä
omantunnontarkkuus sisäistä yliminän pakkoa elää auktoriteettien ohjeiden mukaisesti.
Humanistinen ja altruistinen ihminen toteuttaa itseään vapaasti, mutta tuntee vastuuta
itsensä lisäksi myös lähimmäisistään. (Peck & Havighurst 1960.) Hänen arvonsa ovat
yleisinhimillisiä.

Kasvatettavuus vähenee iän myötä siksi, etteivät yksilöiden opitut tunteet päästä uusia
ja niiden suhteen ristiriitaisia tietoja ja vaikutteita persoonallisuuteen. Tämä taas johtuu
siitä, etteivät kognitiot ja emootiot yksilöiden oppimisprosesseissa kulje rinnakkain ja
toisiaan tukien. Yksilöt eivät yleensä ole tietoisia siitä, ohjaavatko heidän oppimistaan ja
toimintojaan ajatukset vai tunteet. He vastustavat henkisen olemuksensa kanssa
ristinriidassa olevaa kasvatusta. Tästä ongelmasta puhuttiin enemmän toisessa luvussa.
Kuvion 48 käyrä kuvaa siis arjessa havaittua tilannetta. Varsin yleistä on, että ne
vaikutteet ja kokemukset, jotka eivät ole yksilölle tuttuja tai ovat hänen
persoonallisuuteensa sopimattomia, herättävät vastustusta. Uusi tieto tai kokemus saattaa
luoda tuskaa. Yksilö ei tällöin viihdy. Niinpä hän tavallaan tietämättään vastustaa
persoonallisuutensa kehittymistä, eikä siis pysty kasvamaan.

Mutta vaikka oppilas yksilönä ajatuksineen ja tunteineen olisikin tasapainoinen, eivät
kouluympäristön tiedot, tunteet ja arvot olekaan aina oppilaan vastaavien
persoonallisuuden elementtien kanssa sopusoinnussa. Koulussa kohdatut arvot eivät ole
aina samoja kuin lukiolaisen omat. Niinpä on mielenkiintoista selvittää, millaista
lukioyksilön oman persoonallisuuden realisointi on koulussa, eli miten hän siellä viihtyy.
Yhtä kiinnostava ongelma on tämän oppilasyksilön henkisen olemuksen ja häntä
ympäröivän laajemman yhteisön ja yleensä ihmisten arvojen suhde toisiinsa.
Yhteiskunnan arvothan ovat mukana koulun opetuksessa, oppisisällöissä ja toiminnoissa.
Yleisesti ihmistä koskevat arvot ovat humaaneja ja globaaleja, joten on kiinnostavaa
tietää, olisiko syytä kehittää koulun kansallista sosialisaatiota yleisempään
humaanistavaan suuntaan, jolloin arvoristiriidat saattaisivat vähentyä. Tällöin
lukioviihtyminenkin olisi universaalimpaa. Se olisi ihmisen luonnollisimman olemuksen
toteutumista koulun käytänteissä.

Tätä kiinnostustani pohjustetaan luvussa Sosialisaatiosta humanisaatioon
persoonallisuuden oppimisen tasojen kehittymistä kuvaamalla. Tekstissä todetaan, että
kaikissa persoonallisuuden kehittymisen vaiheissa ja kaikilla tasoilla yksilön oma
henkisyys on hänen sosiaalisten kokemustensa kanssa vuorovaikutuksessa niin, että
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yksilön ulkopuolelta tulleet vaikutteet ja niiden kohtaamisen aikana vallitsevat tunnetilat
vaikuttavat olennaisesti opittavien sanojen, asenteiden, normien ja arvojen rakenteisiin ja
sisältöihin. Persoonalliset kognitiot, emootiot ja niitä edustavat toiminnot muodostuvat
näin. Erityisesti asioiden oppimisen tunnevaikutukset todettiin varsin ongelmallisiksi.
Luvun lopussa päädytään “kellokäyräsynteesiin”, jossa mainitut persoonallisuuden osat ja
ympäröivän yhteisön arvot edustavat yksilön tai kunkin ryhmän omaa etua, jolloin niitä
kutakin esiintyy tasapaino-oloissa eli kehittyneessä yhteiskunnassa yhtä paljon.
Vastaavasti ihmistä sinänsä koskevat humaanit arvot edustavat näiden tekijöiden yhteisiä
ja luonnollisia alueita, joiden omaksumiprosessia nimitän humanisaatioksi. Näiden
arvojen perustana ovat ne tarpeet, joiden tyydyttymistä ihminen luonnollisimmin kaipaa.
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6 Tutkimuksen toteutus

Sosialisaatiossa lukiolainen omaksuu oman yhteiskuntansa piirteitä, mutta
humanisaatiossa hän oppii yleisiä ihmisyhteisön ominaisuuksia, jotka ovat yhteisiä
kaikille ihmisille. Yksilö kasvaa realisoimaan omaa persoonallisuuttaan. Hänestä tulee
oma itsensä. Hän elää humaanina persoonallisuutena muiden ihmisten tavoin. Jotta hän
voisi todentaa yksilöllistä henkistä olemustaan, täytyy hänen persoonallisuutensa olla
tasapainoinen. Persoonallisuuden olennaisimpia tekijöitä ovat yksilön arvot. Myös
elinyhteisöllä on arvonsa, jotka ovat osittain erilaiset kuin yksilön. Yleiset ihmistä
koskevat arvot ovat universaaleja. Yksilön ja yhteisön arvojen kognitiivisten,
affektiivisten ja toiminnallisten alueiden tulee olla samansuuntaisia ja toisiaan tukevia.
Tämän tutkimuksen pääkäsitteitä ovat lukioviihtyvyys, persoonallisuus, arvot,
sosialisaatio ja humanisaatio.

Tätä tutkimustehtävää voi luonnehtia kuvion 46 yleiskaaviolla, johon työn kolme
tavoitetta on merkitty numeroin 1 - 3.



106

Kuvio 46. Tutkimusmalli (kouluviihtyvyys, arvot ja humanisaatio).

Lukioiässä henkinen kehitys saavuttaa laillisen aikuisuuden tason, siksi tarkastellaan
kouluviihtyvyyttä lukiossa. Lukioviihtyvyys nähdään persoonallisuuden, niin
kognitioiden, emootioiden kuin toiminnallisuudenkin todentumisena koulutoiminnoissa
(Lukion opetussuunnitelmakomitea 1977, 84 - 89). Tämä 1)viihtyvyys ja sen suhde
persoonallisuuden ylimpiä kerroksia edustaviin ja sosialisaatiossa esiintyviin 2)arvoihin,
ovat tämän työn pääongelmia. Arvoja voidaan pitää henkisten halujen perustavoitteina
(vrt. Apter 1989; 1997). Kolmas tehtävä on etsiä arvoista lukiolaisille yhteisiä ja yleisiä
tekijöitä, joiden varassa sosialisaatiota voitaisiin 3)humaanistaa. Humanisaatio yksilön
persoonallisena oppimisprosessina sisältää lyhyesti ilmaistuna kognitiivisen selkeyden,
tunneturvallisuuden ja -ilmaisun sekä niiden todentumisen inhimillisinä yksilön
toiminnoissa. Tällöin kognitiot ja emootiot ovat yleisinhimillisiä, keskenään yhtä
voimakkaita, samansuuntaisia ja toisiaan tukevia. Yksilön persoonallisuus on
tasapainoinen ja se ilmenee humaanissa yhteisössä viihtyvyytenä. Tämän oppilasyksilön
henkisyyden todentuminen lukion arjessa edellyttää siis myös humaania ja yksilöllisyyttä
suvaitsevaa sosiaalista kouluyhteisöä ja ympäristöä. Sosialisaatio nähdään yhteiskunnan
jäseneksi mutta humanisaatio ihmiskunnan jäseneksi kasvamisena. Kansallisia arvoja
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edustavat suomalaisten puolueiden tavoitteissa ilmenevät tärkeinä pidetyt asiat mutta
yleisiä, globaaleja ja universaaleja arvoja luonnon, tieteen ja Yhdistyneiden kansakuntien
tavoitteet ja ihmistä sinänsä koskevat tärkeät asiat. Nämä ihmiselle tärkeät asiat ovat
arvoja (ks. Ketonen 1981, 204 - 220; Values 1997, 1).

6.1 Ongelmat

Lisensiaattitutkimukseni osoitti lukiolaisten kouluviihtyvyyden suhteutuvan positiivisesti

• sosiaalisuuteen (social desirability)
• säilyttävyyteen (oikeistolaisuuteen)
• sosiaaliseen statukseen
• koulumenestykseen ja
• oppilaiden vertaisryhmän normien sisäistyneisyyteen

sekä negatiivisesti

• ahdistuneisuuteen (manifest anxiety) ja
• muuttavuuteen (vasemmistolaisuuteen).

(Kaikkonen 1984, 129.)

Mainitun tutkimuksen pohdiskeluosassa todettiin tavoitteellista kouluviihtyvyyttä
voitavan kehittää tieteellisen ajattelun, yleisinhimillisen moraalin ja
maailmankansalaisuuden sekä oma-aloitteisen aktiivisuuden ja lähimmäisenrakkauden
suuntaan (Kaikkonen 1984,137 - 139). Tässä työssä tavallaan testataan tuon mallin
todenperäisyyttä ja toimivuutta. Sosiaalinen suotavuus ja ahdistuneisuus eivät ole
kuitenkaan enää tämän työn tutkimusmuuttujia. Kosonen (1991, 220 - 223) korostaa
mielekkyystutkimuksessaan relevanssia, sisäistä motivaatiota ja kontrolloitavuutta.
Kognitiivisuutta hakee myös Olkinuora (1983, 144) painottaessaan oppisisältöjen
abstraktisuuden käytännöllistämistä, vaikka hän pitääkin relevanssia sekä loogisena että
psykologisena mielekkyytenä. Hän näkee mielekkyyden relevanssin, elämysten ja
kontrolloitavuuden kokemuksina. Vepsäläinen (1980, 114 - 118) korostaa
koulumyönteisyyttä, jossa oppilaiden ja opettajien keskinäiset sosiaaliset taidot ovat
olennaisina viihtyvyystekijöinä. Työtehtävien laatu, ihmissuhteet ja vallankäyttö ovat
Olkinuoran (1983, 14) tutkimuksen perusteella olennaisia viihtyvyystekijöitä. Myös
Vepsäläisen tutkimuksen kolme ensimmäistä motivaatiofaktoria, motivoituneisuus,
viihtyvyys ja auktoriteettisidonnaisuus, viittaavat selkeästi ajattelun, tunteiden ja
toiminnan komponentteihin. Kaikki kolme edellä mainittua tutkijaa sisällyttävät
mielekkyyteen sekä ajattelua että tunnetta, mikä vaikeuttaa tulosten tulkintaa (ks. s. 91 -
96). Kognitiivinen, emotionaalinen ja toiminnallinen alue on kuitenkin selvästi
havaittavissa kaikkien edellä mainittujen tutkimuksista. Myös WHO:n tutkimus korostaa
tunneilmaisun, keskustelun ja kokonaispersoonallisuuden merkitystä koulutyössä (Kannas
ym. 1995, 76).

Tämän työn lukujen 2 ja 3 teoriatietojen mukaan persoonallisuus näyttää kauttaaltaan
rakentuvan ajattelun ja tunteiden komponenteista. Kolmas tekijä on ajattelun ja tunteiden
mukaisen henkisyyden toteuttava toiminnan komponentti. Lukioiässä yksilön arvot
alkavat jäsentyä persoonallisuuteen. Yksilö joutuu kohtaamaan myös ympäröivän
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yhteisön arvoja, jotka usein ilmenevät erilaisina tietoina tai vaikutteina koulussa. Nämä
ympäristön arvot edustavat omistajiensa elämäntilanteita ja pyrkimyksiä, ja ne saattavat
olla aivan erilaisia kuin yksilön omat arvot. Ne tuntuvat ehkä aivan vierailta ja
käsittämättömiltä. Niiden tunteet voivat olla lukiolaiselle aivan kokemattomia ja perin
outoja. Arvot eivät ilmene aina selkeinä, vaan ne saattavat vaikuttaa jopa hyödyttömiltä.
Tämä aiheuttaa kognitiivista ristiriitaa tai emotionaalista ahdistusta. Arvojen sisältöjen
toteuttaminen saattaa olla arjessa jopa mahdotonta. Lukiolainen tarvitsee kuitenkin
selkeitä, jäsentäviä ja mielekkäältä tuntuvia asioita opiskelunsa tueksi. Opiskeltavia tietoja
täytyy voidaan soveltaa, joten niiden tulee olla riittävän yleisiä ja merkittäviä.

Tässä työssä haetaan vastauksia seuraaviin ongelmiin:

1 Mitkä tutkimusmuuttujista ovat yhteydessä lukioviihtyvyyteen?

1.1 Mikä on koulumenestyksen yhteys lukioviihtyvyyteen?
1.2 Onko eri sukupuolten välillä eroa lukioviihtyvyydessä?
1.3 Onko oppilaan isän pohjakoulutustaso yhteydessä hänen lapsensa lukioviihtyvyy-
teen?
1.4 Miten arvot suhteutuvat lukioviihtyvyyteen?

2 Millaista lukiolaisten kouluviihtyvyys on?

2.1 Ilmeneekö lukioviihtyvyys kokonaispersoonallisena vai komponenteittain?
2.2 Onko jokin lukioviihtyvyyden komponentti muita voimakkaampi?
2.3 Ovatko kaikki lukioviihtyvyyden komponentit samansuuntaisia ja -merkkisiä?

3 Voidaanko lukiolaisten kouluviihtyvyyttä rakentaa humanisaation varaan? Soveltuuko
humanisaatio viihtyvyyden pohjaksi?

6. 2 Tutkimuksen sisältämät muuttujat, aineiston kokoaminen
ja käsittely

Vastauksia ongelmiin lähdetään hakemaan muuttujien (liite 4 s. 214) välisistä
korrelaatioista. Kouluviihtyvyysmittarina käytetään Kaikkosen (1984) laatimaa 48-
osioista testiä (ks. s. 97 - 98). Viihtyvyysmittari (var1 - 48) ja kansallisten (var103 - 190)
ja yleisten arvojen (var49 - 102 ja 191 - 209) mittarit faktoroidaan. Faktorit nimetään ja
niitä käytetään päämuuttujina jatkokäsittelyssä. Mittaristo (kyselylomake) esitetään
liitteenä 1 s. 201.

Kansallisten arvojen mittareissa käytetään maamme poliittisten puolueiden
tavoitelauseita, joista kutakin ryhmää edustaa kymmenkunta arvoväittämää. Arvoryhmän
pistemääränä käytetään sen osioiden pistemäärien summaa. Arvoryhmien faktoreiden (2 -
3) pistemäärät ovat SPSS-ohjelmiston tulostamia faktoripistemääriä, jolloin keskiarvo
on 0. Suurta ominaisuuden määrää vastaa tällöin miinusmerkkinen ja vähäistä määrää
positiivinen z-pistemäärä. Mittarit faktoroidaan ominaisarvorajaa 1 ja latausarvorajaa .45
käyttäen. Faktorien nimeämisessä käytetään korkeimmat lataukset saaneiden
osiolauseiden asiasisältöjä (ks. liite 8 s. 221).

Samoin menetellään yleisten humaanien arvojen mittareiden suhteen. Humaaneja
arvoryhmiä ovat YK:n (var49 - 98), luonnon (99 - 102) ja tieteen (191 - 209) arvot.
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Viihtyvyyden summapistemääristä (taulukko 2 s. 111) muodostetaan SPSS-ohjelmalla
neljännesryhmät, joiden arvopistemääriä verrataan toisiinsa. Vertailuissa käytetään
arvomittareiden pistemäärien standardiarvoja (z-pisteitä). Faktoroinneilla haetaan
kouluviihtyvyyden ja arvojen ulottuvuuksia, jolloin voidaan tutkia persoonallisuuden
mahdollista kolmijakoisuutta. Viihtyvyysneljännesten arvopistemäärien vertailuilla
haetaan tietoa kouluviihtyvyyden ja arvojen suhteista. Kouluviihtyvyyttä ja sen
komponentteja kuvataan ja selitetään myös regressioanalyyseilla. Analyyseissä käytetään
SPSS-ohjelmaa.

Tutkimusaineisto koottiin huhtikuussa 1996 218-osioisella lomakkeella, jossa 209
ensimmäiseen väittämään tuli vastata 5-portaisella samaa mieltä - eri mieltä -asteikolla.
Täysin samaa mieltä sai arvon 1, täysin eri mieltä arvon 5, jolloin 1 edustaa suurta, 5
vähäistä ominaisuuden määrää. Muuttujien 217 (kurssikeskiarvo) ja 218 (pohjakoulutus)
kohdalla pisteytys oli kuitenkin päinvastainen. Tehtävät 210 - 215 ovat vapaamuotoisia
kysymyksiä, joihin lukiolaiset vastasivat mielipiteittensä mukaisesti kirjoittamalla.
Muuttuja 216 oli sukupuoli. Siinä arvo 1 vastasi tyttöä, 2 poikaa. Aineisto kerättiin
strukturoidulla Likert-asteikolla (ks. liite 1 s. 195).Kouluviihtyvyydenmittari käsittää 48
5-valintatehtävää. Viihtyvyysmittarin Alpha-reliabius oli .84. Mittaristo käsitti kaikki
kolme persoonallisuuden osa-aluetta.

Kansallisia arvoja edustivat suurimpien poliittisten puolueiden tavoitelauseet, joita
poimittiin satunnaisesti tuoreimmista puolue- ja tavoiteohjelmista pääosin vuosilta 1994
- 96. Mukana puolueista olivat Kaikkosen (1984) aiemmin käyttämät

• Kesk(Kestävän työllisyyden 1994; Kohti suljetun 1994; Suomen selviytymisohjelma
1994)

• Kok (Kansallinen Kokoomus 1994; Kokoomuksen puoluekokous 1994)
• Lib (Liberaalinen kansanpuolue 1993; Liberalismi 1994; Periaatteellinen

toimintasuunnitelma 1994), SKP (Kaikkonen 1984, 168)
• SDP(Kaikkonen 1984, 162; Työn puolesta 1994) sekä sen jälkeen syntyneet
• SKL( Suomen kristillisen 1979, Suomen kristillisen liiton 1982)
• SMP(SMP:n maaseutupoliittinen 1994; SMP:n poliittinen 1994)
• Vas(Vasemmistoliiton puolueohjelmateesit 1995; Vastuuta työstä 1995) ja
• Vihr (Robin Hood -ohjelma 1992; Yksi maapallo 1992; Vastuu Suomesta 1993;

Integraatio 1994; Vihreä liitto 1994). (Liite 1 s. 201, var103 - 190.)

Reliabiliusindeksit vaihtelivat välillä .45 ja .85. Koko kansallisten arvojen mittarin
reliabilius oli .88.

• Humaanisia arvojamitattiin
• neljällä luontoarvoja (Turunen 1994, 81 - 207) edustavalla väitteellä.
• 18 tiedettä (ks. Hirsjärvi & Huttunen 1991, 61, 97; Hirsjärvi & Remes 1984, 45 - 293;

Niiniluoto 1994, 80; Turunen 1991, 81 - 130)kuvaavalla ja
• 50 YK:n ihmisoikeusjulistusta ilmentävällä tavoitelauseella (Kansainväliset

ihmisoikeuksien 1968).

Reliabiliusindekseiksi saatiin SPSS-ohjelmalla vastaavasti .57, .53 ja .90. Yhtenäisen
humaanisten arvojen mittarin luotettavuusindeksi oli .87 ja kaikkien arvomittareiden
vastaavaksi alfa reliabiliusluvuksi saatiin .91.



110

Lisäksi tiedusteltiin kunkin lukiolaisen sukupuoli, viimeisten kurssiarvosanojen
keskiarvo ja isän pohjakoulutus. Esitettiin myös muutamia avoimia kysymyksiä
kouluviihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä, koulutyön ja elämän arvoista, koulun hyvistä
ja huonoista ominaisuuksista sekä oppilaiden tunne- ja ajattelukäsitteistä. (var210 - 215).
Tyttöjen, koulussa hyvin menestyvien ja korkeasti koulutettujen vanhempien lasten on
todettu viihtyvän koulussa (ks. esim. Kannasym. 1995, 62, 132 - 133; Hannus-Gullmets
1984, 22 - 26; Olkinuora 1983, 142 - 43), joten näitäkin asioita tiedusteltiin. Koko
kyselylomake esitetään liitteenä 1 s. 201.

Muuttujat ja osiot olivat seuraavat:

• KV (kouluviihtyvyys; var1 - 48)
- selkeys (F1)
- itsetunto (F2)
- työrauha (F3)
- opettajatyytyväisyys (F4)
- käytännöllisyys (F5)
- harrastukset (F6)
• YK (49 - 98)
• luonto (99 - 102)
• Kesk (103 - 112)
• SKP (113 - 121)
• Kok (122 - 131)
• SKL (132 - 141)

• Lib (142 - 151)
• SDP (152 - 161)
• SMP (162 - 171)
• Vihr (172 - 180)
• Vas (181 - 190)
• tiede (191 - 209)
• avoimet kysymykset (210 - 205)
• sukupuoli (216)
• kurssikeskiarvo (217)
• isän pohjakoulutus (218)

(ks. Tilastokeskus 1989) ja
• koulu (219).

Ennen tilastoajoja KV-mittarin osioiden 2, 4-11, 13, 15, 17-19, 23-26, 28, 30-32, 35-
36, 39-40, 42 ja 45 sekä YK-mittarin osioiden 51, 58-59, 62-65, 69, 72-74, 76, 79, 83-85,
89-90, 92, 94-96 ja 98 ja tiedemittarin osioiden 193-196, 201, 205 ja 208-209 vastausten
numeroarvot käännettiin, koska ne oli esitetty kielteisessä muodossa tutkittavaan ilmiöön
nähden.

Mittarit esitettiin 799 lukion toisluokkalaiselle huhtikuussa 1996. Lukioista (14)
sijaitsee Oulun läänissä viisi, Ylä-Savossa kahdeksan ja Helsingissä yksi. Oulun läänin
koulut olivat samat kuin Kaikkosen (1984) aiemmin tutkimuksessaan käyttämät. Otokseen
pyrittiin saamaan tuhatkunta lukiolaista. Ylä-Savon koulut valittiin satunnaisesti, mutta
kaksi otokseen sattunutta koulua ei voinut osallistua kyselyyn. Kognitiivista tasoa haettiin
maamme korkeimman suoritustason saavuttaneista helsinkiläisistä kouluista, joista vain
toinen osallistui kyselyyn. Ilmoitettujen oppilasmäärien ja koulujen vastausten
lukumäärien perusteella lomakkeen kysymyksiin vastasi 2. -luokkalaisista 80-85 %. Muut
oppilaat olivat ilmeisesti poissa vastaustunnilta. Tunneilla mukana olleiden opiskelijoiden
lomakkeista vain viisi oli puutteellisesti täytetty, sillä osa vastauksista puuttui. Kunkin
luokan oppilaat vastasivat testivihkon kysymyksiin luokanvalvojansa valvonnassa. Aikaa
vastaamiseen kului yleensä 60 - 80 minuuttia. Tiedot käsitellään SPSS-ohjelmalla. Ensin
lasketaan muuttujien ja muuttujaryhmien välisiä riippuvuusindeksejä.
Kouluviihtyvyyspistemääristä ja siihen selvästi korreloivista muuttujista muodostetaan
sitten neljännekset, ja näiden arvopistemääriä verrataan toisiinsa. Mittarit faktoroidaan.
Osioista ja faktoreista suoritetaan regressioanalyyseja. Testitulosten käsittely etenee tästä
seuraavassa järjestyksessä: Korrelaatiot→ mittarifaktoroinnit → neljännesvertailut→
regressioanalyysit.
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7 Tulokset

7.1 Kouluviihtyvyyden ja arvojenryhmien korrelaatiot

Useimpien muuttujien jakautumat olivat normaaleja. Kesk-, Luonto- ja YK-arvojen
jakautumat olivat positiivisesti, SKL-arvojen negatiivisesti vinoja. Edelliset koettiin
myönteisinä, jälkimmäiset kielteisinä. (ks. liite 2 s. 200.) Mittareiden faktorointien jälkeen
SPSS -ohjelmalla laskettiin ensin muuttujien ja muuttujaryhmien (KV ja sen faktorit,
puoluearvot ja humaanit arvot sekä niiden faktorit) väliset korrelaatiot, jotka ilmenevät
taulukosta 5.
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Taulukko 5. Arvoryhmien ja niiden komponenttien (1 - 3), sukupuolen, todistuskeskiarvon
ja isän pohjakoulutustason korrelaatiot kouluviihtyvyyteen (KV) ja sen kuuteen
pääfaktoriin (F1 - F6).
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p < .07* = .05 p < .09** = .01

Taulukkoon 5 on ensin merkitty kokonaiset arvoryhmät (ks. liite 1 s. 195) ja niiden
alapuolella niitä vastaavat faktorit. Faktoroinneissa käytettiin ominaisarvorajaa 1 ja
faktoreiden nimeämisessä korkeimpia osiolatauksia sekä persoonallisuuden kolmijakoa
(ajattelu, tunteet ja toiminta). Arvoryhmien faktoreista yleensä vain kolmessa
ensimmäisessä oli latausindeksin .45 ylittäviä osioita (ks. liite 5 s. 214).
Viihtyvyysosioiden faktoroinnin tulokset on esitetty liitteessä 6 sivulla 164.

Kouluviihtyvyys (KV = kouluviihtyvyyspiristemäärä) korreloi yleensä positiivisesti
oikeistolaisiin (Kok, Krist) ja humaaneihin (YK, tiede), negatiivisesti
vasemmistoliittolaisiin (SKP, Vas) ja vihreisiin (Vihr) arvoihin. Viihtyvyysfaktorit olivat
selkeys (F1), itsetunto (F2), työrauha (F3), opettajatyytyväisyys (F4), käytännöllisyys (F5)
ja harrastukset (F6), jotka siis saatiin faktoroimalla viihtyvyysmittari (var1 - 48). Selkeys
on kognitiivista tyytyväisyyttä lähinnä oppi- ja opetussisältöihin. Itsetunto on itsensä
tuntemista ja hyväksymistä sekä emotionaalisen turvallisuuden kokemista koulussa.
Työrauha viittaa keskittymiseen, kuriin ja työskentelyn rauhallisuuteen. Opettajatekijä on
tyytyväisyyttä opettajan persoonallisuuteen, toimintaan ja menettelytapoihin koulussa.
Käytännöllisyys sisältää opiskelun arkisuutta ja käytännönläheisyyttä. Harrastustekijä
ilmentää oppilaiden mahdollisuuksia toteuttaa omia yksilöllisiä toimintatapojaan
koulutyöskentelyssä. Taulukossa on myös kolme muuta koemuuttujaa, sukupuoli,
kurssiarvosanain keskiarvo ja isän pohjakoulutus.

Kokoomuksen (Kok) arvot korreloivat viihtyvyyteen voimakkaimmin.
Viihtyvyysfaktoreista kognitivinen viihtyvyys (F1 = selkeys) korreloi myös
kokoomuslaisuuteen (.24), affektiivinen viihtyvyys (F2 = itsetunto) kristillisyyteen (Krist,
SKL; -.13), johon myös toiminallinen alue (F3 = työrauha) korreloi voimakkaimmin (-
.08). Opettajatyytyväisyyteen (F4) korreloi voimakkaimmin YK (.24), käytännöllisyyteen
(F5) Kesk (-.20) ja harrastuksiin (F6) YK (-.07). Kouluviihtyvyys ei korreloinut
sukupuoleen, kurssiarvosanojen keskiarvoon eikä oppilaan isän pohjakoulutuksen
asteeseen (ks. taulukko 2 s. 111).

Arvoryhmienkomponenttien (1 - 3), joista ensimmäinen on aina kognitiivinen, toinen
affektiivinen ja kolmas toiminnallinen, voimakkaimmat korrelaatiot olivat F1/Kok1-,
F4/YK1- ja F5/Kesk1-välisiä (.24, .21 ja -.21). Kristillisyyden kognitiivisuus (Krist1)
korreloi kognitiiviseen viihtyvyyteen (F1) positiivisesti (.19) mutta affektiiviseen ja
toiminnalliseen negatiivisesti (-.13 ja -.09). Arvoryhmien komponentit korreloivat
heikoimmin viihtyvyyden toiminnallisiin tekijöihin (F3 ja F6).

Muista tutkimusmuuttujista kurssiarvosanojen keskiarvo korreloi heikosti vain
kouluviihtyvyyden tunnealueeseen (var217 / F2; 06) ja isän pohjakoulutus viihtyvyyden
toimintakomponenttiin (var218 / F3; 09). Arvosanojen ja viihtyvyyden korreloimattomuus
johtui varmaan suureksi osaksi siitä, etteivät kaikki lukiolaiset tienneet arvosanojensa
keskiarvoa, koska sitä ei merkitä kurssitodistukseen. Isän pohjakoulutus taas on varsin
puutteellinen perheen sosiaalisen tason mitta, minkä vuoksi korrelaatio jäi heikoksi.
Sukupuolikaan ei korreloinut viihtyvyyteen. Tytöt ja pojat viihtyvät lukiossa yhtä hyvin.
Viihtyvyyspistemäärät olivat 141,4 ja 141,5. Lisensiaattitutkimuksessanikaan ei havaittu
merkitsevää eroa poikien ja tyttöjen lukioviihtyvyyspistemäärien välillä (Kaikkonen 1984,
105). Viihtyvyyskomponenttienkaan faktoripistemäärien keskiarvoissa ei ollut eroa
sukupuolten välillä (F1: .00 / .00; F2: .00 / -.01 ja F3: .01 / -.01). Kun faktoripistemäärinä
käytettiin kunkin tekijän kahdeksan korkeimman latauksen saaneiden osioiden
pistemäärien summia, tulos oli sama (F1: 24,92 / 24,69, F2: 20.98 / 20,85, F3: 21,12 /
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21,27). Lukio on vapaaehtoinen koulu, joten sekä tytöt että pojat ovat siellä aika
opinhaluisia. Tästä syystä molemmat sukupuolet saivat samanlaisia
viihtyvyyspistemääriä. Peruskoulusta lukioon siirtyvät ilmeisen vapaaehtoisesti juuri
koulumaiseen opiskeluun motivoituneet ja teoreettisesti lahjakkaat pojat, joita lukiolaisista
on noin kolmannes. Tämä selittää tyttöjen ja poikien samanlaista viihtyvyyttä.
Verrattaessa korrelaatioita eri sukupuolten ryhmissä riippuvuusluvut havaittiin poikien
viihtyvyysneljänneksissä hieman korkeammiksi kuin tyttöjen. KV-SKL-korrelaatio oli
juuri viihtymättömien poikien neljännesryhmissä korkea, ei niinkään muissa. KV-Vihr-
suhteen negatiivisuus oli voimakasta nimenomaan poikien viihtyvyyskvartiileissa.
Viihtyvimmässä ryhmässä se oli jopa erimerkkinen (14 ja -22). KV-tiede-korrelaatiot
kohosivat sitä mukaa, kun siirryttiin viihtyvämpiin neljänneksiin (-04→ +18).

Maaseutukouluissa korrelaatiot olivat hiukan voimakkaampia kuin kaupunkikouluissa.
Tytöt inhosivat poikia enemmän Vas- (-12 / -00) ja Vihr-arvoja (-19 / -09), pojat
puolestaan suosivat tyttöjä enemmän luontoa (15 / -03) ja YK:ta (11 / 04). Eri kouluissa
viihtyvyyden ja arvoryhmien korrelaatiot vaihtelevat taulukon 2 indeksien osoittamissa
rajoissa. Arvoryhmien suhde viihtyvyyteen oli näin aika selkeä. Koulujen
viihtyvyyspistemäärien keskiarvot vaihtelivat välillä 133,8 ja 153,0 (keskiarvo 141,4).
Erot eivät olleet merkitseviä. Taulukossa 6 esitetään viihtyvyyden ja arvoryhmien
summapistemäärien välisten korrelaatioiden vaihteluvälit eri kouluissa.

Taulukko 6. Kouluviihtyvyyden ja arvoryhmien (summapistemäärät) korrelaatioiden
vaihteluvälit eri lukioissa.

Arvoryhmä Korrelaatioiden vaihteluvälit

Kesk -14 - 78**
Kok -34 - 46**
SKL -37 - 41**
Lib -14 - 48
luonto -19 - 29
SDP -24 - 27

SKP -55** - 28
SMP -32 - 26
tiede -01 - 29*
Vas -40 - 12
Vihr -44** - 13
YK -12 - 39*

Jo merkitsevät korrelaatiot viittaavat siihen, että lukioiden joukossa on
kielteissävyisyyttä (vasemmisto, Vihr: koulut 6 ja 9), humaanisuutta (tiede, YK: 4, 7),
oikeistopainotteisuutta (Kok, SKL, Lib: 11, 12) ja keskustalaisuutta (13, 14) painottavia
kouluja. (ks. liite 3 s. 207) Koulujen erot olivat vähäiset. Tässä työssä ei tarkastella koulu-
ja yksilökohtaista viihtyvyyttä.

Kun kaikki arvoryhmiensummapistemäärät faktoroitiin ominaisarvorajaa 1 käyttäen,
saatiin kolme taulukon 7 mukaista kokonaisinten arvoryhmien muodostamaa tekijä ryh-
mää.
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Taulukko 7. Arvoryhmämuuttujien tärkeimmät faktorit, ominaisarvot ja lataukset.

Arvoryhmä Kogn. arvoryhmät Tunnearvoryhmät Toiminnalliset
arvoryhmät

Vas ,75
YK ,68
Lib ,66

SKL ,68
Kok ,66
SKP -,49

tiede -,52

Ominaisarvo 3,8 1,5 1,2

Taulukon 7 faktorit kuvaavat arvoryhmien sijaintia ja painotusta lukiolaisten
persoonallisuudessa. Vasemmistoliiton, YK:n ja liberaalien pehmeät arvoryhmät kuvaavat
lukiolaisen ajattelun aluetta, kristilliset, kokoomuslaiset ja kommunistiset arvoryhmät
mielletään tunteenomaisesti ja tieteen arvot toiminnallisina. Negatiivinen lataus viitannee
siihen, ettei tieteen arvoilla ole toiminnallista vastinetta opiskelijoiden arkielämässä. Tämä
kokonaisten arvoryhmien summapistemäärien faktorointi viittaa siihen, että erilliset
kansallisten ja yleisten arvojen ryhmätkin koetaan kognitiivisesti, affektiivisesti tai
toiminnallisesti.

Taulukossa 8 esitetään selvyyden vuoksi luettelo arvokomponenteista, jotka saatiin
kaikkien arvo-osioiden erillisissä arvoryhmäkohtaisissa faktoroinneista ja joita
tarkastellaan tarkemmin tuonnempana tässä tekstissä. Humaanit arvokomponetit saatiin
YK-, luonto- ja tiedeosioiden (var49 - 102 ja 199 - 209) faktoroinnista. Kaikki arvot
(var49 - 209) faktoroimalla saatiin kognitiivinen ihmisyyden, affektiivinen
suvaitsevaisuuden ja toiminnallinen eettisyyden arvofaktorit. Kunkin arvoryhmän
arvomuuttujat ryhmittyvät kokonaisten arvoryhmien tapaan (taulukko 3)
persoonallisuuden kolmijaon mukaisesti (ks. liite 5 s. 214 ja 8 s. 221).
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Taulukko 8. Arvoryhmien faktorinimet.

Arvoryhmä Kognitiivisuus Affektiivisuus Toiminnallisuus
1 2 3

Kesk Puhdas maaseutu “Kolmas tie” EU:lle metsätietoa
Kok Yksilönvapaus EU-myönteisyys Sivistysdemokratia
Lib Yksilönvapaus Terve markkinatalous Yksilöliberalismi
Luonto Luonnonsuojelu Luontomyönteisyys -
SDP Tasapuolisuus Inhimillisyys Tasavertaisuus
SKL Raamatullisuus Siveys -
SKP Kommunistisuus Kansanrauha Osallistuvuus
SMP Yksilönvapaus Vallan vastustus Perhekeskeisyys
Tiede Ihmisyys Suvaitsevaisuus Eettisyys
Vas Vähäosaisuus Epämarxilaisuus EU myös itään
Vihr Luontomyönteisyys Liberaalisuus Arkikulttuurisuus
YK Ihmisyys Suvaitsevaisuus Eettisyys
Hum. arvot Ihmisyys Suvaitsevaisuus Eettisyys
Kaikki arvot Ihmisyys Suvaitsevaisuus Eettisyys

Kaikkien arvoryhmien ensimmäiset faktorit ovat kognitiivisia, toiset affektiivisia ja
kolmannet toiminnallisia. Nimeämisen perusteina käytettiin ominaisarvorajaa 1,
faktorilatausrajaa .45 ja teoreettista käsitystä persoonallisuuden kolmijakoisuudesta (esim.
Lukion opetussuunnitelmakomitea 1977, 84 - 89; Emmons 1993; Mehrabian 1996b, 261 -
280), jota tässäkin työssä testataan (ks. liite 8 s. 221).

7.2 Kouluviihtyvyysneljännesten suhde arvoryhmiin

Koska muuttujien jakautumat olivat yleensä normaaleja, edellä esitetyt korrelaatiot
antavat aika hyviä vihjeitä muuttujien välisistä suhteista. Osa korrelaatioista oli aika
voimakkaita, joten niiden viitteiden mukaan jatkettiin. Raakapistemäärät standardoitiin,
jolloin kaikkien pistemäärien jakautumat saatiin normaaleiksi. Opiskelijoiden
kouluviihtyvyyden pistemääristä muodostettiin neljännekset viihtyvyyspistemäärien
summien perustella SPSS-ohjelmalla. Joistakin viihtyvyyteen korreloivista
arvomuuttujaryhmistä muodostettiin myös neljänneksiä. Näitä kvartiilejä kuvattiin sitten
tunnuksin ++, +, - ja - -. Tässä ++ on viihtyvin ja - - viihtymättömin neljännes. Sitten
verrattiin näiden neljännesten pistemääriä niitä vastaaviin arvomuuttujien z-pistemääriin.

Kuviossa 50 esitetään viihtyvyysneljännesten suhde näiden ryhmien Kokoomus-
pistemääriin. Erot ovat selkeät (p < .0000), viihtyvin neljännes (++) omaa korkeimman
kokoomuslaisuuspistemäärän, viihtymättömin (- -) alhaisimman. Populaation (799 lukion
toisluokkalaista) viihtyvyyspistemäärien keskiarvoa (141,4) vastaa tässä z-pistemäärä-
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keskiarvo, joka on nolla. Kvartiilipisteet + ja - ovat noin 0,5 hajonnan päässä sekä pisteet
++ ja - - 1,5 hajonnan etäisyydellä viihtyvyyskeskiarvosta. Keskiarvokohta on merkitty

tähän kuvioon tunnuksellaX sekä pysty- että vaakaviivalla.

Kuvio 47. Kouluviihtyvyysneljännesten saamat Kokoomus-arvojen z-pistemäärät (p < .0000).

Koulussa viihtyvät (++) saivat kuvion 47 mukaan korkeita Kokoomus-pistemääriä.
Kokoomus-pistemäärä on kuhunkin viihtyvyysneljännekseen kuuluvien lukiolaisten Kok-
standardipistemäärien (var122 - 131) summa. Ilmaisuvapautta (var123), kristillisyyttä ja
perinteitä korostavat osiot (124, 129 ja 130) saivat korkeimmat faktorilataukset.
Yksilönvapaus ja perinteisyys tukevat siis lukioviihtyvyyttä selkeästi. Lukio vaalii
yhteiskunnan perinteitä ja kouluttaa nuoria lähinnä korkeakouluihin, joista he valmistuvat
enimmäkseen akateemisiin ammatteihin, joihin opettajatkin kuuluvat. Kokoomuslaiset
arvot edustavat aika selkeästi lukiossa vallitsevaa sosiaalisuutta, joten ne lienevät
kohtalaisen suosittuja myös opettajakunnan keskuudessa. Lukion oppisisällötkin ovat
akateemisia. On siis luonnollista, että viihtyvät arvostavat sivistyneistön arvoja.

Viihtyvin neljännes (kuvio 48) sai myös korkeimman tiedepistemäärän. (p < .008).
Tiedon perusteltavuus, todellisten arvojen salaamattomuus ja luonnon järjestyksen
täydellisyys (var202, 203 ja 208 ) saivat korkeimmat faktorilataukset. Luonnon
järjestelmä ja yleisen mielipiteen värittyneisyys (206 ja 199) ja asialliset tiedot (191, 192)
painottuivat myös tiedefaktoroinnissa selkeästi. (Ks. taulukko 7 s. 128.) Lukiolaiset
arvostavat myös luotettavaa tietoa. Erityisesti viihtyvin neljännes arvostaa voimakkaasti
tiedettä. Siihen kuuluvat ovat ilmeisesti myös orientoitumassa yliopisto-opintoihin, joissa
tieteellisyys on olennaista.
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Kuvio 48. Kouluviihtyvyysneljännesten tieteellisyyden z-pistemäärät (p < .008).

Kuvio 49 osoittaa viihtyvien suosivan myös kristillisia arvoja (p < .001). Kristillisten
ohjelmien lisääminen televisioon ja radioon (var139) ja Raamatun ohjeiden mukainen
yhteiskunnan rakentaminen (136) saivat korkeimmat kristillisyyslataukset.
Kristillisyyfaktorit painottivat voimakkaimmin raamatunmukaisuutta, kun taas sosiaalinen
kristillisyys oli Kokoomus-faktoreiden vahvinta kristillistä aluetta. Sekä SKL että Kok
ilmenevät siis lukiolaisen arvostuksissa uskonnollisina. Uskonto on varsin voimakas
sosiaalinen instituutio maassamme, joten on luonnollista, että se näkyy myös lukiolaisten
arvostuksissa. Hyvää käyttäytymistä edustava sosiaalisen suotavuuden mukainen
vastaaminen on ollut yleistä.
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Kuvio 49. Kouluviihtyvyysneljännesten kristillisyyden z-pistemäärät (p < .001).

Tulos on sama, johon päädyin lisensiaattitutkimuksessani (Kaikkonen 1984); sekä
kokoomuslaisia että kristillisiä arvoja suosivat opiskelijat viihtyvät lukiossa.

Yhdistyneiden kansakuntien arvot olivat myös viihtyvien suosiossa (kuvio 50).
Ihmisoikeuksia pidetään arvossa lukiossa (p < .4). Erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.
Turva työttömyyden, sairauden tai tapaturman varalta ja oikeus tyydyttäviin taloudellisiin
oloihin sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen (var88, 77 ja 78) ovat
viihtyvien lukiolaisten eniten arvostamia YK:n humaaneja tavoiteosioita. Ne ovat YK1-
faktorin tärkeimpiä arvoja, ja YK1-ihmisyys liittyi selkeästi lukiolaisten viihtyvyyteen (p
<.003) (ks. taulukko 6 s. 137). YK:n ja tieteen arvot suhteutuvat suunnilleen samalla
tavalla kouluviihtyvyyteen. Viihtyvin neljännes arvostaa eniten YK:n arvoja. Myös
viihtymättömin neljännes kaipaa ilmeisesti lempeitä ja humaaneja ihmisyysasioita koulun
kovaan arkeen ja yhteiskuntaan. Siihen lukeutuvat saattavat kaivata inhimillisyyttä
viihtymättömyytensä takia; lukio on kenties liian kankea toiminnoissaan. Saattaa olla, että
viihtymättömimpään neljännekseen kuuluu runsaasti ns. sosiaalisia yksilöitä, joilla on
halua auttaa tuen tarpeessa olevia lähimmäisiään.
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Kuvio 50. Kouluviihtyvyysneljännesten YK-arvojen faktoripistemäärät (p < .4, r = .06).

Edellä kuvatut Kok, tiede, SKL ja YK ovat viihtyvien suosiossa. Samoin on tilanne
myös Kesk- ja Lib-arvojen kohdalla, mutta osaryhmien erot ovat pienemmät, joten niiden
kuvioita ei tässä esitetä. Sen sijaan vihreitä (kuvio 51) ja kommunistisia (kuvio 52) arvoja
suosivat eivät viihdy koulussa (p < .001). Vihreä liitto on aika uusi ryhmittymä, eikä
siihen ole varmaan oikein vielä totuttu, mutta SKP on vanhempi, ja se alkaa menettää
suosiotaan. Turkistarhauksen vastustaminen (var172), ympäristöhaittojen verottaminen
työn asemesta (177) ja aseiden valmistamisen vähentäminen (180) ärsyttävät lukiolaisia.
Ilmeisesti juuri vihreiden asettamien vaatimusten radikaalius suututtaa
mukavuudenhaluisia opiskelijoita. Vihreys ei ole vielä kenties saanut positiivista leimaa
yhteiskunnassa. Koulun oppiaineistossa ei ole vielä juuri “vihreiden” asioiden historiaa,
eikä vihreys muutenkaan ole saavuttanut riittävää sosiaalisen suotavuuden asemaa.

Kommunistisuus on sen sijaan ollut aina maassamme enimmäkseen epäsuotavaa.
Sosialismin jouduttua yhä suurempiin vaikeuksiin, ei sen ideologiaa edustava
kommunismikaan voi tällaisena aikana saada suurta yleistä kannatusta. Ideologinen
vihreys ja kommunistisuus eivät kumpikaan ole nykyisin sosiaalisen suotavuuden
mukaisia. Tämä näkyy myös lukiolaisten arvostuksissa kielteisyytenä.
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Kuvio 51. Kouluviihtyvyysneljännesten Vihr:n arvojen z-pistemäärät (p < .001).

Tuotantovälineiden valtionomistus (var116) ja kapitalismin kritiikki (114) eivät
miellytä lukiolaisia. Nämä kaksi painavinta SKP-muuttujaa ilmentävät selvimmin, etteivät
kommunistiset arvot tue lukiossa viihtymistä (kuvio 52). Ne ovat ikään kuin
kokoomuslaisen yksilökeskeisyyden, sananvapauden ja kristillisen sosiaalisuuden
vastakohtia. Persoonallisuus on yksilökohtainen ominaisuus, eikä yhteiskunnalla ole
persoonallisuutta.
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Kuvio 52. Kouluviihtyvyysneljännesten kommunistisuuden (SKP) z-pistemäärät (p < .001).

Seuraavaksi tarkastellaan viihtyvyysneljännesten yhteyttäarvojen komponentteihin
(ihmisyys, suvaitsevaisuus ja eettisyys). Lähes kaikkien arvoryhmien osioiden faktoroinnit
tuottivat vapausasterajaa 1 ja faktorilatausrajaa .45 käyttäen kolme perusfaktoria,
kognitiivisen, affektiivisen ja toiminnallisen (ks. taulukko 12 s. 144). Ensimmäiset,
kognitiiviset komponentit, suhteutuivat viihtyvyyteen yleensä kuten edellä esitetyt
arvoryhmämuuttujat, mutta muiden komponenttien, tunteiden ja toiminnan, suhteen
arvostukset vaihtelivat. Siksi seuraavaksi tarkastellaan viihtyvyyden ja arvomuuttujien
tunne ja toimintakomponenttien suhdetta samojen viihtyvyyden kvartiilikuvioiden avulla
kuin edellä.

Kokoomus-arvojen tunnefaktori suuntaa katseen - edellä todetun kristillisyyden (kuvio
49) sijasta - kotimaasta Eurooppaan (var130, 127 ja 125), siitä nimi EU-myönteisyys. Se
ei kuitenkaan kulje viihtyvyyden kanssa samaa linjaa. Viihtyvät eivät tunne Eurooppa-
myönteisyyttä, tai yleinen EU-kriittisyys ahdistaa heitä. Ehkäpä kokoomuslaisuus on
nimenomaan yksilökeskeisyyttä, joten jo pelkkä puhuminen yhteisöllisyydestä rasittaa.
Tulos on vain viitteellinen, ei merkitsevä (p < .6, r = -.04). EU on ollut yleinen
keskustelunaihe viime aikoina. Kokoomuslaiset tunteet eivät merkitsevästi vaikuta
kouluviihtyvyyteen, kuten kuvio 53 osoittaa.
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Kuvio 53. Kouluviihtyvyysneljännesten EU-myönteisyyden (Kok:n tunnealue) faktoripiste-
määrät (p < .6).

Demokraattinen sananvapaus, sivistys ja yritteliäisyys (var123, 122 ja 131) ilmentävät
Kokoomus-arvojen aktiivisuutta. Samankaltainen toimintahalu vaikuttaakin olevan
kouluviihtyvyyden suuntainen, kuten kuvio 53 osoittaa. Ilmaisuvapaus henkisen kasvun
vahvimpana alueena kuvaa hyvin kokoomuslaista toiminnallisuutta. Se on sosiaalisen
suotavuuden suuntainen ja yleisesti hyväksytty arvo, eikä se herätä juuri minkäänlaisia
emotionaalisia paineita. Ilmaisuvapaus on sivistyneen demokratian perusta. Myös
yrittäjyys on tyypillistä kokoomuslaista toimintaa, jolla on vahva sosiaalinen tuki.
Sivistyksellinen toiminta on niinikään saanut laajan sosiaalisen hyväksynnän.
Kokoomuslaisessa toiminnallisuudessa on lukiokasvatuksenkin perusominaisuuksia,
ilmaisuvapautta, kulttuurisuutta ja yrittämistä. Tällainen toiminta on yleisesti sivistykseksi
luonnehdittua ja sosiaalisesti arvokasta.
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Kuvio 54. Kouluviihtyvyysneljännesten “sivistävän demokratian” (Kok:n toiminta-alue)
faktoripistemäärät (p < .2).

Kuvion 54 tulos on vain suuntaa-antava, ei tilastollisesti merkitsevä (p < .2, r = .05).
Lukiolaisten Kokoomus-arvot eivät ilmeisesti ole tasapainoisia. Mahtaakohan
kotiseuturakas isänmaallisuus olla sittenkin niin vahva tunne, ettei yritteliäs Eurooppaan
menemisen halukaan pysty sitä voittamaan?

Kokoomus-arvojen suhde viihtyvyysfaktoreihin

Kun verrataan viihtyvyyden tunne- ja toimintakomponentteja (itsetuntoa ja työrauhaa)
Kokoomus-neljännesten pistemääriin, saadaan edellisten mukaiset diagrammit, kuviot 55
(p < .3) ja 56 (p < .9). Havainnot viittaavat Kokoomus-arvojen tasapainottomuuteen,
vaikkeivät erot olekaan tilastollisesti merkitseviä.
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Kuvio 55. Kokoomus-neljännesten tunneviihtyvyyden (itsetunto) faktoripistemäärät (p < .3, r
= .05).

Kuvio 56. Kokoomus-neljännesten toiminnallisen viihtyvyyden (työrauha)
faktoripistemäärät (p < .9).
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Kuvion 56 mukaan kokoomuslaisia arvoja suosivat eivät ilmeisesti löydä
koulukäytänteistä riittäviä toiminnallisia vaihtoehtoja. Tulos ei ole tilastollisesti
merkitsevä. Kokoomus-pistemäärän korrelaatio työrauhaan oli -.02. Lukiotyön
toimintamuodot eivät kenties tyydytä kokoomuslaisuutta arvostavia. Voi olla, että
kokoomuslaisia arvoja suosivat haluaisivat voimakkaampaa kuria ja
auktoriteettijohtajuutta lukioon. Nykyinen opiskelutoiminta on heidän mielestään kenties
liian lempeää, ja opiskelijat saavat ohjailla liikaa koulutyötä.

Viihtyvyysneljännesten kristillisyyspistemääriä

Kristillisten arvojen suhde viihtyvyyteen on ongelmallinen. Viihtyvyysneljännesten sekä
kristillisyyden että sen kognitiivisen (raamatullisuus) ja affektiivisen komponentin
(siveys) pistemäärät kulkevat käsi kädessä. Viihtyvät saavat kuvion 57 mukaan korkeita
kristillisyyden kognitiopistemääriä (raamatullisuus) (p < .003). Kristillisiä ohjelmia
halutaan lisää tiedostusvälineisiin (var139) ja yhteiskuntaa on rakennettava kristillisten
arvojen mukaan (136), luovathan ne kristillisten arvostusten mukaan perustan
elämällemme (133).

Kristillisten (Krist) arvojen osuus lukiolaisten viihtyvyydessä vaikuttaa merkittävältä.
Siksi on aihetta tutkia viihtyvyysneljännesten ja SKL-pistemäärien suhteita. Myös Krist-
pistemäärien neljännesten viihtyvyyspistemääriä verrataan toisiinsa (kuviot 57 - 60).

Kuvio 57. Kouluviihtyvyysneljännesten raamatullisuuden (Krist1 = kristillisten kognitiot)
faktoripistemäärät (p < .003).

Viihtyvät saavat korkeita pistemääriä sekä kristillisyydessä että sen ajattelun ja tunteen
alueilla (kuviot 57 - 58). Viihtyvin neljännes (+ +) asennoituu sekä raamatullisiin,
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siveellisiin (var140, 141) että toiminnalliseen (var137) osioon myönteisesti.
Viihtymättömin (- -) ryhmä reagoi vastaavasti kielteisesti. Tulos on kuitenkin vain
viitteellinen siveyden kohdalla (p < .1, r = .06), mutta raamatullisuuden (Krist1) osalta
merkitsevä. Siveys on tässä asennoitumista oluen myyntiin ja irralliseen seksisuhteisiin
(var141 ja 140). Nämä osiot ahdistavat lukiolaisia. Asiaa valaisee kuvio 58.

Kuvio 58. Kouluviihtyvyysneljännesten siveyden (Krist2 = kritilliset tunteet)
faktoripistemäärät (p < .1).

Kristillisyysneljännesten viihtyvyysfaktorien pistemääriä

Kun verrataan kristillisten neljännesten viihtyvyyskomponenttien pistemääriä kuvioissa
59, 60 ja 61, voidaan havaita, että kristillisin ryhmä omaa ilmeisen heikon itsetunnon (F2)
ja toimintaviihtyvyyden (F3). Erot eivät ole kuitenkaan merkitseviä. Kristilliset kognitiot
ovat taas viihtyvyyden mukaiset (p<.0000, r = .15**). Kristillisin neljännes saa siis
korkeimman viihtyvyyspistemäärän (kuvio 52) ja kognitiivisen viihtyvyyden (selkeys)
pistemäärän (kuvio 59).
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Kuvio 59. Kristillisyysneljännesten selkeyden (kognitiivinen viihtyvyys) faktoripistemäärät
(p < .0000).

Kuvio 59 osoittaa lukiolaisen kristillisyyden korreloivan positiivisesti kognitiiviseen
viihtyvyyteen (selkeyteen, r = .19**). Korkean kristillisyyspistemäärän saaneet omaavat
myös kognitiivista viihtyvyyttä. Opiskelijat toimivat sosiaalisesti. Kristillisyyshän on
hyvin voimakas yhteiskunnallinen kulttuuritekijä.
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Kuvio 60. Kristillisyysneljännesten tunneviihtyvyyden (itsetunto) faktoripistemäärät (p <
.0001).

Kuvion 60 mukaan kristillisiä arvoja suosivien itsetunto on heikko (r = -.13**).
Voimakas yliminä pitää kenties kristillisten lukiolaisten egoa ahtaalla. Julkinen
esiintyminen ja ujous vaivaavat ja itsetuntoa puuttuu (var9, 31 ja 26). Nämä opiskelijat
ovat ilmeisesti luonteeltaan epärationaalisia ja omantunnonherkkiä ja heillä on voimakas
sisäinen tarve toimia yleisesti hyväksyttävällä tavalla (vrt. Peck & Havighurst 1960).
Heidän hyvätapaisuutensa saattaa kytkeytyä auktoriteettiin, opettajaan tai rehtoriin. Tämä
taas perustuu kenties kuvaan omasta isästä, jonka mukaan myös käsitys taivaan Isästä on
sitten mahdollisesti muodostunut. Isä saattaa olla ankarakin. Myös sosiaalinen paine ja
kognitiivinen perustelemattomuus saattaa ahdistaa heidän omaatuntoaan. (Kaikkonen
1973, 13 - 28.)

Kristillisin neljännes muodostuu ehkä jännittäjistä, heikon itsetunnon omaavista,
ujoista, masentuneista ja kouluasioista hermostuvista nuorista, jotka vaivautuvat
julkisesta esiintymisestä, hermostuvat luokan melusta ja joiden on vaikea jutella
opettajansa kanssa. Heikon itsetunnon omaavat opiskelijat saattavat myös hakea turvaa ja
lohtua kristillisyydestä.
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Kuvio 61. Kristillisyysneljännesten toimintaviihtyvyyden (työrauha) faktoripistemäärät (p <
.2).

Kristillisiä arvoja suosivat ovat ilmeisen auktoriteettiohjautuvia myös toiminnallisen
viihtyvyyden alueella (kuvio 61). Ryhmien erot eivät ole kuitenkaan tilastollisesti
merkitsevät (p < .2, r = -.08*). Korkean kristillisyyspistemäärän saaneiden omatunto vaatii
heiltä varmaan kuuliaisuutta esivallalle. Tässä mielessä he saattavat olla selkeästi
vallitsevia oloja ja opettajajohtoisuutta kannattavia opiskelijoita. He eivät kenties purnaa
opettajakurista, koska se on opettajien hallinnassa oleva asia ja opettajia tulee totella. (vrt.
Peck & Havighurst 1960; ks. kuvio 48 s. 101).

Summatenvoisi todeta, että kristillisiä arvoja suosivat lukiolaiset omaavat ilmeisesti
heikon viihtyvyysitsetunnon ja sitä edustavan toimintavalmiuden. Kristillisyys ahdistaa
heitä, mutta he pyrkinevät toimimaan koulussa sosiaalisen suotavuuden mukaisesti.
Ilmeisesti heidän toimintaviihtymättömyytensä ilmenee opettajariippuvuutena.
Opettajan tulisi heidän mielestään vaatia tottelevaisuutta, pitää luokka kurissa ja käyttää
säädettyjä järjestyksenpitokeinoja (var39, 35, 36). Kristilliset lukiolaiset ovat
auktoriteettisidonnaisia (vrt. Vepsäläinen 1980, 110 - 114). He vaivautuvat
työrauhattomuudesta, ja heiltä puuttuu ilmeisesti myös rohkeutta vaatia hiljaisuutta ja
rauhaa luokkatyöhön. Työrauhan ylläpitäminenhän kuuluu juuri opettajan tehtäviin, ja hän
on auktoriteetti.

Viihtyvyysneljännesten Vihr- ja SKP-fakroreiden pistemääriä

Edelliset arvomuuttujat korreloivat siis positiivisesti kouluviihtyvyyteen. Vihreät ja
kommunistiset arvot suhteutuvat viihtyvyyteen kuitenkin negatiivisesti. Myös niiden
kognitiiviset komponentit edustavat viihtymättömyyttä (r = -.14**), mutta tunnealueet
viihtyvyyttä, kuten kuviot 62 ja 63 näiden arvojen tunnealueista osoittavat.
Emotionaalisesti sekä vihreät että kommunistiset arvot mielletään myönteisinä. Ne siis
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tuntuvat viihtyvistä opiskelijoista hyväksyttäviltä, vaikka ajatuksissaan he pitävätkin näitä
arvoja ei-suotavina.

Vihreät on uusi ja outo puolue, kommunistit taas kovinkin tuttuja ja parjattuja.
Sosiaalinen suotavuus ei ole näiden arvojen kognitioiden mukainen. Nämäkään
opiskelijoiden arvostukset eivät ole tasapainoisia. Niiden rationaaliset sisällöt eivät ole
saaneet arvonmuodostuksessa samansuuntaisia tunteita mielteikseen. Elämän taisteluissa
kommunistisiin ja vihreisiin arvoihin liittyvät asiat eivät ehkä ole saaneet asiallista
hyväksyntää julkisuudelta, jossa nämä asiat viestitään usein epäsuotavina. Vastaavasti
näiden arvojen herättämät tuntemukset eivät näy ulospäin, joten ne jäävät elämään omaa
itsenäistä sisäistä elämäänsä omassatunnossa. Heikkojen ja sorrettujen tilanne sekä
luonnon saastuminen ja ylirasittuminen saavat lukiolaisilta myötätuntoa, jota taas
julkisuus ei ehkä pidä riittävän toivottavana. Tämä sama psyykkinen ilmiö on mukana
monien muidenkin arvojen yksilöllisessä ja yhteisöllisessä arvostamisessa.

Kuvio 62. Kouluviihtyvyysneljännesten luontoliberaalisuuden (Vihr:n tunnealue) faktori-
pistemäärät (p < .2).

Kouluviihtyvyys suhteutui ilmeisen positiivisesti vihreiden arvojen
tunnekomponenttiin (luontoliberaalisuus) kuvion 62 osoittamalla tavalla. Tulos ei ole
tilastollisesti merkitsevä (p < .2, r = .08*). Lempeiden vihreiden arvojen sisäistyneisyys
mahdollisesti tukee koulussa viihtymistä. Turkistarhauksesta luopuminen (var172) ja
ydinvoimaloiden sulkeminen (178) tuntuvat opiskelijoista hyviltä tavoitteilta. SKP:n
arvojen tunnealuetta ilmentää kuvio 63 (p < .01).
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Kuvio 63. Kouluviihtyvyysneljännesten kansanrauhan (SKP:n tunnealue)
faktoripistemäärät (p < .01, r = .11**).

Maailmanrauha ja ydinsodan estäminen sekä valtion turvallisuusvastuu (var113, 119)
tuntuvat opiskelijoista arvokkailta asioilta. Ne eivät suoranaisesti viittaa
valtiojohtoisuuteen. Kommunistisuuden inhimillisyys koetaan myönteisenä, mutta
sosiaalisesti ja arkisesti epäsuotavana. SKP:n tavoitteiksi havaitut arvot mielletään
kuitenkin selkeän kielteisinä (ks. kuvio 52). Lukiolaiset eivät ilmeisesti ajattele mainittuja
kansanrauhamuuttujia kommunistisina, joten niillä ei ole heidän mielessään sosiaalisen
kielteisyyden leimaa. Nämä asiat tuntuvat heistä kuitenkin arvokkailta.

Kouluviihtyvyys korreloi myönteisesti (.15**) myös Vas-arvojen tunnealueeseen
(Vas2). Yhteisvastuuvero ja EU:n laajentuminen isiään (var187 ja 190) tuntuvat
lukiolaisilta hyviltä asioilta (p < .003), vaikka Vas:n arvot muuten ovatkin viihtyvyyden
vastaisia.

SKP:n arvojen toiminta-alueen vahvimmat muuttujat (kuvio 64), “viljelijäväestön
edistystä haittaavat puutavarayhtiöt (var117), kansan aktiivisen yhteiskunnallisen
osanoton lisääminen (115) ja uskonnon harhauttavuus” (120), ilmentävät näkyvästi
sosialistista orientaatiota, ja niinpä SKP-osallistuminen ei liitykään viihtyvyyteen (r = -
.13**). Tässäkin osioiden kuvaama aktiivisuus on havaittu sosiaalisesti epäsuotavaksi.
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Kuvio 64. Kouluviihtyvyysneljännesten osallistumisen (SKP:n toimintakomponentti)
faktoripistemäärät (p < .02).

Lukiolaisten kommunistiset arvotkin ovat rakenteeltaan tasapainottomia. Kognitiivinen
ja toiminnallinen komponentti ovat odotetun negatiivisia, tunnealue taas päinvastainen eli
viihtyvyyden suuntainen. Tätä yhteiskunnallisen ja kommunistisen osallistumisen ja
kouluviihtyvyyden suhdetta kuvaa kuvio 64 (p < .02). Heikoimmin viihtyvän
neljänneksen mielestä “uskonnollisen toiminnan (var120) asemesta on lisättävä tuntuvasti
yhteiskunnallista aktiivisuutta (115)”. Tämä arvostusalue saattaa olla edellä kuvattujen
tutkimustulostenkin mukaan lukiolaiselle todella persoonallisesti hankala kysymys.
Uskontoon ja kommunistisuuteen liittyy ilmeisen herkkiä, arkoja ja torjuttujakin asioita.

Viihtymättömyyttä osoittavien Vihr:n, Vas:n ja SKP:n arvojen tunnealueet,
luontoliberaalisuus epämarxilaisuus ja kansanrauha, esiintyvät viihtyvyyden suuntaisina.
Vihreät arvot ovat varsin uusia, eikä niihin ole vielä oikein totuttu, mutta ne kuitenkin
tuntuvat hyviltä ja hyväksyttäviltä. Vastaavasti jo varsin tuttu kommunismi on
menettämässä suosiotaan, mutta senkin tavoitelauseet näyttävät tuntuvan myönteisiltä
(kuvio 63). SKP-arvojen toiminta-alue ei taas kuulu lukiolaisten harrastuksiin. Lempeä
luontoliberaalisuus (Vihr2) puolestaan myötäilee kouluviihtyvyyttä.

Vihreä toimintakomponentti, arkikulttuurisuus (Vihr3), josta ei ole kuviota, on
voimakkainta viihtyvimmän ja viihtymättömimmän ryhmän keskuudessa. Ne lukiolaiset,
joita kulttuuri kiinnostaa, reagoivat siihen voimakkaimmin. Kvartiilien erot eivät ole
kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä.

Kun suurimmista kansallisista arvoryhmistä muodostettiin summamuuttujatoikeisto
(Kok+ Kesk + SKL+Lib) ja vasemmisto (SDP+SKP+Vas), voitiin todeta, että
oikeistolaisuus liittyy viihtyvyyteen ja vasemmistolaisuus viihtymättömyyteen.
Viihtyvyysneljännesten oikeisto- ja vasemmistopistemäärät poikkesivat merkitsevästi (p
< .0000 ja p < .009) toisistaan, mikä ilmeni jo edellä esitetyissä puoluekohtaisissa
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vertailuissa. Vastaavasti kouluviihtyvyyden korrelaatiot oikeisto- ja
vasemmistopistemääriin olivat .21** ja
-.12**. Oikeistoarvot korreloivat suvaitsevaisuuteen (A2) ja eettisyyteen (A3)
positiivisesti (.71**, .29**) mutta vasemmistoarvot negatiivisesti (-.29** ja -.10**).
Voimakkaimmin vasemmistoarvot korreloivat arvojen ihmisyyteen (A1, .65**). Oikeisto
korreloi niinikään positiivisesti kognitiiviseen viihtyvyyteen (F1, .23**), johon
vasemmistoarvojen korrelaatio oli negatiivinen (-.11**).

Kouluviihtyvyysneljännesten arvofaktoripistemääriä

Seuraavaksi verrataan kouluviihtyvyyden neljänneksiäkaikista 160 arvo-osiosta
faktoroitujen arvokomponenttien (ihmisyys, suvaitsevaisuus ja eettisyys) pistemääriin (ks.
taulukko 12 s. 144). Kuvio 65 osoittaa viihtyvyyden korreloivan lievän positiivisesti
ihmisyyteen (ks. liite 9 s. 226). Ihmisvapaudet (var123), köyhyyttä ehkäisevä ohjelma
(183) ja jokaisen oikeus sivistyspalveluihin (93) ovat koulussa viihtyvien suosimia asioita.
Kouluviihtyvyyden korrelaatio ihmisyyteen on .07*.

Kuvio 65. Kouluviihtyvyysneljännesten ihmisyyden (arvojen kognitiivinen komponentti =
A1) faktoripistemäärät (p < .005).

Kuvio 66 ilmentää kouluviihtyvyyden suhdetta arvojen tunnekomponenttiin. Tälle
suvaitsevaisuuden alueelle latautuivat voimakkaasti kristilliset arvo-osiot “Raamattu
yhteiskunnan ohjeena, kristilliset arvot elämän perustana sekä kasvatuksen kristillisyys ja
isänmaallisuus” (var136, 133, 130). Kristillisyydellä on siis hyvin voimakas tunnelataus
lukiolaisten mielissä. Kristillisyys on kaikkein voimakkaimmin kielteisinä mielteinä
tunnettu arvojen alue. Tässä mielessä tunnekomponenttia voisikin kutsua
suvaitsemattomuudeksi
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Arvojen tunnealue (kuvio 66) ilmentää suvaitsevaisuutta, mutta vaikuttaa
suvaitsemattomuudelta (p < .03). Sitä edustavatkin parhaiten jo edellä esitetyt
kokoomuksen ja kristillisyyden ahdistavat osiot (var136, 129 ja 130). Kristilliset arvot
ovat todella moni-ilmeisiä asioita, jota edellä kuvioiden 61 ja 62 keskenään ristiriitaiset
tunteet ja kognitiot osoittavat: kognitiivisesti viihdytään, emotionaalisesti ei. Niiden
painoarvo on niin suuri, että se voittaa selkeästi muiden arvomuuttujien tunnelataukset.
Viihtyvyyden korrelaatio arvojen tunnefaktoriin on .16**. Itsetunto (F2) korreloi
kuitenkin viihtyvyyteen -.15**.

Kuvio 66. Kouluviihtyvyysneljännesten suvaitsevaisuuden (arvojen tunnealue = A2)
faktoripistemäärät (p < .03).

Kristillisten arvojen jälkeen korkeimmat lataukset saivat uskon epätieteellisyys
(var209), uskon rehellisyys (120), kotien eheys (170) ja turkistarhaus (172). Nämä
raamatullisuutta heikommin arvojen tunnefaktorille latautuneet osiot ilmentävät
jonkinlaista epäluottamusta uskoa ja vieraita aatteita kohtaan. Usko haluttaisiin kenties
korvata tieteellä ja valtiojohtoisuus perhekeskeisyydellä. Arvojen tunnealueelle latautui
yleisten mielipiteiden luotettavuus (208) ja keskioluen myynti (141), EU:n haitallisuus
(161) sekä kotien eheys (170). Arvojen tunneosiot viittaavat siihen, että sellaiset asiat,
joita ei oikein ymmärretä, saavat usein tunteenomaisen sävyn. Tämä sama selitys sopii
myös terroristeja (84) ja rikollisia kohtaan tunnettuun suuttumukseen. Teoreettisuus
mielletään ilmeisesti virheellisesti käytännöllisyyden vastakohdaksi. Terrorismi,
rikollisuus ja teoreettisuus tulkitaan pinnallisen kansanomaisesti ja koetaan kielteisinä
tunteina. Raamatullisuus, teoreettisuus, rikollisuus ja valtion suorittama yksityisten
kansalaisten kontrolli on omaksuttu ehkä tunnetilanteissa, joten niiden käsitteiden
tarkoitteet ovat jääneet jäsentymättä. Niihin kytkeytyneet emootiot hallitsevat näitä
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käsitteitä. Opetuksessa näitä asioita olisi syytä käsitellä kognitioiden kautta, ei pelkästään
tunteina. Raamatun opiskelua olisi rationalisoitava, teoreettisuuden olemusta
selkeytettävä, terrorismin ja rikollisuuden syitä analysoitava sekä valtion
kontrollointitehtäviä perusteltava.

Kuvio 67. Kouluviihtyvyysneljännesten arvojen eettisyyden (arvojen toimintakomponentti =
A3) faktoripistemäärät (p < .0000, r = .22**).

Kuvio 67 kertoo eettisyyden eli arvojen toiminta-alueen myötäilevän selkeästi
kouluviihtyvyyttä (p < .0001). Viihtyvät haluaisivat todentaa humaaneja arvojaan.
Lukiossa viihtyvät vastustavat ydinvoimaloiden ja turkistarhojen sulkemista, mutta
kannattavat vapaata markkinataloutta (var178, 172 ja 121).(Ks. taulukko 12 s. 144.)
Tässäkin ydinvoima, turkistarhaus ja kapitalismi ilmenevät kenties jäsentymättöminä ja
sosiaalisen suotavuuden mukaisina. Lukiolaisilla on kuitenkin selkeä valmius toimia
järkevästi ja inhimillisen liberaalisti lähimmäisten hyväksi. Tämä edellyttää kunkin
kohdalla itsetuntemusta, rehellisyyttä ja oman yksilöllisen persoonallisuuden
todentamisen mahdollisuuksia.

Kuviossa 68 kuvataan kouluviihtyvyyden ja arvojen etuoikeusfaktorin (A4) suhdetta.
Viihtyvät saavat matalia etuoikeuspistemääriä. Yläluokan etuoikeudet (var186 ja 185) ja
rahan mahti yhteiskunnassa (163) ärsyttävät lukiolaisia. Etuoikeusfaktori korreloi
kouluviihtyvyyteen -.22**. Korrelaatio viihtyvyyskomponentteihinkin on negatiivinen (-
.16**, -.13** ja -.13**).
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Kuvio 68. Kouluviihtyvyysneljännesten arvojen etuoikeustekijän (A4) faktoripistemäärät (p<
.0000).

7.3. Humaanisten arvojen faktorit

Tässä työssä pyritään selvittämään mahdollisuuttahumaanistaa sosialisaatiota.
Seuraavaksi esitetään humaanien arvoryhmien osioiden faktorointien varimax-ratkaisujen
(ominaisarvoraja 1) avulla pääfaktoriratkaisut. (taulukot 5 - 10).

Luonto-osiot olivat Turusen (1991, 81 - 207; 1994 ) perusarvojen sovelluksia. Luonto ja
luonnollinen on niissä kriteerinä. Tämän muuttujan paino oli vähäinen, sillä mukanahan
oli vain neljä osiota (var99 -102). Luonnon arvostaminen muodosti oman faktorinsa,
luonnollisen näkeminen etiikan kriteerinä toisen (taulukko 6). Luonnon mieltäminen
totuuden, kauneuden ja hyvyyden perustana tuntuu lukiolaisista vieraalta asialta.
Kouluviihtyvyysneljännesten luontopistemäärin vertailussa havaittiin, että vain viihtyvin
neljännes oli selvästi luontomyönteinen (p < .1, r = .06). Luontoarvot edustavat parhaiten
humaania ihmisyyttä (Human1, r = .46**, ks. taulukko 11 s. 139).

Sivistynyt länsimainen kulttuurimme on aikoja sitten hylännyt luonnonmukaisuuden
totuuden ja kauneuden elämän perustana. Kouluviihtyvyyden ja vihreiden arvojen
negatiivinen suhdekin kertoo lukiolaisten suhtautumisesta luontoarvoihin. Viihtyvät eivät
suosi vihreitä arvoja (p< .001, kuvio 51). Luonto ei anna vastausta elämän perimmäisiin
kysymyksiin (ks. taulukko 9). Siksi siihen totuuden kriteerinä ei ole voitu tyytyä. Älykäs
ja kyvykäs ihminen on alkanut tehdä itse kaunista. Kauneudella käydään kauppaa ja sen
puolesta taistellaan. Tämä ihmisten tekemä synteettinen kauneus on tullut osaksi
kulttuuriamme. Sen mukaan luodaan uutta tavoiteltavaa ja uusia arvoja, jotta tuotanto ja
kauppa voisi jatkua. Kaupallinen tuotanto säätelee tarpeitamme. Sen sisältämä kilpailu
muuntaa jatkuvasti kauneuskäsityksiämme. Totuuskäsitykset kytkeytyvät tähän samaan
prosessiin. Hyvä ja oikeakin ovat tämän prosessin osia. Vaikka emme oikeastaan
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luonnostaan tarvitse muotia, kaupallista taidetta ja vaihtelevia totuuksia, ne ovat jokaisen
sukupolven elinympäristöä. Niinpä täydellinen luonto ei ole nykylukiolaisenkaan
totuuden, kauneuden ja hyvyyden arvojen perustana. Olemme etääntyneet luonnosta -
tieteellisestikin ajatellen ainoasta todella toimivasta järjestelmästä - varsin kauas. (Vrt.
Meadowsym.1993, 175 - 188.)

Taulukko 9. Luontofaktorit ja niiden osiot latauksineen.

Osio Luonto1 Luonto2 Faktorinimi Osiotekstin sisältö

VAR99 ,80 Luonnonsuojelu Luonnollinen on kaunista
VAR100 ,69 Luonnollinen on hyvää

VAR102 ,65 Luontomyönteisyys Tiede voi määrittää oikean

Ominaisarvo 1,0 1,0

YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen tavoitelauseista osa on suomalaiselle
itsestäänselvyyksiä. Siitä syystä vastausjakautumasta tulikin positiivisesti vino (ks. liite 2
s. 200).Ihmisyys, suvaitsevaisuus ja eettisyysovat YK-arvojen päätekijät (taulukko 10).
Nämä nimet toistuvat sitten lähes samanlaisina muissa arvojen faktoroinneissa. Ihmisyys
on kognitiivinen, suvaitsevaisuus emotionaalinen ja eettisyys toiminnallinen
komponentti. Ominaisarvorajaa 1 käyttäen analyysi tuotti 13 varimax-faktoria, joista vain
kahdessa oli vähintään 0.45 latauksen omaavia osioita. Kaikkien tekijäin selitysosuus oli
yhteensä 53,5 % kokonaisvaihtelusta.
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Taulukko 10. Kolme ensimmäistä YK-faktoria ja niiden tärkeimmät osiot latauksineen.

Osio YK1 YK2 YK3 Faktorinimi Osiotekstin sisältö

VAR88 ,79 Perusturva jokaiselle
VAR77 ,68 Ihmisyys Työttömyyden, sairauden turva
VAR78 ,66 Työ, oikeudenmukaiset työehdot

VAR85 ,62 Ei rikollisia kokouksiin
VAR84 ,57 Suvaitse- Ei kansalaisuutta rikollisille
VAR51 ,48 vaisuus Rikollisille kovia rangaistuksia

VAR60 -,37 Omaisuuteen ei saa koskea
VAR96 ,35 Eettisyys Jokainen huolehtikoon omastaan
VAR95 ,34 Kaikilla on velvollisuuksia

Ominaisarvo 9,3 2,5 1,7

Ihmisoikeuksien julistuksen ihmisyyttä ja jokaisen ihmisarvoa kuvaavia osioita
pidetään tärkeimpinä. Rikollisille vaaditaan rangaistuksia. Köyhyys ja vähäosaisuus
riittävät ihmisarvoon, mutta niiden yhteydessä ei ehkä ajatella, että rikollisuus saattaa olla
myös näiden inhimillisten puutteellisuuksien seurausta. Olisikohan rikollisten ja
terroristien tuomitseminen kuitenkin vain primitiivinen tunnereaktio? Paljastuneet ja
tunnetut rikolliset saavat helposti syntipukin roolin mutta heikot, työttömät ja köyhät
sosiaalisesti hyväksyttävän sympatian. Rikollisia ei nähdä heikkoina ja sorrettuina.
Tässäkin kohdassa tulee mieleen jo todettu lukiolaisten tunteiden ja ajattelun
epätasapaino. Köyhät ja sorretut saavat ajatuksissa myötätuntoa mutteivät ehkä enää
köyhät rikolliset.

YK-eettisyys painottaa jokaisen yksilön velvollisuuksia huolehtia omista asioistaan,
mutta samalla nähdään kullakin olevan vastuuta lähimmäisistään ja nimenomaan juuri
tukea tarvitsevista. Omistaminen ei ole itsestäänselvyys, sillekin vaaditaan oikeita
perusteita. YK1-ihmisyys on humaania ihmisyyttä (Human1, r = .99**), YK2-
suvaitsevaisuus inhimillistä suvaitsevaisuutta (Human2, .78**) ja YK3-eettisyys aika
voimakkaasti tieteen suvaitsemattomuutta (tiede2, -.55**).

Taulukon 11 tiedeosiot olivat pääosin Hirsjärven (1979), Hirsjärven ja Huttusen
(1991,97), Niiniluodon (1994, 80) sekä Turusen (1991; 1994) käsityksiä, joita loogisesti
tässä sovellettiin. Osatekijät olivat YK-faktoreiden kaltaisia. Tieteellisyyteen näyttää
sekoittuneen myös arjen käytännöllisyyttä, esim. mielipiteen yleisyyttä ja teorian
abstraktiutta.
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Taulukko 11. Tiedefaktorit ja niiden tärkeimmät osiot latauksineen.

Osio Tiede1 Tiede2 Tiede3 Faktorinimi Osiotekstin sisältö

VAR202 ,69 Oikea tieto on perusteltua
VAR203 ,67 Ihmisyys Todellisia arvoja ei tarvitse salata
VAR206 ,51 Luonto on täydellisin systeemi

VAR208 ,66 Yleinen mielipide on luotettavin
VAR209 ,48 Suvaitse- Usko edustaa tieteen ylintä tasoa
VAR205 ,43 vaisuus Teoreettinen on abstraktia

VAR191 ,50 Teoreettinen tieto tietorikkainta
VAR192 ,48 Eettisyys Asianmukainen tieto kasvattaa
VAR196 ,45 Eettistä ei opita tiedon avulla

Ominaisarvo 2,8 1,7 1,4

Faktorianalyysi (ominaisarvo 1, selitysosuus 49,1 %) tuotti kuusi faktoria, joista vain
kolmessa oli 0.45 latauksen ylittäviä osioita. Lukiolaisten tiedekognitioiden mukaan oikea
tieto on perusteltua ja luonnollista, joten se voidaan julkistaa. Human3-eettisyys korreloi
tiede1-ihmisyyteen .71**, mikä viittaa siihen, että tieteen arvot ovat niitä
humanisaatioasioita, joita lukiolaiset haluaisivat toteuttaa.

Yleinen mielipide edustaa sosiaalista näkemystä. Lukiolaiset ajattelevat, pukeutuvat ja
harrastavat jäljitellen usein toisiaan. Yleinen on normaalia. Sosiaalisen paineen takia
siihen on sopeuduttava. Vain vahvimmat ja itsenäisimmät pystyvät vastustamaan yleistä
mielipidettä. Ei haluta olla erilaisia, poikkeavuutta ei oikein hyväksytä. Yleinen
menettely on sosiaalista käytäntöä. Lukiolaiset ovat sosiokeskeisiä, sosiaalisia. Näin
toisenkin faktorin tieteellisyys näyttää olevan varsin arkista sosiaalisuutta. Tiedetunteita
edustava suvaitsevaisuusfaktori viittaa siihen, että todellinen tieto on sosiaalisen
suotavuuden tunteiden kyllästämää. Näin se on aika arkista. Tässäkin näkyy jo aiemmin
esiintynyt kielteissävyinen suhtautuminen outoihin ja tuntemattomiin asioihin.

Toiminnallisen alueen, eettisyyden nimi jo kertoo sen, että lukiolaiset hyväksyvät
asiallisen ja perustellun tiedon toimintansa kriteeriksi. Tämä on myönteinen asia, sillä
ovathan nuo nuoret tulevan yhteiskunnan päättäjiä ja rakentajia.

Kun kaikki YK:n, luonnon ja tieteen osiot otettiin analyysiin, saatiin kolme taulukon 12
esittämääHuman-tekijää. Ihmisyys perustarpeineen tuntuu olevan arvostettu ajattelun
lähtökohta. Sitä lähellä on suvaitsevaisuuden tunne, joka näyttää vaativan
huomattavienkin inhimillisten erojen sietämistä. Tunne vaikuttaa kuitenkin
suvaitsemattomuudelta. Humaanit tunneosiot ovat ankaria rikollisuudelle, ja rangaistuksia
kaivataan. Lukiolaiset kenties katsovat, että rikollisuutta voidaan vähentää rangaistuksia
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koventamalla. Kolmas faktori sisältää tieteellisen tiedon mukaisia toimintavalmiuksia.
Faktorit ovat samanlaisia kuin YK- ja tiedetekijät. Tunnealueen kolme painavinta osiota
ovat samat kuin YK-arvojen affektiivisessa tekijässä. YK-arvot ovat yleisinä aika
tieteellisiä. Oikeaa tietoa arvostetaan, mutta yleinen mielipide ei juuri edusta sitä.
Ajattelussaan lukiolaisten tulisi olla yleistä käytäntöä kriittisempiä.

Taulukko 12. Humaanien arvojen faktorit ja niiden tärkeimmät osiot latauksineen.

Osio Human1 Human2 Human3 Faktorinimi Osiotekstin sisältö

VAR88 ,68 Perusturva jokaiselle
VAR77 ,67 Ihmisyys Kaikille sosiaaliset palvelut
VAR97 ,66 Opetus ihmisoikeuksia

VAR85 49 Ei rikollisia kokouksiin
VAR84 ,45 Suvaitse- Ei kansalaisuutta rikollisille
VAR51 ,44 vaisuus Rikollisille kovia rangaistuksia

VAR202 ,50 Oikea tieto kestää kritiikin
VAR199 ,46 Eettisyys Yleinen mielipide värittynyttä
VAR197 ,42 Kriittisyys on ajattelukykyä

Ominaisarvo 10,2 3,9 2,7

Faktorianalyysissa selittyi ominaisarvorajaa 1 käyttäen 57,1 % kokonaisvarianssista.
Vain kolmessa ensimmäisessä tekijässä oli latauksen .45 ylittäviä osioita. Kolme
perusfaktoria selittivät 22,3 % kokonaisvarianssista.

Tässäkin faktorit edustavat Turusen (1991) toteamaa kognitio-tunne-toiminta-linjaa eli
persoonallisuuden kolmijakoa. Humaaneissa arvofaktoreissa painottuvat YK-faktoreiden
kognitiiviset ja affektiiviset osiot (YK1 ja YK2), mutta humaani toiminta (Human3)
rakentuu tieteen tekijöiden varaan. Humaani ihmisyys on YK:n ihmisyyttä (r = .99**),
humaani suvaitsevaisuus myös vahvasti YK:n suvaitsevaisuutta (.78**), mutta humaani
eettisyys viittaa voimakkaimmin tieteen arvojen toteuttamiseen (.71**). Humaanien
arvojen kognitiiviset ja emotionaaliset alueet sisältävät voimakasta ihmisoikeudellisuutta,
mutta toiminnallisuus pohjaa enemmänkin tieteelliseen tietoon ja sen eettisyyteen.
Mainittujen humaanien arvojen faktoreiden (z-pisteet) korrelaatiot kouluviihtyvyyteen ja
sen osa-alueisiin esitetään taulukossa 13.



142

Taulukko 13. Humaanien arvofaktoreiden korrelaatiot kouluviihtyvyyteen ja sen
faktoreihin.

Faktori KV KOGN AFF TOIM faktorin nimi

HUMAN1 08* 06 07* 13** Ihmisyys
HUMAN2 -02 -07 03 05 Suvaitsevaisuus
HUMAN3 13** 03 12** -09** Eettisyys

Humaanien arvojen kognitiivinen komponentti (Human1) korreloi positiivisesti
viihtyvyyteen ja sen komponentteihin. Humaani suvaitsevaisuus (Human2) taas ei juuri
korreloi viihtyvyyteen. Human3-eettisyys ei sensijaan näytä liittyvän viihtyvyyteen
tasapainoisesti.

Inhimillinen ihmisyys ja eettisyys tuntuvat hyvältä. Lukiolaiset haluaisivat toteuttaa
tämän tunteensa asiallisten ja tieteellisten tosiasioiden mukaisesti. Humaani eettisyys
vaikuttaa problemaattiselta. Vähäosaisuus ja köyhyys sekä laittomuus ja radikaali suora
toiminta eivät näytä liittyvän lukiolaisen mielessä mitenkään toisiinsa. Humaanien arvojen
eettisyys on lukiolaiselle lähes yhtä suuri ongelma kuin kristillisyys ja
lähimmäisenrakkaus. Köyhyys ja lähimmäisyys omaavat positiivisia tarkoitteita, mutta
rikollisuus ja kristillisyys negatiivisia mielteitä. Edelliset ovat ajatuksissa asiallisia,
jälkimmäiset tuntuvat painostavan ahdistavilta. Tämä on hankala ongelma, joka aiheuttaa
varmaan monelle lukiolaiselle egon ja superegon välistä sisäistä lähestymis-
välttämisristiriitaa, joka haittaa persoonallista viihtyvyyttä. Se on tunteiden ja ajattelun
välistä taistelua. Jos voimakas ja epärationaalinen omatunto hallitsee heikompaa minää,
vie tämä sisäinen taistelu voimaa luovuudelta, oman itsensä optimaalilta toteuttamiselta.
Yksilö pystyy hyödyntämään potentiaalisista resursseistaan vain osaa. Kaiken tämän
taustalla saattaa olla juuri itensä todellisen tuntemisen puutetta. Ei havaita sitä, että
ajattelu on tunteiden alistama. Sosiaalisen yhdenmukaisuuden paine on lisäksi voimakas.

Koska mittaristossa oli sekä kansallisten puolueiden tavoiteryhmiä että muita yleisempiä
humaanienarvojen ryhmiä, haettiin faktoroinneilla näistä kaikista yhteisiä tekijöitä.
Lisäksi testattiin teoriaosan persoonallisuuden ajattelu-tunne-toiminta-rakennetta.
Ominaisarvorajana faktoroinneissa pidettiin ykköstä, jolloin lähes kaikki mittarit
eriytyivät kolmeksi tekijäksi. Osioista tarkasteltiin lähinnä niitä, joiden lataukset ylittivät
arvon .45. Rotaatioilla haettiin selkeää faktorirakennetta. (vrt. Sänkiaho 1974, 17 - 20).
Ensimmäinen faktori oli kognitiivinen, ihmisarvoisuutta korostava, toinen selkeästi
tunnevaltainen suvaitsevaisuustekijä ja kolmas toimintapainotteinen eettisyyden faktori.
Tosin luontoarvot eriytyivät vain kahteen faktoriin. Kun otettiin samaan faktorianalyysiin
humaanien arvoryhmien mainitut kahdeksan faktoria, saatiin taulukon 14 mukainen tulos.

Yleiset luonnon, tieteen ja YK:n arvoryhmät jakautuivat rotatoimattomassa
faktoroinnissa kukin kolmeen tekijään. Humaanisten arvojen komponentit selittivät
kokonaisvaihtelusta 52,6 %. Tulos oli yllättävän selkeä: kouluviihtyvyyden ja humaanien
arvoryhmien komponentit vastaavat toisiaan. Tämä jako tavallaan tukee myös
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persoonallisuuden kolmiulotteisuutta ja sen arvioinnin validiutta. Sekä
kokonaispersoonallisessa kouluviihtyvyydessä että arvoissa ilmenee kolme
peruskomponenttia. Arvoryhmäkomponentit ovat rakenteeltaan aika homogeenisia;
ensimmäiset komponentit ovat keskenään samansisältöisiä, samoin toiset ja kolmannet.
Sekä lukiolaisen persoonallisuus että yhteisölliset arvot sisältävät kognitiivisen
järkitekijän, emotionaalisen tunnetekijän ja tahdon toimia näiden mukaan. Mielenkiinnon
kohteena on persoonallisen yksilön ja sosiaalisten yhteisöllisten arvojen vastaavuus, jonka
jokainen lukiolainen joutuu koulutoiminnoissaan kokemaan. Vastaavuutta ei tulosten
mukaan kuitenkaan juuri ole, tunteet ja ajatukset eivät vastaa toisiaan. Arvot ovat
tunnevaltaisia. Sosiaalinen paine on voimakas.

Taulukko 14. Humaanisten arvoryhmien faktorien ryhmittely kolmeksi faktorikimpuksi.

Ryhmä- Humaanin
faktorit KOGN AFF TOIM Faktorinimi ryhmäosion nimi

YK1 ,73 Ihmisyys
LUONTO1 ,64 Ihmisyys Luontomyönteisyys
TIEDE1 ,60 Ihmisyys

TIEDE2 ,68 Suvaitsevaisuus
LUONTO2 ,56 Suvaitse- Luontoperusteisuus
YK2 ,52 vaisuus Suvaitsevaisuus

TIEDE3 ,64 Eettisyys
YK3 ,53 Eettisyys Eettisyys

Ominaisarvo 1,7 1,5 1,1

7. 4 Kouluviihtyvyys ja sen komponentit

Viihtyvyyden kokonaispersoonallisuutta ja kolmijakoisuutta tutkittiin myös faktoroimalla
KV-mittariosiot ominaisarvorajoilla 1 ja 2. Ykkösen rajaus tuotti 13 faktoria, jotka kaikki
ilmaantuivat ajattelu-tunne-toiminta-järjestyksessä. Ne selittivät kokonaisvaihtelusta 54,5
%. Ensimmäinen kussakin kolmikossa oli kognitiivinen, toinen affektiivinen ja kolmas
toiminnallinen (vrt. Kaikkonen 1984; Turunen 1994, 80 - 200). Ominaisarvorajan 2 käyttö
tuotti kolme selkeää osa-aluefaktoria, joka jako esiintyi myös arvomittareiden
faktoroinneissa.(Vrt. taulukko 9.) Persoonallisuudessa toimivat siis nuo kolme aluetta -
kuten jo toisessa luvussa arveltiin - ja kouluviihtyvyyskin on niiden ilmentymää,
persoonallisuuden toimivuutta. Jatkoanalyyseissa tarkastellaankin sitten lähinnä noita
kolmea ensimmäistä peruskomponenttia (F1 - F3). Kouluviihtyvyys määriteltiin
teoreettisestikin noiden kolmen eri alueen toimivuudeksi.
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Ominaisarvoa 1 käytettäessä eriytyneet faktorit ilmaantuivat kogn-aff-toim-
kolmikkoina. Niistä vain kahden kolmikon faktoreissa esiintyi vähintään 0.45 latauksen
ylittäviä muuttujia. Kolmea ensimmäistä tasoa havainnollistaa kuvio 69. (Ks. liite 10 s.
228.)

Kuvio 69. Kouluviihtyvyyden faktorit ja tasot.

Faktorit (F1 - F3) ovat kognitiivinenselkeys, emotionaalinen itsetunto ja
toiminnallinen työrauha. Toisen tason tekijät nimettiin opettajatyytyväisyyden,
käytännöllisyyden ja harrastustenfaktoreiksi. Taaimpana kuviossa näkyy
epäkoulumaisuus - intensiivisyys - demokraattisuus-taso (F7 - F9; ks. taulukko 11 s. 142).
Epäkoulumaisuus ilmenee haluna lähteä ansaitsemaan rahaa ja saada pian ammatti (var4
ja 5). Siihen viittaa myös ilmeisen heikko koulumenestys. Intensiivisyys on kireyttä, jota
aiheuttaa opintoasioiden tuskastuttavuus ja liiallinen abstraktisuus (var7 ja 32).
Toiminnallinen demokratiakomponentti viittaa koulun ihmissuhteisiin, opetustuntien
suunnitteluun ja opettajan asiantuntemukseen (var41, 44, 46 ja 33). Ehkä oppilaita
hallitaan liikaa. Lukiotyö on tiivistä ja intensiivistä. Siihen ilmeisesti haluttaisiin lisää
väljyyttä. Se on myös koulumaista; elämänläheisyyttä kaivataan lisää. Hallinnointi
koulussa on opettajajohtoista ja kaavamaista (ks. liite 6 s. 215).

Tasojen selitysosuudet kokonaisvarianssista ovat 26, 11 ja 9 %, siis yhteensä 46 %.
Ajattelu, tunteet ja toimintahalu esiintyvät toistuvasti persoonallisuudessa. Tämä tulos
viitannee niihin tutkimustuloksiin, joissa mielen kognitioita ja emootioita ei ole voitu
erottaa toisistaan (vrt. esim. Kosonen 1991; Olkinuora 1983; Vepsäläinen 1980). Kuviossa
kolme ensimmäistä faktoria edustavat ajattelun, tunteen ja toiminnan vahvimpia tekijöitä.
Taustalle jäävät faktorikolmiotasot heikkenevät sitä mukaa, kun faktoreita ilmaantuu lisää.

Viihtyvyysosioiden 13 faktorin ratkaisusta ilmeni, että aina joka neljäs ositus pyrki
jakamaan faktoreita kahtia niiden sisällöllisen erilaisuuden mukaan. Näin ensimmäinen
kognitiivisen selkeyden tekijä jakautuioppisisältöjen ja opettajatyytyväisyydenosiin,
toinen (tunnetekijä)itsetunnon ja kouluvieraudenosiin sekä kolmas (toiminnallisuus)
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työrauhan ja yhteistyönlohkoihin. Mutta jo seuraava faktorimäärä viittasi taas uusiin
ajattelu - tunne - toiminta-tasoihin. Kaikki SPSS-ohjelmiston principal-rotaatiovaihtoeh-
dot kokeiltiin.

Rotatoimaton principal-analyysi tuotti ykkösen ominaisarvorajaa käyttäen taulukon 15
kertoman selkeän tuloksen. Koulunkäynti koettiin usein turhaksi, oppitunnilla viihdyttiin
ja opetus koettiin kiinnostavaksi (var17, 48 ja 38). Oppisisällöt viittaavat opiskeltavien
asioiden relevanssiin ja opettajatyytyväisyys opettajien persoonallisiin ja opetuksellisiin
ominaisuuksiin (esim. var33, 37 ja 38). Itsetunto on omanarvontuntoa ja koulutyön
psyykkistä rasittavuutta ja outoutta. Työrauha ilmentää halua puuttua tuntien
rauhattomuuteen ja yhteistyö liittyy haluun parantaa koulun sisäistä yhteistoimintaa.

Taulukko 15. Kouluviihtyvyyden kuusi faktoria, niiden nimet ja selitysosuudet (%),
ominaisarvot (oa) sekä kunkin tekijän kolme korkeimman latauksen saanutta osiota.

Taulukossa 15 esitetään kuusi ensimmäistä viihtyvyysfaktoria piirteineen.
Ensimmäinen kolmitaso on merkittävin. Sen takana tasojen painoarvot heikkenevät
asteittain. Kerroksia tarkastelemalla ajattelua, tunnetta ja toiminnallisuutta löytyy useista
eri paikoista, tosin järjestelmällisesti. Tämä lienee tuottanut vaikeasti tulkittavia
tutkimustuloksia aiemmin. Esim. edellä havaittiin kristillisyyden korreloivan
kouluviihtyvyyteen selkeän positiivisesti mutta tunneviihtyvyyteen negatiivisesti.

Kun tarkasteltiin viihtyvyyden komponenttien keskiarvopistemääriä (taulukko 16),
havaittiin tunnealue voimakkaimmaksi ja kognitiot heikoimmaksi, vaikka faktoroinneissa
ensimmäisenä aina ilmaantuivatkin ajattelutekijät (vrt. Turunen 1994; Kaikkonen 1984).
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Tässä keskiarvot ovat kunkin komponentin kahdeksan korkeimman latauksen saaneiden
osioiden pistemäärien summia (ks. liite 11 s. 232).

Taulukko 16. Viihyvyyskomponenttien keskiarvot (pieni luku = suuri viihtyvyys).

Faktori Keskiarvo Hajonta Faktorinimi

F2 20,93 5,14 Itsetunto
(ns.)

F3 21,18 4,28 Työrauha
(p < .0000)

F1 24,92 5,49 Selkeys

Tyttöjen ja poikien keskiarvoissa ei ollut eroa. Ne olivat samassa järjestyksessä
20,98 / 20,85, 21,12 / 21,27 ja 24,94 / 24,89.

Teoreettisesti ajatellen (Turunen 1994, 81 - 207;kuvio 12 s. 45) ja edellä esitettyjen
faktorikuvioiden mukaan persoonallisuuden orientoitumisinstrumentti ovat kognitiot.
Niiden avulla yksilö suodattaa sosiaalisesta paineesta ja yhteisön tavoista ja normeista sen,
mistä hänelle itselleen on hyötyä. Tähän päätelmään antoivat viitteitä monet arvojen ja
viihtyvyyskvartiilien vertailut, joissa sekä arvoryhmään että sen kognitiiviseen alueeseen
reagoitiin yleensä samoin, tavalla, jota sitten toimintakomponenttien ilmentämä
arvostusvalmius myötäili. Sosiaalinen suotavuus nähdään muutenkin kenties selvemmin
oman elämäntaistelun instrumenttina kuin lukioyhteisön eettisenä toimintavaateena.
Sosiaaliset käytänteet ja omat tunteet näyttävät toimivan jonkinlaisina suunnilleen yhtä
vahvoina kilpakumppaneina. Ulkoisessa orientaatiossa instrumentaalinen mukautuvuus
on vahvasti mukana, mutta yksilön persoonallisuuden sisäisissä kamppailuissa
todellisena voimana ovat tunteet, jotka kenties liikaakin kuin tuuliviirin tavoin suuntaavat
ja harhauttavat uteliaita kognitioita - vetäen niitä ehkä liiankin välineelliseen
sosiaalisuuteen. (vrt. esim. ekstroverttiys, paratelic-orientaatio.) Usein tämä affektiivinen
persoonallisuuden alue yhdessä havaitun sosiaalisen (normi)kontrollin ja animalististen
viettivoimien kanssa järkyttää persoonallisuuden tasapainoa niin, että luonnollinen kogn-
aff-toim-jatkumo osittain jäykistyy ja lamaantuu. Jos tähän persoonallisuuden
painoalueiden vertailuun ottaa mukaan koulun tavoitteen “auttaa luonnollinen
persoonallisuus puhkeamaan kukkaan” ja siinä samalla tai ohessa “muokata yksilö
suomalaiseksi kunnon kansalaiseksi”, komponenttien asettelu ja painovertailu yhä vaan
komplisoituvat.

7.5 Arvojen faktorit

Kun kaikki 160 arvo-osioita (var49 - 209) otettiin faktorianalyysiin, varimax-rotaatio
tuotti arvomuuttujista kuusi faktoria, joissa oli vähintään .45 suuruisen latauksen omaavia
osioita. Ominaisarvorajaa yksi käyttäen kaikki muuttujat selittivät 62,1 %
kokonaisvaihtelusta. Faktorit olivat ihmisyys, suvaitsevaisuus, eettisyys, etuoikeus,
suuttumusja yhteistyö(ks. taulukko 17 s. 147; liite 11 s. 232).
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Ihmisyys on selkeä YK-Vas-tekijä (korrelaatiot viihtyvyyteen .86 ja .68),
suvaitsevaisuus taas on Krist-faktori (.89),eettisyys Kok-tiede-faktori (.48 ja .40),
etuoikeusSKP-Vas- tekijä (.43 ja .40),suuttumusSKP-vastaisuuden tekijä (-.38) sekä
viimeinen,yhteistyö, “SDP-epäkeskustalaisuus”-tekijä (.43 ja -.38). Nämä kuusi faktoria
selittivät 26 % kokonaisvarianssista (ks. taulukko 14 s. 146). Taulukossa 15 esitetään
kuusi ensimmäistä tekijää ja niiden tärkeimmät osiot. Tässä arvofaktoreita kuvattiin niitä
kutakin edustavien korkeimmat lataukset saaneiden osiolauseiden arvoryhmäkohtaisten
sisältöjen ja arvojen komponenttijaon avulla.

Yleisesti ottaen ihmisyys sisältää ihmisen perusoikeudet ja -vapaudet sekä vastuun
lähimmäisistä. Toisaalta sosiaalisia etuoikeuksia, yläluokkaisuutta ja valtapolitiikkaa
arvostellaan toisen kognitiivisen etuoikeus-arvokomponentin arvolauseilla. Tämä arvojen
kognitiivisuus on selkeä lukiolaisten vihje köyhyyden ehkäisemiseksi ja
ansaitsemattomien etuoikeuksien karsimiseksi.

Arvojen tunnefaktoria ilmentävät hyvin voimakkaasti kristilliset arvot ja perinne sekä
isänmaallisuus. Nämä ovat selkeästi sekä kristillisen liiton että kokoomuksen arvostuksia.
Eettinen arvotoiminta tukee ydinvoimaloiden suunnittelua, turkistarhauksen suojelua ja
kapitalismia. Toinen tunnefaktori, suuttumus, sisältää yleistä närkästystä rikollisten
lempeää kohtelua kohtaan. Kognitiivinen arvostus kytkeytyy YK:n ja vasemmiston
arvoihin, tunneviihtyvyys kristillisiin ja ei-kommunistisiin arvoihin. Etiikka ja yhteistyö
(toiminnallisuus) taas liittyy kokoomuslaisiin ja tieteellisiin sekä sosialidemokraattisiin ja
epäkeskustalaisiin arvoihin.

Lukiolaiset kestävät hyvin ydinvoimala- ja turkistarhaustarkastelua. He suhtautuvat
näihin asioihin suvaitsevan liberaalisti. Myös kapitalismin vapautta halutaan tukea. Tämä
suvaitsevaisuus ulottuu myös EU-toimintojen alueelle. Opiskelijoiden ymmärtäväinen
harkinta ja sosiaalinen myötämielisyys ilmentää avointa ja suvaitsevaa toiminnanhalua.
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Taulukko 17. Arvofaktorit ja niiden tärkeimmät osiot latauksineen, selitysosuudet (%) ja
ominaisarvot (oa).

Lukiolaiset arvostavat humaania ihmisyyttä (talukko 17). Kristillisyys edustaa
selkeimmin arvojen tunnealuetta, vaikkakin se ilmenee ahdistavuutena. Arvojen
toimintakomponentti kohdistuu toiseen kielteisenä koettuun arvoryhmään, vihreisiin
tavoitteisiin. Lukiolaiset ovat tällä alueella varsin suvaitsevaisia ja hyväksyviä.
Oikeudenmukaisuutta kaivataan etuoikeuksiin, verotukseen ja rahan mahtiin
yhteiskunnassa. Rikollisten suojelu suututtaa opiskelijoita. Selkeitä rangaistuksia
vaaditaan. Kuudes arvofaktori ilmentää EU-yhteistyön kaltaista toiminnanhalua ja
pyrkimystä kansalaisten tasavertaiseen kohteluun.

Viihtyvyystekijöiden tapaan arvofaktorit ilmaantuivat kogn-aff-toim-tasoina. Faktorit
eivät ole tasapainoisia (vrt. Sänkiaho 1974, 20 - 30). Viihtyvyystekijöiden
faktoripistemäärien korrelaatiot arvotekijöihin (z-pisteet) ovat seuraavat:
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Taulukko 18. Kouluviihtyvyyden ja sen osa-alueiden korrelaatiot arvofaktoreihin.

Ihmisyys Suvaitsevaisuus Eettisyys Etuoikeus Suuttumus Yhteistyö
A1 A2 A3 A4 A5 A6

KV 06 16** 22** -22** 07* -02
F1 05 20** 21** -20** 06 04
F2 06 -15** 16** -08* 08* -05
F3 10** -05 -05 -08* -09** -14**
F4 22** -05 08* -10** 12** -00
F5 -17** -12** -06 -02 17** -03
F6 -05 -02 06 07 00 06

Persoonan kognitiot (F1) kerreloivat selkeän positiivisesti arvojen eettisyyteen (A3,
.22**) ja negatiivisesti etuoikeusfaktoriin (A4, r = -.22**). Itsetunto (F2) suhteutui
positiivisesti arvojen eettisyyteen (A3, .16**) mutta suvaitsevaisuuteen negatiivisesti (A2,
-.15**). Viihtyvyyden toimintakomponentti (F3) korreloi voimakkaimmin arvojen
yhteistyötekijään (A6, -.14**). Arvojen ihmisyys (A1) korreloi positiivisesti
opettajatyytyväisyyteen (F4, .22**) mutta negatiivisesti suuttumusfaktoriin (A5, -.17**),
joka puolestaan korreloi positiivisesti viihtyvyyden käytännöllisyystekijään (F5, .17**).
Viihtyvyyden harrastustekijä (F6) ei korreloinut juuri arvofaktoreihin. (taulukko 18.).

Suvaitsevaisuus (kristillisyys) ilmaistaan kognitiivisena mutta koetaan negatiivisena.
Rikollisuutta siedetään kognitioissa, mutta tunteissa lukiolaiset vaativat lainrikkojille
kuria ja vastuuta. Kristillisyys on suvaitsemattomuutta, eikä suvaitsevaan toimintaan näytä
olevan voimia. Arvojen ilmentämä etiikka ei näy niiden mukaisena toimintana.
Etuoikeuksien toteaminen sen sijaan ilmenee kaikilla persoonallisuuden tasoilla
kielteisenä. Kaikki lukiolaisten arvot eivät ole tasapainoisia, eivätkä niiden komponentit
ole samansuuntaisia ja samanmerkkisiä. Erityisen selkeästi tämä näkyy arvojen
suvaitsevaisuus- ja suuttumustekijöiden korrelaatioissa viihtyvyystekijöihin. Taulukossa
19 esitetään arvoryhmien ja niiden osioista faktoroitujen arvokomponenttien väliset
korrelaatiot.



150

Taulukko 19. Arvoryhmien ja arvofaktoreiden väliset korrelaatiot.

Kesk, Lib, SDP, Vas, Vihr ja YK ovat selkeimmin kognitiivisia. Kok, Lib ja tiede ovat
toiminnallisia mutta Krist emotionaalinen. Krist, luonto, Vas, Vihr ja YK eivät juuri liity
kuitenkaan arvotoimintaan. Puolueiden arvofaktroreita ajatellen lähinnä liberaalit ja
sosialidemokraattiset arvot vaikuttavat tasapainoisimmilta, mutta kaikki humaanit arvot
näyttävät olevan tasapainottomia. Lukiolaisen arvokognitiivisuus liittyy siis YK:n ja
Vas:n arvoihin, arvotunteet Krist:n ja arvotoiminta lähinnä Kok:n ja tieteen arvoihin.
Etuoikeus (A4) on yleistä oikeutta painottava tekijä ja suuttumus (A5) vääryystunteiden
arvokomponentti. Oikeistolaisuus korreloi voimakkaimmin suvaitsevaisuuteen,
vasemmistolaisuus ihmisyyteen. Arvosuvaitsevaisuus ja -eettisyys korreloivat
oikeistoarvoihin positiivisesti, vasemmistoarvoihin negatiivisesti. Arvojen ihmisyys on
kaikkien hyväksymää. (taulukko 19.)

Kuviossa 70 arvofaktorit ilmenevät jo tutussa kogn-aff-toim-järjestyksessä, joka näyttää
nytkin toistuvan faktoreita lisättäessä. Arvo-osioiden faktoroinnin yhdeksän faktorin
esiintyminen persoonallisuuden pääalueittain on seuraava:
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Kuvio 70. Arvojen faktorit ja tasot.

Tärkeimmät arvofaktorit ovat A1 - A3-tasolla,ihmisyys - suvaitsevaisuus - eettisyys.
Toisella tasolla (A4 - A6) sijaitsevat vastaavastietuoikeus, suuttumus ja yhteistyö.
Heikoimmalla, kolmannella tasolla (A7 - A9) ovat oikeantiedon, tiede-etiikan ja luonnon
kestävyydentekijät. Tieto on tärkeä, sitä toteuttava etiikka tuntuu hyvältä, ja luonnon
oman puolustuskyvyn voimaan vielä luotetaan. Kokonaisvarianssista nämä arvotekijät
selittävät yhdessä noin 30 %.

Kolmannen tason kognitiivinen tiedon faktori painottaa oikeita tietoja ja arvoja (var202,
204). Tunnetekijä ilmentää sitä, ettei luonto ole kauneuden kriteeri, ettei rikollisille tule
myöntää kansalaisuutta eikä heitä tarvitse sietää (var99, 61, 84).Toiminnallinen tekijä
painottaa käytännöllisyyttä (193), luonnollista hyvyyttä (100) ja oikean tiedon
kritiikinkestävyyttä (202).(Ks. liite 5 s. 214.)

7.6 Kouluviihtyvyyden ja sen faktoreiden selittyminen
regressioanalyyseilla

Mainituista korrelaatioista ja arvotasoista päästäänregressioanalyyseihin(taulukko 15),
joissa arvoryhmien ja niiden komponenttien avulla selitetään kouluviihtyvyttä ja sen osa-
alueita. Taulukkoon on merkitty kahden analyysiryhmän tulokset. Ensimmäisessä
kokonaisilla arvoryhmillä (tummennetut rivit) kuvataan kouluviihtyvyyttä ja sitten kutakin
kolmea faktoria erikseen. Toisessa analyysiosassa selitetään vastaavasti arvoryhmien
komponenteilla viihtyvyyttä ja sen kolmea komponenttia. Näin saadaan yhteensä
kahdeksan regressioanalyysia, joiden selitysosuudet ( R2) on merkitty alimmille riveille.
Kokonaistenarvoryhmien merkitsevät selittäjät on merkitty taulukon tummennetuille
riveille, arvofaktoreiden voimakkaimmat selittäjät viihtyvyyskomponenttien sarakkeisiin
(F1= kogn, F2 = aff ja F3 = toim) “Plussa” (+) on myönteinen, “miinus” (-) kielteinen
selittäjä. (p< .001 = +++ tai - - -, .01 = ++ tai - - ja .05 = + tai -). Regressioanalyyseissa
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viihtyvyyttä (KV) ja sen komponentteja selittivät voimakkaimmin Kok-, Krist-, tiede-
ja YK-arvot positiivisesti sekä SKP- ja Vihr-arvot negatiivisesti.

Taulukkoon 20 on koottu tilastollisesti merkitsevät selittäjät kahdeksasta seuraavasta
regressioanalyysista:

• kouluviihtyvyyden kuvaaminen kokonaisilla arvoryhmillä (tummennetut rivit)
• kouluviihtyvyyden kuvaaminen arvoryhmien faktoreilla (1 - 3)
• viihtyvyyden faktoreiden F1 - F3 kuvaaminen kokonaisilla arvoryhmillä (tummennus,

3 analyysia)
• viihtyvyyden faktoreiden F1 - F3 kuvaaminen arvoryhmien faktoreilla (3 analyysia).
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Taulukko 20. Kouluviihtyvyyden ja sen pääfaktoreiden (F1 - F3) selittyminen
arvoryhmillä (tummennetut rivit) ja niiden faktoreilla (1 - 3) kahdeksassa
regressioanalyysissa sekä selitysprosentit (R2).
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Kokonaisten arvoryhmien regressioanalyysissa (tummennetut rivit) kouluviihtyvyyttä
selittävät voimakkaimmin kokoomuslaisuus, tieteellisyys ja YK positiivisesti,
kommunistisuus ja vihreys negatiivisesti. Selitysosuus (R2) on 14 %. Kognitiivista
viihtyvyyttä (F1) ilmentävät vastaavasti Kok- ja Lib-arvot myönteisesti ja Vihr:n arvot
kielteisesti (14 %). Tunneviihtyvyys (F2) selittyy SDP- ja tiede-arvoilla positiivisesti ja
Krist-arvoilla negatiivisesti (8 %). Toimintaviihtyvyyttä (F3) hallitsevat YK- ja Krist-
arvot voimakkaimmin (5 %). Kouluviihtyvyydestä selittivät kokonaiset arvoryhmät 14 %,
kognitiivisesta selkeydestä selittyi vastaavasti 14 %, itsetunnosta 8 % sekä työrauhasta 5
%. Opettajatyytyväisyyttä (F4) selittivät parhaiten YK-arvot (p< .0000), käytännöllisyyttä
(F5) lähinnä Kesk-arvot kielteisesti (p < .0001) ja harrastuneisuutta (F6) Vas-arvot
positiivisesti (p < .01) ja Vihr:n ja YK:n arvot negatiivisesti (p<.01, .05) F4 - F6-
tekijöiden selitysosuudet olivat 8, 7 ja 2 %, mutta näiden faktoreiden tietoja ei ole
merkitty taulukkoon.

Arvoryhmien komponenteista(1 - 3) kouluviihtyvyyttä luonnehtivat vahvimmin tieteen
eettisyys (tiede3) positiivisesti sekä Vihr:n luontomyönteisyys (Vihr1) negatiivisesti (18
%). Kognitiivista viihtyvyyttä (F1) selittävät tieteen eettisyys (tiede3) positiivisesti sekä
luontomyönteisyys (Vihr1) kielteisesti (19 %). Tieteellinenasiatieto ja luonnon
suojeleminen ovat siis tärkeimmät asiat. Tunneviihtyvyyttä (F2) kuvaavat raamatullisuus
(Krist1), luontomyönteisyys (luonto1) ja YK3:n eettisyys (9 %). Luonnon suuruus,
velvollisuus huolehtia omista asioistaan jakristillisyys sisältävät näin vahvimpia
lukiolaisten tunteita. Työrauha (F3) selittyy myönteisesti luonto2-, SKP2-, tiede2- ja
YK1-arvoilla (11 %). Luonto,rauha, kansanvalta, valtion suorittama valvonta, yleinen
mielipide, uskonto, teoreettisen tiedon konkretisointi ja ihmisenperustarpeetovat asioita,
joiden järjestämiseksi lukionuoret haluaisivat toimia. Arvoryhmien faktorit selittivät
kouluviihtyvyydestä 18 %, kognitiivisesta selkeydestä myös 19 %, itsetunnosta 9 % ja
työrauhasta 11 %. Opettajatyytyväisyyttä luonnehtivat parhaiten YK:n suvaitsevaisuus (p
<.0001) ja ihmisyys (p <.05) ja Vihr:n toimintafaktori (p < .01) positiivisesti.
Käytännöllisyyttä luonnehtivat tieteen suvaitsevaisuus positiivisesti (p < .0000) ja
Kesk1:n kognitiivisuus negatiivisesti (p < .01). Harrastuneisuutta kuvasivat myönteisesti
Vas1-arvot ja kielteisesti YK1-arvot (p .05). F4 - F6-faktoreiden selitysosuudet olivat 12,
11 ja 5 %., eikä niiden numerotietoja ole taulukossa 15.

Myös arvofaktoreilla (A1 - A6) selitettiin kouluviihtyvyyttä. Tällöin kouluviihtyvyyttä
selittivät voimakkaimmin eettisyys (A3) ja etuoikeus (A4). Kognitiivista viihtyvyyttä
arvotekijöistä kuvasivat parhaiten suvaitsevaisuus, eettisyys ja etuoikeus,
tunneviihtyvyyttä selittivät voimakkaimmin suvaitsevaisuus ja eettisyys sekä
toimintaviihtyvyyttä demokraattisuus (A6) ja ihmisyys (A1). (p<.001.) Etuoikeus ilmeni
näissä kaikissa regressioanalyyseissa negatiivisena selittäjänä, samoin suvaitsevaisuus
tunneviihtyvyyden (F2) ja demokraattisuus työrauha analyyseissa (F3). Selitysprosentit
olivat vastaavasti 13, 13, 6 ja 5. Näistä tuloksista ei ole taulukkoa.

Kun kouluviihtyvyyttä selitettiin kaikilla arvoilla (var49 - 209), voimakkaimmiksi
selittäjiksi osoittautuivat muuttujat 49, 193 ja 66 (p<.01; liite 7a s. 216). Vapaus ja
turvallisuus (p<.003), käytännön ja teorian vastakohtaisuus”(p<.004) ja ihmisten
tasavertaisuus (p< .006) koetaan persoonallisesti tärkeinä ja viihtyvyyteen kuuluvina
asioina. Arvojen selitysosuus (R2) oli 33 %.

Kognitiivista viihtyvyyttä selittivät taas parhaiten ihmisoikeudet ja perusvapaudet (97,
p<.003), kaikkien tasavertaisuus (66, p<.004) ja etuoikeuksien ristiriitaisuus. (186, p<.04).
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Ihmisoikeudet, tasavertaisuus ja etuoikeudettomuuskoetaan kognitiivisesti. Arvojen
selitysosuus kognitiivisesta viihtyvyydestä (F1) oli 36 %.

Tunneviihtyvyyttä (F2) selittivät parhaiten var192, 198 ja 164, tiedon asiallisuus
(p<.002), ajattelun julkisuus ja kritiikinkestävyys (p<.006) sekä työttömyyden
poistaminen (p< .009) koetaan tunnetasolla voimakkaimmin.Asianmukainen tieto,
ajattelun julkisuus ja kriittisyys sekä työttömyysovat vahvasti tunteina koettuja arvoja.
Tunneviihtyvyydestä selittyi 27 %.

Toiminnallista viihtyvyyttä kuvaavat parhaiten muuttujat 195, 161 ja 199. Sirpaletiedon
epäkäytännöllisyys (p<.002), sosiaaliturvanyhdenvertaisuus (p<.004) ja yleisen
mielipiteen värittyneisyys (p<.009) selittävät parhaiten toimintaviihtyvyyttä.
Sirpaletietojen eheyttäminen, sosiaaliturvan yhdenmukaistaminen ja yleisten käsitysten
asiallistaminen ovat arvoja, joiden mukaisesti lukiolaiset haluaisivat toimia.

Opettajatyytyväisyyttä selittivät myönteisesti tieteen oikeudellisuus, kaikkien ihmisten
oikeus palveluihin ja puuttumattomuus kaikkien lasten elämään (101, 77 ja 89) sekä
kielteisesti kapitalismin onnistuneisuus, työnhankintayritteliäisyys, keskioluen myynti ja
luonnon täydellisyys (121, 131, 141 ja 206, p < .05). Käytännöllisyyttä ilmensivät
selkeimmin positiivisesti suurtilalinja, sirpaletietojen epäkäytännöllisyys ja yleisen
mielipiteen luotettavuus sekä negatiivisesti kasvoton byrokratia (171, 195, 208 ja 167, p <
.01). Harrastusfaktoria kuvasi myönteisesti EU-jäsenyyden haitallisuus ja kielteisesti
pakkovalta ja epäoikeudenmukaisuus (162 ja 165, p < .001). Nämä tiedot eivät esiinny
liitteissä.

Edellä kunkin alueen selittäjistä mainittiin kolme merkittävintä tekijää, muut selittävät
arvot ilmenevät liitteestä 9 s. 232. Toimintaviihtyvyyden R2-arvo oli 26 % (ks. liite 7a s.
216 ja 7b s. 219).

Yhteenvetona voisi todeta, että lukiolaisten viihtyvyyttä tukevat seuraavat arvot:

• ihmisoikeudellisuus
• julkisuus
• kriittisyys
• käytännöllisyys
• luonnollisuus
• oikeudenmukaisuus
• rauha

• suvaitsevaisuus
• tasavertaisuus
• teoria
• totuudellisuus
• tieteellisyys
• turvallisuus
• vapaus.

Regressioanalyysien merkitsevien viihtyvyyttä kuvaavien ja selittävien arvojen mukaan
ihmisoikeudelliset asiat - oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja vapaus - ovat kaikkein
suosituimpia lukiolaisten keskuudessa.

Yhteiskunnallisesta ja humaanista näkökulmasta katsoen ja väljästi tulkiten nämä
lukiolaisten ilmaisemat arvokkaat asiat tukevat kouluviihtyvyyttä. Näiden asioiden
toteuttaminen tulisi vastaavasti parantamaan tulevaisuuden lukiolaisten
kokonaispersoonallista viihtyvyyttä kouluopinnoissa. Näissä yksittäisissä osioissa ei juuri
näy kansallisten arvojen sosiaalisen suotavuuden mukaisuutta, joten ne ilmentävät
lukiolaisten omia aitoja humaaneja tunteita ja eettistä tahtoa.

Lukiolaisten arvoissa ja persoonallisuudessa on selkeitä kognitiivisia, emotionaalisia ja
tahtoa ilmentäviä toiminnallisia aineksia. Yhteiskunnan viralliset arvostukset ja normit
säätelevät heidän omien arvojensa tasapainoa ja toteuttamista. Toisaalta yleiset sosiaaliset
käytänteet painostavat opiskelijoita toimimaan yleisesti hyväksyttävällä tavalla eli
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sosiaalisen suotavuuden mukaisesti. Mikäli lukiolaisen omat arvot ovat tasapainoisia, on
hänen persoonallisuutensakin eheä ja vahva. Hänellä on mahdollisuus kehittyä yksilönä ja
toteuttaa persoonallisuuttaan ympäristön asettamista vaatimuksista ja paineista huolimatta.
Hän voi realisoida omaa henkisyyttään ja elää samalla sosiaalisesti.

***

Kuvioon 71 on koottu oppilaan toiminnallisuuteen vaikuttavat yleiset tekijät.
Ihmisluonnolle tyypillinen uteliaisuus pohjautuu yksilön biologiseen perimään ja se
virittää kognitioita. Lukiolainen joutuu kokemaan, miten opetetun ja virallisen sosiaalisen
käyttäytymisnormiston lisäksi hänellä on tarve toimia niin kuin lähinnä samanikäiset
toimivat. Näin ohjautuvat kognitiot ja tuntemukset yhdessä aikaansaavat valmiuksia
toimia tämän sosiaalisesti ja biologisestikin ohjatun henkisyyden mukaisesti. Tässä työssä
sosiaalinen suotavuus, joka vaikuttaa lähinnä sosio-ohjautuvien ja ulospäin
suuntautuneiden ekstroverttien reaktioihin yhdenmukaistavasti, on osoittautunut
voimakkaaksi mielipidetekijäksi. Kristillisten arvojen kognitioiden ja affektioiden
ristiriitaisuus on tästä selkeä osoitus. Lukiolaiset haluavat säilyttää kasvonsa ja
koulukavereiden suosion, ja he reagoivat näin tietämättäänkin yleisen näkemyksen
mukaisesti. He eivät juuri näytä todellisia tunteitaan, vaan ne piiloutuvat
persoonallisuuden sopukoihin ja salaa vaikuttavat kuin taustavoimina, mikä osaltaan
haittaa kokonaispersoonallista viihtyvyyttä. Tämä näkyi selvästi opiskelijoiden arvojen,
tunteiden ja kognitioiden erilaisuudessa. Seuraava kuvio pelkistää asiaa.

Kuvio 71. Persoonallisen käyttäytymistoiminnan determinantit.

Normaali lainkuuliainen ja sosiaalinen lukiolainen elää kenties voimakkaammin
ulkoisten kuin sisäisten tekijöiden ohjaamana. Virallisten ja sosiaalisesti suotavien
käytänteiden voima on suuri. Biologisesti perityt ominaisuudetkin joutuvat niiden
normaalisuuspuristukseen arjen tilanteissa. Opiskelijat sopeutuvat. Voimakasluonteiset,
itselliset ja luovat persoonallisuudet pystyvät kuitenkin vastustamaan sosiaalisen
suotavuuden voimaa. He elävät täydellisemmin myös omaa persoonallista
henkisyyttään. Niinpä heillä lienee sosiaalisissa yhteisöissä tiettyjä toimintavaikeuksia.
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Sosialisaation humaanistaminen varmaan lievittää sosiaalisten ja luovien yksilöiden
välistä ristiriitaa, koska sosialisaation yksilöitä ohjaavat ainekset muuntuvat tällöin
yleisemmiksi ja luonnollisemmiksi. Tämä edellyttää kyllä omien arvojen kognitiivista
selkeyttä ja sitä myötäilevää tunteikkuutta sekä tämän henkisyyden turvaavaa humaania
yhteisöä. Tämän työn tulosten mukaan sosiaalinen yhdenmukaistava paine on suuri.
Sosiaalisuus vaikuttaa niin, että yksilön omat persoonalliset emootiot siirtyvät
suotavuuden ahdistamina taka-alalle. Näin yksilön ajattelukin muovautuu sosiaalisten
suotavuuskognitioiden mukaiseksi. Keskinkertaisuuden paine jarruttaa yksilön
persoonallisuuden luovaa prosessia ja toteuttamista, siis viihtyvyyttä. Persoonallisuuden
toiminnalliset päätetapahtumat jäävät konformistisiksi, jolloin yksilön oman
persoonallisuuden toimintaprosessi jumiutuu tuottamatta hänen itsensä haluamaa tulosta.
Kuvion 74 käyttäytymisen määrittäjien risteyskohta on persoonallisuuden toiminnan
kriittinen piste. Jos kognitiivinen selkeys on siinä vallitseva, ratkaisevat yksilön tunteet
sen, voiko hän viedä ajattelemansa asiat päätökseen arjen toiminnoissaan. Kuvion
pystysuora linja on yksilöllisyyden ja luonnonmukaisuuden tie, vaakasuora edustaa
suotavaa yhteisöllisyyttä ja normatiivista kansalaistoimintaa. Vaakatason
luonnonmukaistaminen tasapainottaa varmaan tilannetta. (Vrt. kuvio 48 s. 101.) Se
rauhoittaa ja humanisoi molempien dimensioiden prosessit. Yksilö viihtyy silloin
paremmin.

7.7 Vapaat vastaukset ja niiden suhde tuloksiin

Oppilaille esitetyn kyselylomakkeen (liite 1 s. 201) lopussa tiedusteltiin mielipiteitä
viihtymisestä, arvoista ja koulusta yleensä (osiot 210 - 215). Seuraavissa osiokohtaisissa
numerotiedoissa on mukana vain suurimmat ja olennaisimmat vastausryhmät. Osioiden
vastausten kirjo oli niin suuri, ettei kaikkia vastauksia voitu ottaa mukaan. Vain useimmin
esiintyvät vastaussanat ja niiden esiintymisfrekvenssit esitetään. Luvut ovat siis vain noin-
lukuja, koska kaikkien vastausten luokitteleminen olisi mahdotonta. Kaikkien osioiden
vapaisiin kysymyksiin vastasi noin 80 % kyselylomakkeen täyttäneistä lukiolaisista,
mutta suurimpaan osaan osioista vastasivat lähes kaikki. Tarkastelen seuraavaksi kutakin
osiota erikseen, ja esitän vain useimmin kirjoitetut vastaussanojen ryhmät ja niiden
reaktioiden määrät. Teen vapaista asiallisista vastauksista rinnastuksia edellä esitettyihin
tutkimustuloksiin.

Taulukko 21. Lukiolaisten vastauksia kysymykseen: Mitkä kolme (3) seikkaa vaikuttavat
mielestäsi eniten lukiolaisten kouluviihtyvyyteen? (var210)

Yleisimmät vastaussanat f

opettaja 300
luokkatoverit 20
koulurakennus 5
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Tämän tutkimuksen viihtyvyysfaktoroinneissa opettajan tärkeys näkyi jo
ensimmäisessä kognitiivisen selkeyden tekijässä. Oppisisältöjen esittämistä ja opettamista
säätelee kukin opettaja omalla persoonallisella tavallaan (taulukko 21). Oppisisällöt ja
opettajatyytyväisyys olivat kouluviihtyvyyden ensimmäisen komponentin painoalueet.
Oppilaiden kokema opettajien suorittama kouluarvostelu oli eräs kognitiivisen
viihtyvyyden korkeimpia latauksia saaneista osioista.Opettajan persoonallisuus,
asiantuntevuus, opetustaito ja asiallinen suhtautuminen oppilaisiin sekä oppimisen
ilmiöiden hallinta ovat erittäin tärkeitä viihtyvyystekijöitä. (Vrt. taulukko 15 s. 144;kuvio
24 s. 62.) Myös opettajien ohjaama koulunhallintokulttuuri on huomattava
viihtyvyystekijä. Sitä kuvaa hyvin erään kokeneen lukion rehtorin toteamus: “Yhdeksän
kymmenestä lukiolaisesta tekee työtä opettajaa varten”.

Koulukavereidenosuus on tunnetusti olennainen tyytyväisyystekijä, joskin se tässä
työssä selittyy lähinnä yksilön persoonallisuuden ominaisuuksien kautta. Kavereiden
normit sisäistetään herkemmin kuin opettajien. (Vrt. Kaikkonen 1984, 129.) Esim.
var41:n (“Oppilaiden väliset suhteet ovat koulussa aika hyvät”) pistemäärien keskiarvo oli
2,15 asteikolla 1 - 5 (1 = hyvät, 5 = huonot). Kaverit viihdyttävät. Opettaja nähdään
vastaavasti usein viihtyvyyteen vaikuttavana henkilönä. “Joidenkin opettajien opetus
tuskastuttaa minua” (var7) sai keskiarvon 4.5 ja “useimmat opettajat ovat selkeitä
persoonallisuuksia” (47) arvon 2,1. Kavereiden vallitsevat käytännöt ohjaavat
voimakkaasti nuorten käsityksiä, mikä on tullut selkeästi ilmi tämänkin tutkimuksien
tuloksia analysoitaessa. Sosiaalinen paine ilmenee sosiaalisen suotavuuden mukaisina
ajatuksina ja arvostuksina. Opettajan menettely ja koulukavereiden edesottamukset
säätelevät sosiaalisen sallivuuden mukaista toimintaa koulussa.

Taulukko 22. Lukiolaisten vastauksia kysymykseen: Millaisia arvoja koulutyö mielestäsi
edustaa? (var211)

Suosituimmat arvot f f

• ahkeruus 20
• tieto 20
• sivistys 17
• perinteisyys 16
• teoreettisuus 12
• opiskelu 12

• tulevaisuus 10
• sosiaalisuus 8
• kristillisyys 7
• rehellisyys 7
• oikeudenmukaisuus 6
• tieteellisyys 6

Yleisimmin katsottiin ahkeruuden ja tiedon olevan lukiossa arvostettua ( taulukko 22).
Ahkeruusei sellaisenaan ollut tässä työssä kohteena. Paremminkin se toteutuu itse-
aktualisaatioiden kautta. Jos oppilas viihtyy, hän kokee käsitteellistä relevanssia, elää
tunteitaan ja vastaanottaa niitä sekä opettajan että koulukavereiden kautta ja käyttää
luonnollisen halukkaasti vitaalisuuttaan - toiset kanssaihmiset huomioiden - omaksi
hyödykseen. Hän toteuttaa persoonallisuuttaan, kokee mielekkyyttä, tunteiden paloa ja
tekemisen riemua. Hän on ahkera ja motivoitunut ja saa parhaimmillaan myös



159

huippukokemuksia, hän viihtyy. (Vrt. esim. Maslow 1987, 61.) Itse asiassa terve ihminen
on luonnostaan toimiva ja aktiivinen, mutta viihtymätön on usein passiivinen, eikä jaksa
oikein yrittääkään.

Perinteiden noudattaminen näkyisivistyksen arvostamisena, mm. sosiaalisen
suotavuuden mukaisena reagointina. Tämä sosiaalisuus korreloi muutenkin kohtalaisesti
(.29**) kouluviihtyvyyteen ja vertaisryhmätoimintahan on juuri parasta sosiaalista
kanssakäymistä. Kristillisyys on olennainen viihtyvyystekijä, vaikkakin sitä ilmentää
edellä kuvattu ahdistuneisuus. (Ks. Kaikkonen 1984, 111.) Oikeudenmukaisuudenja
rehellisyydenarvostaminen ilmenee selkeästi esim. ensimmäisen arvofaktorin ihmisyytenä
ja regressio- analyysin vahvimpana kouluviihtyvyyden selittäjänä, toiminnallisena
tasavertaisuus- komponenttina (taulukko 15 s. 147).Tieteellisyydenarvostamista taas
kuvaa mm. viihtyvyyden ja tieteen välinen korkea korrelaatio.Tieto on tieteen ydin.
Tieteellisyys edustaa muutenkin lukiolaisten suosituimpia arvoja, vaikka se näyttää
epäarkisena ilmiönä myös hämmentävän heitä. Lomakevastauksissa esitetty totuuden
kaipuu edustaa rehellisyyden ydintä. Sen esiintuloa tosin varjostaa yleinen sosiaalisen
elämän arkisuus, jossa ei tieteellä ole juuri sijaa. Lisäksi se kätkeytyy suotavuuden
suojaan.

Taulukko 23. Lukiolaisten vastauksia kysymykseen: Mikä on mielestäsi tunne? (var212)

Useimmiten tunne on f f

• sisäinen asia 50
• olotila 35
• aivojen ajattelu 27

• mielen tila 18
• henkilökohtainen 14

Tässä osiossa arvioitiin tunnekäsitteen selitysten relevanttiutta (taulukko 23). Aivojen
ajattelu ei kuvaa vielä tunnetta eikä oikein sisäinen tilakaan. Mielentila ja olotila kuvaavat
kyllä hyvin lukiolaisen arvioimana sanaa tunne. Tunne on nimenomaan henkilökohtainen.
Tunteiden vaikutus omiin käsityksiin ja mielipiteisiin ei tullut kovin selvästi ilmi
käsitemäärityksistä. Tunteet ja ajattelu selitettiin usein yhdessä vaikuttavaksi ilmiöksi.
Arkielämässä niitä ei juuri eroteta toisistaan. Tämän työn tulosten mukaan ajattelun ja
tunteiden ristiriitaisuus on voimakas kouluviihtyvyyttä haittaava tekijä.

Taulukko 24. Lukiolaisten vastauksia kysymykseen Mitä on mielestäsi ajattelu? (var213)

Useimmiten ajattelu on f f

• aivojen liike 80
• pohdiskelu 54
• asioiden selvittely 42

• miettiminen 40
• tiedon käsittelyä 30
• käsittämistä 8
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Ajatteluakin kuvaavat selitykset ovat varsin osuvia (taulukko 24). Ajattelu on
pohtimista, miettimistä, asioiden selvittelyä ja ongelmien ratkomista. Siihen ei kuulu
tunteita, joskin niitä siihen aika usein vastauksissa liitettiin.

Taulukko 25. Lukiolaisten vastauksia kysymykseen: Mitkä ovat kolme tärkeintä
elämänarvoa? (var214)

Tärkein elämänarvo f Tärkein elämänarvo f

• terveys 120
• rakkaus 70
• rehellisyys 38
• vapaus 25
• perhe 20
• ystävät 20
• ihmissuhteet 17
• onnellisuus 15

• uskonto 15
• rauha 12
• koti 12
• hyvinvointi 11
• tasa-arvo 10
• oikeudenmukaisuus 10
• luonto 6

Terveyson lukiolaisten mielestä tärkein arvo (taulukko 25). Laajasti ajatellen se on
tärkeintä tässäkin työssä. Viihtyvyyshän on edellä määritelty kokonaispersoonallisuuden
toimivuudeksi, jota itsensä toteuttaminen ilmentää. Henkisesti vahvoja, kohtalaisen hyvin
viihtyviä ja sopeutuvia lukiolaisista on noin 2/5 ja oirehtivia, ristiriitaisia noin 1/3 (var48;
vrt. Pulkkinen 1995; 1998, 118 - 121). Näin ollen tämäkin tutkimustyö kohdistuu
selkeästi tälle lukiolaistenkin arvottamalle arvoalueelle.

Rakkauskin voidaan katsoa tämän tutkimuksen peruskäsitteeksi. Rakkaus on eheän,
jäsentyneen ja täydellisesti toimivan ja humaanin persoonallisuuden arkitoimien tavoite ja
päätepiste. Kognitiivinen selkeys, tunteita saava ja jakava lähimmäisyys tuottaa
inhimillisen etiikan ja kontrollin vallitessa toimintaa, jota voidaan nimittää rakkaudeksi.
Persoonallisen viihtyvyyden ja humanisaation kannalta lukiolaisten ilmaisemat
tärkeimmät elämänarvot ovat varsin relevantteja. Raamatun vuorisaarnankin rakkaus on
enemmän yleistä ja humaania kuin vain jotakin yhteisöä koskevaa eli sosiaalista. Vapaus,
rauha, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat ensimmäiseen arvokomponenttiin kuuluvia
tavoitteita, joita lukiolaiset pitävät siis tärkeimpinä. Ne ovatkin lähinnä välineitä
terveyteen ja lähimmäisen rakastamiseen - ja viihtyvyyteenkin - pyrittäessä.Onnellisuus
viihdyttää.

Rehellisyyson suomalaisten tärkeimpiä perusarvoja. Sen ytimeen, totuudellisuuteen ja
totuudennälkään, lienee silti tämänkin työn tuloksia tulkiten vielä matkaa.Kristillisten ja
vihreiden arvojen ristiriitaisuus mm. viittaa lukiolaisten rehellisyydenkaipuun
luonteeseen. Tässä arki, sosiaalinen suotavuus ja kristilliset perusasiat olivat pohdinnassa
samanaikaisesti mukana. On oltava kaiken suhteen rehellinen. Se edellyttää sovun
tekemistä itsensä, lähimmäistensä ja Jumalan kanssa. On hyväksyttävä itsensä ja
toimittava omana itsenään, pyrittävä tulemaan toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa ja
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erityisesti selvitettävä suhteensa Jumalaan. Kun yksilö selvittelee jumaluuden
probleemeja, hän joutuu työstämään sisintä olemustaan. Hän rakentaa näin itse
persoonallisuuttaan. Henkilökohtaista rauhaakin saa tätä tietä. On myös uskallettava olla
oma itsensä, hyväksyä todellisuus sellaisena kuin sen ymmärtää ja kokee ja sallittava tämä
muillekin. Ei saa alistua, eikä alistaa. Tämä kertoo oikeudenmukaisuuden kaipuusta.
Oman persoonallisuutensa huomioimattomuus itsenäisessä yksilöllisessä toiminnassa ja
sosiaalisessa kanssakäymisessä saattaa olla eräs tässäkin työssä todettu
viihtymättömyyden selittäjä. Juuri tällä alueella ratkeaa lukiolaisen viihtyvyys. On
tunnettava todellinen minänsä, hyväksyttävä se ja etsittävä elämästään jumaluuden
olemusta.

Perinteisyyson kulttuurin tapojen arvostamista ja noudattamista. Perinteiden mukainen
käyttäytyminen on yhteisössä suotavaa. Se on hyvien tapojen mukaista käyttäytymistä.
Tämän työn mukaan lukiolaiset noudattavat sosiaalisia perinteitä, mutta ilmeisesti se
vaatii joskus itsensä narraamista tai roolien vaihtamista.Uskonnolla on
yhteiskunnassamme vahvat perinteet, mutta vihreillä arvoilla ei niitä juuri vielä ole. Tämä
ilmeni noiden arvojen ristiriitaisessa rakenteessa.

Tämä tutkimus osoittaa, että lukiolaiset arvostavat soveltamiskelpoistatieteellistä
tietoa. Moni nuori näyttää mieltävän teorian ja käytännön virheellisesti toistensa
vastakohdiksi ehkä juuri siksi, etteivät he aina saa nähdä ja kokea teoriaa arkielämässä
sovellettuna. Arki koulun ulkopuolella on pinnallista, teoriatonta. Eletään vain päivä
kerrallaan muiden ihmisten tapaan.

Oikeudenmukaisuuden kaipuuon lukiolaisten keskuudessa voimakas. Ihmisoikeutta,
rikollisten rankaisemista, etuoikeuksien poistamista ja luonnon toiminnan turvaamista
vaaditaan selkeästi. Eurooppaan halutaan mennä ja rakentaa omaa huomista ja
tulevaisuutta juuri edellä esiteltyjen omien vahvojen arvojen varaan. Vapaasti kirjoitetut
arvot ovat samoja, joita lukiolaiset ilmaisivat arvomittareiden asteikoilla. Nämäkin seikat
ovat selvä viite tämän tutkimuksen arvomittauksen validiudesta. Arvomittauksessa
preferoidut ja vapaissa vastauksissa ilmaistut arvot olivat pääosin varsin samanlaisia. -
Muut tehtävän 214 vastaukset ovat samoja kuin osion 211, joten niistä ei puhuta tässä
enempää.

Taulukko 26. Lukiolaisten vastauksia kysymykseen: Mikä koulussa on hyvää, mikä
huonoa? (var215)

Koulussa hyvää useimmiten f f

• oppiminen 45
• kaverit 30
• tieto, teoria 30
• opetus 30

• yleissivistys 20
• ystävät 20
• valinnaisuus 10
• ruokailu (huonoa) 10

Koulun arvosteleminen on aika triviaali ja naiivikin tehtävä. Se onnistuu
lukioikäiseltäkin nuorelta. Varsin korrektisti ja relevantisti todettiin oppiminen, tieto,
opetus ja yleissivistys parhaiksi asioiksi koulussa (taulukko 26). Kaverit ja ystävät ovat
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luonnollisesti tässäkin tärkeitä.Valinnaisuuttaarvostetaan ja kaivataan lisää. Teorian ja
käytännön yhteys näyttää opiskelijan mielessä ongelmalliselta. Lukiossa opetetaan teoriaa,
jota opiskelijat eivät aina saa käytännöissä kokea sovellettuna. Arjessa eletään kilpaillen ja
päivä kerrallaan. Ehkä hiukan epäasiallista on kouluruuan arvostelu.

Lukiolaiset saavuttavat biologisen potentiaalisen älykkyyden huipun lukiovuosiensa
aikana, mutta tiedon ja kokemusten puute sekä luonteen hioutumattomuus saavat heidät
reagoimaan usein tarpeettoman voimakkaasti. Nämä seikat erottavat heidät opettajistaan.
Tämän tosiasian omakohtainen ymmärtäminen auttaisi varmaan heitä kysymysten ja
hedelmällisen itsensä realisoinnin tielle. Tässäkin osiossa mainitut ystävät ja kaverit ovat
heille kaikkein olennaisimpia arkisia viihtyvyyselementtejä. Lopuksi voidaan todeta, että
lukiolaiset ovat kehityksessään persoonallisuutensa jäsentymisvaiheessa ja kognitiivisesti
tasokkaana opiskelijaryhmänä hahmottavat jo varsin hyvin olennaisia arvoja ja
viihtyvyystekijöitä. Vaikka vastaukset tutkimuksen ongelmiin saatiin jo edellä tulosten
esittelyn yhteydessä, kokoan ne tähän vielä lyhyesti.

7.8 Lyhyt yhteenveto tuloksista ja vastauksia tutkimusongelmien
kysymyksiin

Seuraavaksi kokoan tutkimuksen päätulokset kohdassa 6.1 esitettyjen ongelmien (s. 107)
mukaisessa järjestyksessä.

1 Mitkä taustamuuttujat ovat yhteydessä kouluviihtyvyyteen?

1.1. Mikä on lukiomenestyksen yhteys lukioviihtyvyyteen?

Tässä työssä lukiolaisten kurssitodistusten keskiarvo ei korreloinut (r = -.01)
kouluviihtyvyyteen. Kurssitodistukseen ei merkitä keskiarvoa, joten lukiolaisten oli
vaikea arvioida sitä täsmällisesti. Korreloimattomuus johtui osin tästä. Arvosanojen
antamisen oikeudenmukaisuus tuntui lukiolaisista kuitenkin hyvin tärkeältä.

1.2. Onko eri sukupuolten välillä eroa lukioviihtyvyydessä?

Tytöt ja pojat viihtyvät lukiossa yhtä hyvin (ka. 141,4 ja 141,5). Sekä tyttöjen että poikien
kognitiivinen (21,1 / 21,3), affektiivinen (21,0 / 20,9) ja toiminnallinen (24,9 / 24,9)
lukioviihtyvyys olivat yhtä voimakkaita, kun kutakin komponenttia edustivat sen
kahdeksan korkeimman latauksen saaneen osion pistemäärien summa.
Faktoripistemäärissäkään ei havaittu merkitseviä eroja tyttöjen ja poikien kohdalla.
Oppivelvollisuuskoulussa tytöt viihtyvät ilmeisesti poikia paremmin, mutta
valikoituneessa ja motivoituneemmassa lukiopopulaatiossa eroa ei havaittu.

1.3. Onko isän pohjakoulutustaso yhteydessä hänen lapsensa lukioviihtyvyyteen?

Tässä työssä ei havaittu selvää yhteyttä lukiolaisen kouluviihtyvyyden ja hänen isänsä
pohjakoulutustason välillä (r = -.01). Isän pohjakoulutus on liian heikko mitta perheen
sosiaalisen statuksen arvioinnissa. Osittain tästä syystä korrelaatiota ei syntynyt.
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1.4. Miten arvot suhteutuvat lukioviihtyvyyteen?

Lukiossa hyvin viihtyvät saivat korkeita oikeistolaisten arvojen, mutta matalia
vasemmistolaisten arvojen pistemääriä. Viihtyvyysneljännesten oikeisto- ja
vasemmistopistemäärät poikkesivat toisistaan erittäin merkitsevästi (p<.0000 ja .0001)
Viihtyvät suosivat myös luonnon, tieteen ja YK:n arvoja (r = .06, .14** ja .06) mutteivät
Vihr:n (-.16**) ja SKP:n arvoja (-.19**). Viihtyvyysneljännesten tiede-, YK- ja Vihr-
pistemäärät erosivat toisistaan merkitsevästi (p< .01, .001 ja .01). Kansallisista arvoista
viihtyvien suosiossa olivat selvimmin kokoomuslaiset (r = .23**) ja globaaleista arvoista
tieteen ja YK:n arvot. Myös viihtyvyysneljänneksiin kuuluvien lukiolaisten Kokoomus- ja
SKP-arvojen pistemäärät erosivat toisistaan merkitsevästi (p< .001 ja .001).

Kouluviihtyvyyttä ja sen kognitiivista komponenttia edustavat parhaiten
ihmisoikeudellisuus, tasavertaisuus ja etuoikeudettomuus (esim. var49, 97, 193, 186 ja 66;
p < .01), tunnekomponenttia tiedon asiallisuus (kristillisyys), julkisuus ja kriittisyys sekä
työttömyys (192, 198 ja 164; .01) ja toimintakomponenttia tietojen sirpaleisuus ja
epäkäytännöllisyys, sosiaalinen yhdenvertaisuus ja yleisen mielipiteen värittyneisyys
(195, 161 ja 199; .01).

2. Millaista lukiolaisten kouluviihtyvyys on?

2.1. Ilmeneekö lukioviihtyvyys kokonaispersoonallisena vai komponenteittain?

Yleensä lukioviihtyvyyden kognitiivinen ja toiminnallinen komponentti suhteutuivat
viihtyvyyteen eri tavalla kuin tunnekomponentti. Lukioviihtyvyys ei ollut
komponenteiltaan yhtenäinen. Lukiolaisten persoonallisuus ei ole tasapainoinen;
tunnealue hallitsee usein liikaa. Kouluviihtyvyyden kognitiivinen ja affektiivinen alue
eivät tue aina toisiaan. Useinkaan tunteet eivät olleet kognitioiden suuntaisia vaan usein
jopa niiden vastaisia. Tunteet valtaavat kognitioilta tilaa (keskiarvot F2 = 20,9 ja F1 =
24,9; ero merkitsevä: p<.0000). Esimerkiksi neljännesvertailuissa SKP-arvojen
tunnekomponentti oli lukioviihtyvyyden suuntainen (p<.01) mutta toimintakomponentti
sen vastainen (p<.02).

2.2. Onko jokin lukioviihtyvyyden komponentti muita voimakkaampi?

Lukioviihtyvyyden kolmesta osa-alueesta tunnekomponentti oli vahvin ja kognitiivinen
komponentti heikoin. Tunne- ja toimintakomponentin keskiarvojen ero ei ollut merkitsevä
(20,9 ja 21,2), mutta kognitiivinen tekijä (24,9) oli muita viihtyvyyden alueita
merkitsevästi heikompi (p<.000).

2.3. Ovatko kaikki lukioviihtyvyyden komponentit samansuuntaisia ja samanmerkkisiä?

Viihtyvyyden kognitiivinen ja toiminnallinen komponentti ovat usein erimerkkisiä kuin
affektiivinen komponentti. Komponentit eivät ole aina samansuuntaisia. Lukiolaisten
persoonallisuuden tunnealue hallitsee henkisyyttä liikaa, mikä ilmenee siten, että
luonnolliset kognitiot korvautuvat usein emootioilla, joita sosiaalisen suotavuuden
painostus synnyttää. Persoonallisuuden yksilölliset tunteet ovat sosiaalisen suotavuuden
puristuksessa. Opiskelijat eivät jaksa luottaa arvostamiinsa tunteisiin. Sosiaalisen
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hyväksynnän turvaaminen korvaa usein persoonalliset emootiot ja kognitiot ympäristön
arvostamilla tekijöillä. (Vrt. esim. edellä kohdan 2.1 viimeinen lause.)

3. Soveltuuko humanisaatio lukioviihtyvyyden pohjaksi?

Lukio-opiskelua on syytä humaanistaa, koska humaanit ja yleiset arvot ovat lukiolaisten
keskuudessa hyvin suosittuja. Humaanit ihmisoikeudelliset arvot (esim. var187, 49 ja 193)
saivat korkeimpia latauksia arvofaktoroinnissa. Ne ovat myös lukiolaisten mielestä
oikeita, tieteellisesti ja eettisesti arvokkaita. YK:n, tieteen ja luonnon arvot ovat
lukiolaisten suosiossa. Humanisaatio sopii hyvin viihtyvyyden perustaksi.

7.9 Mittausten luotettavuus

Tämän tutkimuksen mittareiden luotettavuutta ilmentävät taulukon 27 Alfa-reliabiliusin-
deksit:

Taulukko 27. Tutkimuksessa käytettyjen mittareiden reliabiliuslukuja.

reliabilius reliabilius

• kouluviihtyvyys (var1 - 48) .84
- 8 affektiivista osiota .65
- 8 kognitiivista osiota .78
- 8 toimintaosiota .46

• arvomittari (var49 - 209) .91
• kansalliset arvot (103 - 190) .86
• Kesk (103 - 112) .74
• SKP (113 - 121) .45
• Kok (122 - 131) .57
• Krist (132 - 141 .80
• Lib (142 - 151) .51

• SDP (152 - 161) .46
• SMP (162 - 171) .48
• Vihr (172 - 180) .70
• Vas (181 - 190) .73
• humaanit arvot (49 -102,

191 - 209) .87
• YK:n arvot (49 - 98) .90
• luontoarvot (99 - 102) .53
• tiedearvot (191 - 209) .57.

Kymmeniä osioita sisältävien mittareiden (19 - 87 osiota) reliabiliteetit olivat yleensä
tyydyttäviä, lyhyempien mittareiden (4 - 11) heikompia. Viihtyvyysosioiden mittarien
luotettavuus oli suunnilleen sama kuin lisensiaattitutkimuksessani (Kaikkonen 1984, 97).
Mittauksen validiutta kuvaavat teoriaosan tietojen ja tutkimuksen tulosten vertailut.
Kouluviihtyvyyden kognitiivinen komponentti (selkeys) ilmensi oppisisältöjen
relevanssia, affektiivinen (itsetunto) sisäistä motivaatiota ja toimintakomponentti
(työrauha) kontrolloitavuutta samaan tapaan kuin Kosonen (1991, 217 - 232) mielekkyys-
ja motivaatiotutkimuksessa. Olkinuoran (1983, 4 - 14) työtehtävien laatu, ihmissuhteet ja
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vallankäyttö viittaavat myös näihin kolmeen motivaatiotekijään. Vepsäläisen (1980, 110 -
114) koulunkäynti- ja opintomotivaatiotutkimuksen ensimmäiset komponentit,
motivoituneisuus, viihtyvyys ja auktoriteettisidonnaisuus vastaavat niin ikään tämän
tutkimuksen kognitiivista, affektiivista ja toiminnallista komponenttia.

Lukiokomitea (1977, 84 - 89) ja Turunen (1991, 81 - 207) jakavat persoonallisuuden
tiedolliseen, emotionaaliseen ja toiminnalliseen alueeseen. Persoonallisuuden käsitteiden
(Osgoodym. 1962, 36 - 38), normien (Olkinuora 1974, 167) ja asenteiden (Karvonen
1970, 6) tasot jakaantuvat samoin ajattelun, tunteiden ja toimintojen alueisiin. Näitä
persoonallisuuden alueita edustivat aiemmin esitetyt ideologiat, humaanisuus,
raamatullisuus ja animaalisuus (s. 21 - 25). Jo Freudin käsitteet järkevä ego, tunteikas
superego (omatunto) ja animaalinen id ilmensivät näitä samoja henkisyyden alueita. Tässä
tutkimuksessa sekä kansalliset että humaanit arvot jakautuvat kognitiiviseen ihmisyyden,
affektiiviseen suvaitsevaisuuden ja toiminnalliseen eettisyyden alueeseen.

Tutkimuksessa olevia lukioita ei valittu täysin satunnaisesti. Oulun läänin ja Helsingin
lukiot otettiin otokseen osin tarkoituksellisesti. Oulun läänin koulut valittiin aiemmin
lisensiaattitutkimustani varten satunnaisesti, mutta tähän työhön ne otatettiin mukaan vain
tulosten vertailumahdollisuuden takia. Samanlaiset tulokset sekä viihtyvyys- että
arvomittauksissa ilmentävät mittareiden validiutta. Helsinkiläinen lukio oli ainoa selvästi
valittu koulu. Ylioppilastutkinnon viimeisimpien koulukohtaisten arvosanojen mukaan
valittiin kaksi korkeimmat arvosanat (keskiarvo noin 5,5 / 6) saanutta koulua, joista vain
toinen osallistui tutkimukseen. Tällainen valinnaisuus heikentää joka tapauksessa tulosten
yleistettävyyttä.

Oppilaiden testivihon (218 osiota) täyttämiseen käyttämä aika oli oppitunnin ja yhden
tai kahden välitunnin mittainen, mikä johtui koulujen työkäytänteistä. Tämä vastaamisaika
olisi saanut olla toki pitempikin, mutta ajan jatkamiseen ei voitu juuri vaikuttaa. Lähes
kaikki opiskelijat ehtivät kuitenkin rastittaa testivihon. Kysymykset olivat luonteeltaan
sellaisia, että niihin tuli reagoida enemmälti pohtimatta ensiksi mieleen tulleen ajatuksen
ja tunteen mukaisesti. Vastaamiseen annettiin oppilaille lyhyt ohje testivihon alussa (ks.
liite 1 s. 195).

Kouluviihtyvyyden rakenne ja komponenttijako sekä suhde arvoihin olivat samanlaiset
kuin lisensiaattityössäni. Viihtyvyys korreloi molemmissa positiivisesti oikeistolaisiin ja
negatiivisesti vasemmistolaisiin arvoihin. Viihtyvyysmittari jakautui samoihin kuuteen
faktoriin sekä tässä (ks. s. 111) että aiemmassa tutkimuksessani (Kaikkonen 1984, 105).
Tämän tutkimuksen tulosten mukaiset lukiolaisten suosituimmat arvot (liite 7a s. 222 ja
7b s. 225) olivat pääosin samat, joita opiskelijat mainitsivat vapaamuotoisissa
vastauksissaan (s. 114 - 117). Tosin opiskelijat joutuivat vastaamaan vapaamuotoisiin
kysymyksiin reagoituaan ensin arvolauseväittämiin. Tämä saattoi jossain määrin ohjata
arvojen valintaa vapaamuotoisiin kysymyksiin vastattaessa. Itse kirjoitetut arvot eivät
kuitenkaan olleet samassa sanamuodossa kuin arvotestien arvot, mikä viittaa siihen, ettei
mittareiden väittämien monenlaisilla arvoilla ollut olennaista vaikutusta oppilaiden itsensä
kirjoittamiin arvoihin. Tutkimuksen validius on tyydyttävä.



166

8 Pohdintaa

8.1 Tulosten tarkastelua

Kouluviihtyvyys on kokonaispersoonallisuuden ilmentymää. Jos oppilas viihtyy, hän
toteuttaa persoonallisuuttaan. Hän elää kognitioidensa ja emootioidensa muodostamaa
henkistä olemustaan niiden mukaisissa toiminnoissa. Tämän selvityksen mukaanemootiot
hallitsevat lukiolaisia, vaikka ensimmäinen uuden lähestymisen luonnollinen henkinen
instrumentti onkin kognitiot (Turunen 1991, 81 - 207). Tunteet näyttävät ohjaavan
opiskelijoita liikaa. Sosiaalinen paine ahdistaa yksilön tunteet oman persoonan
sopukoihin, eikä niiden mukaan aina toimita. Toisaalta itsensä aktualisoinnin
mahdollisuuksia ei lukiolaisilla tunnu oikein olevan, koska toiminnan alue useimpien
arvojen suhteen oli varsin heikko (Kosonen 1991). Kolmas kokonaispersoonallisuuden
realisoinnin kannalta huomion arvoinen seikka vaikuttaa olevan viihtyvyyden osa-
alueiden tasapainottomuus. Viihtyvyysfaktoreiden suuntakin näyttää olevan usein
erimerkkinen. Tunteiden hallitsevuus ohjaa persoonallisuutta luonnottoman paljon
miellyttävä - epämiellyttävä-ulottuvuudelle. Lisäksi sosiaalinen ympäristö virittää
emootioita liikaa. (Apter 1989;kuvio 33 s. 75). Reagoidaansosiaalisen suotavuudenja
yleisten tapojen mukaan. Luonnonmukaisuus jää aika kauas. Saattaa olla niin, ettei arkista
persoonallisuutta olekaan hedelmällistä kuvata kolmiulotteisella aff-kogn-toim-
avaruudella. Ajattelu ja tunteet ovat orientaation ensimmäinen vaihe, toinen on niiden
ilmentämän henkisen olemuksen täytäntöönpano toiminnoissa. Toimintahan on myös
yhteisön käytänteiden ohjaamaa eikä pelkästään yksilön persoonallisuuden todentumista.
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Tämän tutkimuksen tulosten mukaan lukiolaisen viihtyvyyttä voidaan kuvata kuvion 72
tapaan seuraavasti.

Kuvio 72. Lukioviihtyvyys persoonallisuuden toimivuuden ilmentäjänä.

Sosialisaatiossa yhteisön tavat, asenteet ja arvostukset siirtyvät sen jäsenten
persoonallisuuteen. Tässä prosessissa tunteet hallitsevat kognitioita. Tunteiden ja ajattelun
mukaista henkisyyttä toteuttava toiminnan alue jää tunnepainotteiseksi, vaikka sen tulisi
olla ajattelu - tunne-prosessin produktiivisin osa. Tunteet hallitsevat kouluviihtyvyyttä
mutta kuitenkin yhteistyössä ajattelun kanssa. Ajattelu vaikuttaa alisteiselta,
konformistiselta ja sovinnaiselta. (Pulkkinen 1995, 40; Peck & Havighurst 1960.)
Ulkoinen kontrolli ilmenee sosiaalisen suotavuuden mukaisena henkisyytenä. Ne asiat,
jotka ovat vaikeita, tuntemattomia tai epäsovinnaisia, jäävät usein selvittämättä.
Persoonallisuus ei toimi, vaan orientaatioprosessi jatkuu yleensä sovinnaisen yleisen
käytännön mukaisesti. Oman ajattelun mukaiseen toimintaan asti ei useinkaan päästä.
Monien arvokkaiden asioiden, niin kansallisten kuin humaanisten, realisointiin ei
suomalaisen lukion koulukäytänteissä ole juuri mahdollisuuksiakaan (vrt. Apter 1989).
Suomalainen lukio on kansallisesti yleissivistävä. Onkohan sosiaalinen paine kuitenkin
enimmäkseen vain kuvittelua? Sallivatko opiskelijat tunteidensa ohjata
suhtautumistapojaan liiaksi? Estääkö sosiaalinen paine liikaa yksilön omien kognitioiden
realisointia?

Asioihin tulisi koulussa orientoitua nykyistäluonnollisemmin. Tulisi ottaa käyttöön
sivilisaation ja sosialisaationkin taustalla yksilöiden persoonan sopukoissa lymyävät
heikot reflektiiviset vaistot, koska niiden emootiot ovat kohtalaisia. Näinuteliaisuus
pääsisi aloittamaan orientaatioita, ja sympatiat ja antipatiat saisivat nekin
kohtuullisemman painotuksen. (Levis & Haviland 1993, 31; Maslow 1987, 59; Ekman
1992, 612). Persoonallisuuden realisointiprosessin päättäminen jää vaistonvaraisuudesta
huolimatta ongelmaksi. Luontaisen uteliaat kognitiot jäävät sivilisaation ja kulttuurin
taakse. (Kosonen 1991, 217 - 225; Meadowsym.1993, 172 - 185.) Tämän työn viitteiden
mukaan toimintaa voisi virittäähumaanistamallakulttuuritekijöitä. Näin ne pohjaisivat
inhimillisiin tarpeisiin ja turha kiihko, aatteellisuus ja kaupallisuus jäisivät taka-alalle.
(Apter 1989, 18; Ekman 1984; Maslow 1987, 59 - 61.) Tämä taitaa olla arjessa utopiaa,
mutta vahva, tasapainoinen persoonallisuus saattaisi tehdä sen mahdolliseksi. Kuitenkin
vaistonomaiset tunteet pääsisivät tasapainottamaan uteliaiden orientoitujien
persoonallisuutta. Ympäristöön tutustuminen jäisi humaanimmaksi ja sitä kautta muuttuisi
sen luonnollisuuden säilyttämistoimintakin kenties tuloksekkaammaksi. Tämä vaatii
luovuutta, mutta voivatko luovat persoonallisuudet toimia nykyisessä koulussa?
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Suoraan kysyttäessä (var49) 2/5 lukiolaisista ilmoitti viihtyvänsä koulussa kohtalaisesti
ja 1/3 heikohkosti. (vrt. Kosonen 1991) Yleisesti ottaen näitä pääryhmiä voisi kuvata
Pulkkisen (1995, 40; 1998,118 - 119) tapaan termeilläsopeutuvat ja ristiriitaiset.
Viihtyvyyspistemäärien jakautuma oli normaali, joten viihtyviä ja viihtymättömiä on
todellisuudessa yhtä paljon. Tytöt ja pojat viihtyvät yhtä hyvin. Oppilasaines on valikoitua
ja lukio on vapaaehtoinen koulu. Kolmannes lukiolaisista on poikia, jotka ovat kenties
hyvin motivoituneita koulumaiseen opiskeluun. Kurssiarvosanojen keskiarvo ja isän
pohjakoulutus eivät juuri korreloineet viihtyvyyteen, koska näiden asiain mittarit olivat
varsin heikkoja. Keskiarvo ei yleensä ilmene kurssitodistuksesta, jonka lukiolainen saa
useasti lukuvuodessa. Isän pohjakoulutus ei kuvaa juuri perheen sosiaalista statusta.
Lukioiden välillä ei ollut merkitseviä eroja viihtyvyydessä.

Yleensä yksilöllisyys näyttää olevan lukiolaisten keskuudessa vahvempaa kuin
kulttuurisuus ja yhteiskunnallisuus. Yksilöllisyys elää kuitenkin selkeimmin
persoonallisina tunteina, ei juuri muilla alueilla. Toiminta on yksilön tunteiden mukaista.
Lukiolaiset kaipaavat yksilökeskeistä, yleisliberaalia kouluilmastoa ja yleensä inhimillistä
lähimmäisyyttä koko koulutyöhön. Yksilöllisyyden arvostamisesta kertoo
kokoomuslaistenarvojen hyväksyntä, humaanisuudesta taas tieteen ja ihmisoikeusarvojen
suosiminen. Jyrkät ja kankeatkristilliset sekä uudet ja oudotvihreät arvot ahdistavat
lukiolaisia. Kommunistiset ja Vasemmistoliiton arvot ovat taas kognitioissa enimmäkseen
negatiivisia, joskin ne näyttävät tuntuvan siedettäviltä. Tämä ahdistus on piiloutunut
sosiaalisen suotavuuden mukaisen asennoitumisen ja konformistisuuden taakse. (vrt.
Mehrabian 1995b; Peck & Havighurst 1960). Kristinuskoa korvaavaa kognitiivisuutta ei
arjessa tunnu löytyvän. Tämä on ongelma. Kristillistä perinnettä on yhteiskunnassa
arvostettava, mutta luonnon aktiivista suojelua ei uskalleta oikein hyväksyä. Oppilaat
sopeutuvat. Näistä kolmesta negatiivisesta arvokäsitteestä minkään tarkoite ja mielle eivät
ole samanmerkkisiä. Ajatukset ja tunteet eivät ole samansuuntaiset. Tunnetasolla
oppilasyksilöt hyväksyivät luonnollisia, kommunistisia, tieteellisiä ja vihreitä arvoja
erityisesti silloin, kun niiden yhteyttä arvoryhmän nimeen ei tunnistettu. (Vrt. Karvonen
1970, 6 - 9.) Sosiaalinen suotavuus ei aina päässyt vaikuttamaan yksilön vastaamiseen.
Tämä persoonallinen ja itsellinen reagointi on kuitenkin todellista yksilöllistä viihtyvyyttä.
Se näkyi selkeästi kommunistisissa, kristillisissä ja vihreissä arvostuksissa. Viihtyvyyttä
painottivat eniten yksilön sosiaaliset ja animaaliset tunteet. Sosiaalinen suotavuus on
kuitenkin ulkokohtaista. Turusen (1994) käyttämät arvokäsitteet, totuus, kauneus ja
hyvyys, eivät näytä assosioituneen selkeästi oppilaan luontokäsitykseen. Luonto on
lukiolaiselle Luojan luoma, siis objekti, ja siksi sitä ei pidetä arvojen subjektina tai
kriteerinä. Luontoarvojen heikko arvostus selittynee osin tuolla kulttuurisella
luomistapahtuman käsityksellä. Ehkä luonnonmukaisuus tuntuu nykyisin myös liian
askeettiselta. Persoonallisuuden ja usein informaationkin tunnevaltaisuudesta johtuen
arvotietojen sosiaalisetfunktiot ovat lukiolaisille epäselvät. Monet kansalliset arvot
koetaan rajoittavina. Näin kansankulttuurin ja tieteen arvot limittyvät ja sekoittuvat
toisiinsa liikaa. Oppilaan humaanit arvot ovat taas hieman tasapainoisempia, ja niiden
mielekkyys on poliittisia kansallisia arvoja kognitiivisempi ja selkeämpi. Ne eivät ehkä
ole yhteiskunnassamme vielä riittävän sosiaalisia ja suosittuja.

Arvot edustavat persoonallisuuden ylimpiä tasoja. Persoonallisuuden toimivuutta kuvaa
myös lukiossa viihtyvän opiskelijan itse-aktualisaatio voimakkaine kognitioineen,
emootioineen ja aktiviteetteineen. Oppilas tuo arvoja mukanaan aloittaessaan opiskelunsa
lukiossa. Ympäristön arvot eivät vain ole aina yksilön omien arvojen kaltaisia. Tästä
kognitiivisesta ristiriidasta syntyy ongelma. Yhteisölliset arvot koostuvat samoista kogn-
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aff-toim-komponenteista kuin oppilaan persoonallisuus. Arvoissa on relevantteja aineksia,
mutta ne eivät ole aina keskenään samansuuntaisia, joten monet hyvät
orientaatioprosessit pysähtyvät jossain kohdin. Niinpä persoonalliset pyrkimykset jäävät
usein heikoiksi. Ne jäävät lähinnä tunteiksi tai sosiaaliseksi puuhasteluksi. Pulkkisen
(1995, 40) mainitsemat sopeutujatkaan eivät pysty aina realisoimaan itseään; moni
sananmukaisesti vain mukautuu arkeen ja sulautuu joukkoon.

Kognitiivista ihmisyyttä edustavat yksilön turvallisuus ja vapaus sekä kansojen
oikeus. On kyse perusihmisyydestä ja olennaistentarpeidentyydyttämisestä. Yksilöistä
muodostuu humaanien oikeuksien yhteisö. Suvaitsevaisuus on heikkoa kristillisyyden
kohdalla. Kuitenkin turkistarhausta, maatalouden tukemista ja rikollisiakin yritetään
sietää. Yhteiskunnan tehtävä on ylläpitää tämän suvaitsevaisuuden olemassaoloa ja turvata
järjestys maassa. Yksilö hyväksyy yksilöllisyyksien kirjavuuden. Itsekunnioitus ja
itsetunto on arvokasta, ja yhteisön tehtävä on turvata yksilöllisyys. Eettisyys on
parhaimmillaan toiset huomioivaa itsensä toteuttamista. EU ja yhteiskunnan hallinto ovat
olemassa viime kädessä ihmisyksilöitä varten. Omaisuus ei ole pyhä asia vaan
parhaimmillaan inhimillisyyden palveluksessa. Usko on yksilön asia, tiede on ihmistä ja
ihmisyksilöiden kanssakäymistä ja humaanistumista varten. Nämä edellä mainitut
arvokomponenttien korkeimmat lataukset omaavat osiolauseiden ydinkohdat
sisällyttämällä persoonallisuuden toimintaan saadaan kuvion 73 mukainen ideaalimalli,
joka toteutuessaan edustaa humaania viihtyvyyttä.

Kuvio 73. Humanisaatio ja persoonallisuuden toimivuutta ilmentävä lukioviihtyvyys.

Kun yksilö voi tyydyttää persoonalliset ja sosiaaliset perustarpeensa, tuntee ja
hyväksyy itsensä ja sietää muita yksilöitä sekä pystyy toteuttamaan itseään suvaitsevassa
yhteisössä, hän toteuttaa koko persoonallisuuttaan ja viihtyy. Tarvetyydytys edustaa
ihmisyyttä, humaanisuuden kognitiota. Itsetuntoinen ja itsensä hyväksyvä yksilö pystyy
inhimillisten kognitioittensa tukemana suvaitsemaan myös muita yksilöitä. Ajatukset ja
tunteet tukevat toisiaan. Jos yksilöiden yhteisö toimii vielä yksilöllisyyttä ja erilaisuutta
kunnioittaen ja sietäen, sen jäsenet voivat elää siinä persoonallisuuksina optimaalisti ja
toteuttaa koko olemustaan. He viihtyvät ja heistä koostuva yhteisö on toiminnoissaan
yksilöllisten itsetoteutusten ilmentymää.

Kansalliset arvot sopivat heikosti viihtyvyyden pohjaksi, koska ne edustavat peitellysti
poliittisten puolueiden sosiaalista edunvalvontaa. Avoimemmin tätä samaa työtä tekevät
ammattijärjestöt. Yleensä muutkin aatteelliset järjestöt toimivat puolueiden tavoin.
Ideologisten ryhmittymien ohjelmat pyrkivät kattamaan koko inhimillisen elämän, mutta
niiden arkinen toiminta pelkistyykin omien etujen hankkimiseen tai puolustamiseen.
Auringonpaisteesta nauttivat pyrkivät säilyttämään paikkansa ja muut taas haluavat päästä
tuohon auringonvaloon ja -lämpöön, pois varjosta, siinä kaikki. Tämä on sitä edellä
mainittua kellopeliä.
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Kun humanisaatio pyrkii poistamaan ihmisten välisestä kanssakäymisestä
tarpeettoman, yksilöt joutuvat ottamaan ja ottavat toisensa huomioon. Vaikka
kommunistit ovat kokoomuslaisia kauempana viihtyvyydestä, molemmilla ryhmillä on
lähes yhtä pitkä matka ihmisyyteen. Kommunismi on itse asiassa jo alkanut häipyä
ihmisten mielistä sosialismin romahdettua. Kaikkien työntekijöiden järjestäydyttyä
poliittiset ryhmät ovat lähestyneet toisiaan. EU ja media ovat jo muuttaneet ihmisten ja
kansojenkin välisiä suhteita. Puolueiden arvolauseisiin suhtaudutaan entistä
ymmärtäväisemmin. Kaikilla puoluearvoilla on kuitenkin sama kogn-aff-toim-rakenne
(ihmisyys - suvaitsevaisuus - eettisyys). Vaikka sivistys koko ajan kasvaa, taistelu
paikasta auringossa yhä jatkuu. Normaaliuden molemmille puolille jää silti aina
kilpailevia “kellopeliryhmiä”. Jos kuitenkin kaikkien suunta on kohti humaanisuutta,
ollaan oikealla tiellä. Asiaa valaisee kuvio 74.

Kuvio 74. Viihtyvyyden ja arvojen kellopeli.

Viihtyvyys voisi edetä kaikkien vektoreiden suunnassa. Arvoryhmien paikat eivät ole
kuviossa täsmällisen tarkkoja, vaan niitä on asetettu avaruuteen lähinnä faktorilatausten ja
arvojen ja humaanisuuden välisten korrelaatioiden mukaan. Etenemistä on tapahtunut
etupäässä vaakatasossa. Toivottavaa olisi, että prosessi kulkisi myös pystysuuntaan eli
eettistä ihmisyyttä kohti. (Apter 1989; ks. Hakkarainen 1977; Meadows, Meadows &
Randers 1993; Mehrabian, Young & Sato 1988, 221 - 240).

Kuviossa 74 ihmisyys, suvaitsevaisuus ja eettisyys edustavat saman ulottuvuuden
rinnakkain kehittyvää kognitiivista, affektiivista ja toiminnallista osaa. Näiden
komponenttien tasapainoinen suhde toisiinsa mahdollistaa oman persoonallisuuden
realisoituvuutena ilmenevän humaanin viihtyvyyden. Arjessa aatteet (so. niiden edustajat)
taistelevat jatkuvasti molemmin puolin “kellokäyrää” - joka ei tässä tosin esiinny
normaalikuvion muodossa. Puolueeton humaanisuus etenee kognitiivisen
ihmisarvoisuuden ja emotionaalisen suvaitsevaisuuden mieltämisen myötä eettiseen
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lähimmäisenrakkauden toteuttamiseen niin, että nämä alueet koko ajan tukevat toisiaan.
Kognitiot ja tunteet kehittyvät rinnakkain. Yleiset globaalit arvot vievät lähemmäs tätä
ideaalitavoitetta, joten koulun sosialisaatiota on syytä muovata kohti humanisaatiota (ks.
Niiniluoto 1994, 45, 293 - 347), jonka kehittymistä tässä edustaa keskimmäinen
ulottuvuus. Tämä dimensio edustaa humaania persoonallisuutta, jossa ihmistieto ja
emotionaalinen suvaitsevaisuus aktualisoituvat eettisinä toimintoina. Humaanisuus ei
poista yksilöiden välistä ikuista kilpailua (kellopeliä), mutta inhimillistää sitä lähinnä
luonnon asettamien tarpeiden ja niiden tyydyttymisen kautta. Se ei mitätöi inhimillisten
ominaisuuksien gaussilaista jakautumaa, mutta ehkä normaalistaa sen yhteiskunnallista
ilmiasua ja siirtää sitä inhimillisempien asioiden alueelle.

Itseään realisoiva persoonallisuus edustaa olemukseltaan viihtyvyyttä ja se todentuu
rakkaustoimintana. Defensiivinen viihtymättömyys edustaa itsepetosta, eikä siinä tilassa
jakseta edetä rakkauteen asti. Tässäkin oman minän suojelu on mukana. Rakkauden
tekoihin johtavia persoonallisuuden ominaisuuksia voisi luonnehtia myös Raamatun
sanoin taulukon 28 tapaan. Tämän luonnehdinnan otan mukaan siksi, että raamatullisuus
on epätieteellisyydestään huolimatta yhä erittäin arkinen ja vaikuttava kaikkia
viihtyvyyden komponentteja koskettava sosiaalinen voimatekijä, minkä tämäkin tutkimus
on selvästi osoittanut. Arvojen tunnealuetta hallitsevat kristilliset arvot.

Taulukko 28. Rakkautta Raamatussa (Raamattu 1992)

Rakkaus on …

• elämän päämäärä(Hepr. 6:11; 1. Joh. 3:3; 1. Joh. 4:18; Kor. 13:13; 1. Tim. 1:5)
• hyväntahtoinen(Gal. 5:22; 3. Joh. 1:2; 2. Joh. 1:12; Matt. 10:12; Room. 13:10;

Room. 15:13; Room. 16:17)
• Jumala(Joh. 3:17; 1. Joh. 4:6-10; 2. Kor. 4:2; Room. 16:19)
• kaikki, kaikenkestävä(1. Kor. 13:1-2, 7; 2. Kor. 4:8; 2. Kor. 12:20; Matt. 24:13; Piet.

3:15; Kor. 13:7; Room. 8:25; Room. 12:12; Room. 13:10; 1. Tim. 1:3; Kol. 2:2)
• kasvupohja(Ef. 3:17; Gal. 5:22; 1. Joh. 2:5; 1. Kor. 9:10; 1. Piet. 3:15)
• katoamaton, ajaton(1. Kor. 13:4)
• nöyrä ja lempeä(Ef. 3:17; Ef. 4:2; 1. Kor. 13:4; 2. Kor. 4:15; 2. Kor. 10:15)
• pelon karkottava(Hepr. 6:11; 1. Joh. 4:17-18; 2. Kor. 3:12; 1. Kor. 13:8)
• rakentaja(Hepr. 3:6; 3. Joh. 1:2; 1. Kor. 13; 2. Kor. 5:11; Room.16:19)
• suojaava haarniska(Kol. 2:2; Tess. 5:8)
• tietoon johtava(Ap t. 24:15; 1. Joh. 4:6-8; Kol. 2:2; 2. Kor. 1:3; 2. Kor. 13:6; Luuk.

12:49)
• toiveikas(Ef. 1:21; Ef. 4:4; Hepr. 6: 18-19; Hepr. 7:19; Kor. 4:8; 1. Piet. 1:3,21; Piet.

3:15; Room. 5:5; Room. 8:25; Tit. 1:11).

Eettisesti aidot ja luonnolliset kognitiot ja emootiot todentuvat humaanina rakkautena,
jonka pohjana on todellinen luonnonmukaisuuden tietämys (taulukko 28). Niissä on
vahvaa ja aitoa luonnollista vaistonomaista “uskoa”. Hyväntahtoisuus, sinnikkyys,
pelottomuus, lempeys ja toiveikkuus edustavat Raamatun tekstin emotionaalisia kohtia.
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Niissä on toivoa. Niiden henkisyys voi johtaa rakentaviin tekoihin. Tälle perustalle
asettuu toivo, joka ei ole aikaan eikä paikkaan sidottu. Elämän päämäärä onrakkaus,
Jumala. Niin pysyvät toisiaan tukevat ja täydentävät usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin
niistä on rakkaus. Näistä osa-alueista koostuu myös viihtyvyys.

Taulukko 29. Rakkaudettomuutta Raamatussa (1992).

Rakkaudettomuus on …

• jumalaton (Jaak. 4:4; 1. Kor. 13:4)
• juonitteleva (Tit. 1:2, 11)
• kiukutteleva (Ap t. 16:19)
• kuriton (Ef. 3:17; Kor.10:15; 1.Kor. 13:7)
• kärsimykset salliva (1. Joh. 3:17; 1.Tim. 1:5)
• laiton (Joh. 1:2; Matt. 24:12; Room. 3:10)
• panetteleva
• pöyhkeilevä (1. Kor. 8:1; 2. Kor. 12:20.)
• suvaitsematon
• vain omaa etuaan hakeva (Tit. 1:11).

Defensiivinen rakkaudettomuus ilmenee pöyhkeilevänä, muista välittämättömänä oman
edun tavoitteluna (taulukko 29). Totuutta ei voi kestää, sitä täytyy paeta. Tunteenomainen
epärehellisyys tai peittely ilmenee panetteluna, kiukutteluna, juonitteluna ja
suvaitsemattomuutena. Tästä ei ole itselle mitään kestävää hyötyä. Yksilön itsensä ja
kanssaihmisten kannalta tällainen hallitsematon ja kuriton menettely on epäsuotavaa
itsepetosta. Se on viihtymättömyyttä.

8. 2 Persoonallisuuden osa-alueet

Tässä työssä on saatu selkeää vahvistusta persoonallisuuden toimivuuden kolmiulottei-
suudesta. Tosin sen kolmatta dimensiota, toimintaa, voidaan pitää myös kahden edellisen
erillisenä jatkeena, ainakin selkeissä tavoiteorientaatioissa, esim. varsinaisessa
opiskelussa. Toisaalta kognitiot ja affektiot ovat useimmiten ulospäin näkymättömiä
henkisiä ominaisuuksia, mutta toiminta on jo läheisessä yhteydessä ympäröivään
yhteisöön. Viihtyvyysosioiden faktoroinneissa päädyttiin kuuden faktorin ratkaisuun,
koska seuraavien faktoreiden muuttujien lataukset laskivat yleensä poikkeuksetta alle .45.
Toisaalta kolmiulotteisuus ilmeni sekä viihtyvyys- että arvofaktoroinneissa. Vertailuissa
useimmiten käytetyt kolme ensimmäistä faktoria edustivat jo selkeästi jokaista pääaluetta,
ajattelua, tunteita ja toimintaa. Kolmen faktorin ratkaisu oli teoreettisestikin perusteltu.
(Vrt. esim. Atkinson ym. 1996, 700; Emmons 1993; Huitt 1997, 2 - 3; Lukion
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opetussuunnitelmakomitea 1977, 84 - 89; Mehrabian 1996a; 1996b.) Yksilön luontaisen
uteliaisuuden ja oppimisen kannalta ensimmäisenä toimiva kognitiivinen alue on
olennaisin. Sen myötä omaksuttuihin tarkoitteisiin liittyy kokemusten myötä mielteitä.
Ajatteluun kytkeytyy myönteisiä tai kielteisiä tunteita, jotka virittävät yksilön henkistä
olemusta sitten toteuttamaan tätä kognitiivis-emotionaalista henkisyyttä toiminnoissa.
(Vrt. Turunen 1991, 81 - 207.) Toiminnot tulevat mukaan näin luontaisesti vasta
viimeisessä orientaatioprosessin vaiheessa. Arkikielessä ja -elämässä käsitteiden
tarkoitteet ja mielteet kyllä kietoutuvat useimmiten toisiinsa, mikä on tässäkin
tutkimuksessa tullut selvästi esiin. Tämä ongelma muodostaakin huomattavan haasteen
kouluopetukselle.

Viihtyvyysmittaus oli aika luotettavaa. Validiutta tukee saman kolmijaon ja
komponenttijärjestyksen ilmeneminen myös arvomittauksissa. Onhan molemmissa
kyseessä persoonallisuus, jonka todentumista viihtyvyys edustaa. Viihtyvyyskomponentit
ja niiden osioiden lataukset tulevat esiin samoin kuin lisensiaattityössäni (Kaikkonen
1984). Komponenttien kolmijako on tavallaan sama, josta Freud jo käytti nimityksiä
rationaali ego, tunteikas, moraalinen superego ja aktiivi, animaalinen id. Myös Turusen
(1994) mainitsemat perusarvot, aito totuus, miellyttävä kauneus ja tuloksekas hyvyys,
edustavat jo sellaisenaan persoonallisuuden eri alueita. Edellä luonnehdituista
ideologioista humaanisuus painottaa ehkä selkeimmin kognitiivista, raamatullisuus
affektiivista ja animaalisuus toiminnallista persoonallisuuden aluetta. Teoreettinen tausta
kolmijaolle on vahva, vaikka sitä “koettelikin” rotaatioissa esiintynyt faktoreiden
kahdentuminen (kogn� opettaja ja oppisisällöt, aff� itsetunto ja kouluvieraus sekä toim
� työrauha ja demokratia; ks. kuvio 69 s. 143). Perättäiset parit edustivat kuitenkin
samaa henkistä aluetta. Kirjavuutta löytyy siis persoonan kerroksista, mutta
perusrakenne on varsin selvä (vrt. McAdams 1994). Viihtyvyysmittarin faktorointi asetti
osiot samaan 3+3-perusjärjestykseen, johon ne asettuivat aiemmassakin tutkimuksessani
(Kaikkonen 1984, 97 - 102). Kouluviihtyvyysmittauksen validius on tyydyttävä.

On mielenkiintoista, että ajattelu, tunne ja toiminta ilmenevät viihtyvyydessä faktoreita
seurattaessa samankaltaisina, yhä heikkenevinä tasoina. Tämä havainto vie ajatukset
yleiseen kiistelyyn persoonallisuuden kokonaisvaltaisuudesta tai moniulotteisuudesta.
Persoonallisuus on sitä eheämpi, mitä kiinteämmin ajattelu ja tunteet voivat kehittyä
samanaikaisesti toisiaan tukien. Oppiminen luo kognitiivisuutta, jota kulttuurimielteiden
miellyttävyys - epämiellyttävyys sitten värittää. Yksilön toimiessa luontaisen itsellisenä ja
kulttuuripaineista vapaana, kognitiot ilmeisesti hallitsevat henkistä olemusta, ja niihin
liittyvät tunteet jäävät lähinnä vaistonomaisina ja kiihkottomina ohjaamaan yksilön
viettipohjaista toimintaa. Tunteet ovat tällöin luonnollisen laimeita. Niihin ei tartu
sivilisaatiotekijöitä, voitonhimoa, kateutta tai luonnottomia uskomuksia. (Vrt. Ekman
1984; kuvio 32 s. 74; Maslow1987, 59 - 61; Surakka 1996, 34.) Luonnollisia tunteita
eivät myöskään liikaa paina sosiaaliset käytänteet. Nuo miedot tunteet eivät ole pelkästään
sosiaalisia vaan pääosin yksilöllisiä. Yksilön oppimisprosessin kannalta yhtä
ongelmallinen on tilanne, jossa uusia asioita tuodaan opittaviksi toiminnasta lähtien.
Toimintaankin voi liittyä voimakkaita konnotaatioita ja mielteitä, jolloin sen kognitiivista
mielekkyyttä on vaikea havaita ja käsittää. Näin voi käydä silloin, kun uuteen
tutustuminen tapahtuu oppilaalle tarkoituksettomien tai ulkoapäin ohjattujen toimintojen
kautta. Tällöin toiminnot saattavat jäädä puuhasteluksi, eikä kognitiivista selkeyttä
välttämättä muodostu oppilaan mielessä. Tässä lienee kyseessä ns. paratelic-toiminta.
Persoonallisuuden kolmijakoa tavallaan vahvistaa se, että komponenttikolmikot
esiintyivät jokseenkin yhtenäisinä tasoina faktoreita lisättäessä. Ensimmäisellä
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kognitiivisella tasolla olivatselkeys, opetuksen kiinnostavuusja oppimisen arviointi,
toisella tasollademokraattisettoimintatavat ja opettajatyytyväisyyssekä kolmannella
oppisisältöjenarkisuus. Nämä edustivat 1., 4. ja 7. viihtyvyysfaktoria. Tunnetasoille
latautuivat vastaavasti arkuus, empaattisuus ja abstraktinen intensiivisyys.
Toimintatasoille sijoittuvattyörauha, harrastuneisuusja demokratia(ks. kuviot 69 s. 143
ja 7 s. 27). Ajattelu, tunteet ja toiminnot löytyvät siis jokaiselta tasolta. Ne ovat
persoonallisuuden perusalueita, ja erityisesti juuri kaksi ensin mainittua. Pelkkä toiminta
ei ole persoonallista.

Lukiolaisen persoona näyttää olevan varsin tunnepainotteinen. Jos tunteet tai kognitiot
ovat luonnollisen humaanin sosiaalisen suotavuuden mukaisia, ne elävät
persoonallisuudessa oikeassa paikassaan ja tehtävässään. Jos ne ovat vallitsevan
sosiaalisen paineen ja kontrollin alaisia, siirtyy niistä osia helposti persoonallisuuden
toisille alueille. Osa niistä työnnetään ehkä pois tietoisuudesta ja korvataan suositummilla
sosiaalisilla mielipiteillä. Kognitiot muodostavat käsiteverkkoja, emootiot vain ovat
olemassa ja usein hallitsevat henkisyyttä. Tähän tunteiden ylivaltaan viittaa sekin, että
affektiivisen tunnekomponentin lataukset olivat yleensä viihtyvyysmittarin korkeimpia.
Monet kognitiotkin miellettiin tunteina niiden tarkoitteiden jäädessä taka-alalle. Esim.
kristilliset arvot koettiin kognitiivisina, mutta tunnettiin negatiivisina. Ajatusten mukaista
toimintaa ne eivät juuri näyttäneet virittävän. Oppilaiden kristilliset arvot eivät näin ollen
ole tasapainoisia. Arjen tunnepainotteisuus on selkeä oppimisen rajaaja ja liian usein jopa
uusien tietojen omaksumisen ratkaisevin este.

Vielä 30 - 40 vuotta sitten kristillis-siveelliset arvot olivat lähes ainoat, jotka sekä
koulussa että sen ulkopuolella vallitsivat. Nyt tietoa tulee lukiolaisen rasitteeksi monilta
tahoilta, usein eri muodoin ja yhä tehokkaammin. Tuttu kristillinen elämänkuva on
menettämässä arvostustaan, eikä mitään yhtä vahvaa arvotunnetta ole saatu tilalle. Tämä
luo sekaannusta ja irrallisuuden, pinnallisuuden ja levottomuuden tunteita. Kukaan ei
halua sanoa, että pelkkä vanha usko ei enää elä. Perinteessä koetetaan kuitenkin vielä
ylläpitää tunneuskoa, jonka järki ja media näyttävät jo jättäneen historiaan. Tilalla on enää
sosiaalisuus ja hyvät tavat. Tämä levoton sosiaalinen suotavuus on siirtynyt
persoonallisuuden sisälle, sen osaksi. Kristillinen usko on voimakkaassa muutoksessa.
Tästä muuttumisesta lukiolaisten kristillisten arvojen kirjavuus ja tasapainottomuus on
vahva oire. Koulussa oppilaat ovat tulleet levottomammiksi ja rauhattomammiksi.
Tunteita tasoittavia, rehellisiä ja humaaneja persoonallisuuksia kaivataan koulutyöhön,
sillä opettajanvirkaan liittynyt auktoriteetti on jo lähes menetetty. Raamatullisuuden
arkisuutta koetettiin edellä lähestyä rakkausrinnastuksin.

Samanlainen häilyvä on tilanne kommunististen ja vihreiden arvojen suhteen.
Tunnepainotteisuus johtunee sitä, että yhteiskunnassa valitsee sosiaalinen kilpailu, jossa
keinot ovat varsin monenlaisia. Tässä taistelussa ihmisten tunteita käytetään kenties
tiedostamatta instrumentteina, koska niillä ei voi ajatella. Mainonta toimii usein tähän
tapaan. Kun koulussa tärkeitäkin elämän asioita opetetaan tunteina, kasvatetaan
asenteellisia, itseään ja asioita ymmärtämättömiä ja hallitsemattomia, sosiokeskeisiä
sosioyksilöitä, jotka tosin usein ovat hyvätapaisia ja seurallisia. He eivät ole itsellisiä omia
persoonallisuuksia vaan yksityisiä kansalaisia, jotka koettavat säilyttää sosiaaliset
kasvonsa mukautumalla ja sopeutumalla. Sosiaalisuus on arvossaan, ja itsenäisesti
ajattelevat luovat persoonallisuudet saavat kyllä tuntea sen sisältämät sanktiot. Sosiaalinen
suotavuus on yhteisön identiteetin naamari.

Tunnepainotteisuutta tukee koulun yhteiskuntakohtaisuus. Koulun on kasvatettava
kansalaisia, joiden tulee omaksua yhteiskunnan vallitsevat arvot, arvostukset, asenteet,
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normit ja tavat (ks. Ranta 1994, LL 2. §). Tällöin kenellekään luovuttamaton universaali
ihmisyys ja ihmisarvo osittain korvautuu kansalaisuudella. Kansallisuus on niin tärkeä
yhteiskuntaa säilyttävä identiteettitekijä, että se täytyy juurruttaa uusiin yhteiskunnan
jäseniin mahdollisimman tehokkaasti. Tunteina asiat voidaan ehdollistaa kasvavien
nuorten persoonaan, eivätkä he juuri pääse niitä kognitioillaan käsittelemään. Kognitiot
jäävät heikoiksi ja alisteisiksi. Kyseessä on todella monimutkainen ongelma (ks.
Bergström 1997,16 - 30).

Kun tähän vielä liittyy länsimainen yleinen kilpailu “paikasta auringossa”, ei
tunneajattelevalle uudelle kansalaiselle juuri jää mahdollisuuksia tiedostaa omakohtaisesti
ympäristönsä olennaisuuksia. Viisaat onnelliset usein kätkevät onnensa, onnettomat sitä
vasta etsivät. Tämänkin ymmärtäminen on hankalaa. Yhtä vaikeaa on arkielämässä
käsittää, miksi jokin “tieto luo tuskaa” tai toisaalta “tieto vapauttaa ihmisen”. Tilannetta
saattaa hieman selkeyttää vastikään käyttöön otettu tunneälyn käsite, jolle tosin vasta
etsitään määrityksen jäntevyyttä (vrt. Surakka 1966, 32 - 34).

8.3 Teoriakytkentöjä

Yritän seuraavassa rinnastaa tutkimukseni tuloksia teoriatekstin joihinkin olennaisiin
kohtiin. Jos tämän työn tuloksia sijoitetaan Eysenckin (1973, 154; 1990)
persoonallisuusasteikolle Pulkkisen (1995) tapaan (ks. kuvio 28 s. 70), tulos saattaa olla
kuvion 75 kaltainen.
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Kuvio 75. Lukiolaisen persoonallisuus Eysenckin (1990, 246 - 250) kaksiulotteisella asteikolla.

Lukiolaiset ovatvarautuneitaja hermostuneen ärtyisiä (esim. kristillisyys, vihreys). He
kontrolloivat ilmaisujaan passiivisesti sosiaalisen suotavuuden suuntaisesti, eivätkä
orientoidu ahdistavien tunteiden suuntaiseen toimintaan. Opiskelijat ovatherkkiä
sosiaaliselle paineelle. Heidän persoonallinen minänsä on ristiriidassa yliminän kanssa ja
tämä henkisen ristiriidan aiheuttama kiihottuneisuus ilmenee puolustautumisena yleistä
mielipidettä vastaan. Tässä järki ja tunne ottavat mittaa toisistaan, jatunne vie usein
voiton. Tämä henkinenailahtelu jää ulospäin näkymättömäksi, kasvot halutaan säilyttää.

Persoonallisuuden vakaus on kuitenkin häilyvyyttä suurempi. Lukiolaiset tarttuvat
ajatuksissaan herkästi rauhan ja ihmisyyden teemoihin. Muutosalttiutta löytyy, mutta se
purkautuu lähinnä arkirealistisesti esim. suorana ansiotyöhaluna (esim. rahan
ansaitseminen, työhönmeno) taikaveritoimintana. Erityisesti toveripiirissä lukionuoret
ovat selvästisosiaalisia(ks. esim. Kosonen 1991; Kaikkonen 1984).

Lukiolaiset pystyvät suhteuttamaan sisäistä ja ulkoista informaatiota hyvin
potentiaaleihinsa. (Eysenck 1990). Luovuuteen ei näytä löytyvän kuitenkaan riittävästi
persoonallisuutta integroivia mahdollisuuksia ja rohkeutta. Tasapainoa hakevaa
tavoitteisuutta lukiolaiset kyllä löytävät, mutta sen toteuttaminen jää monesti puolitiehen.
Eysenckin korostamaa persoonaa eheyttävää yksilöllistä originaalisuutta jää yhä
kaipaamaan. (Emt. 1990, 260 - 276.) Siihen pystynevät vain vahvimmat yksilöt.
Olkinuoran ym. (1984, 15) älyllis-sosiaalinen ulottuvuus (s. 40) toimii siis hyvin.
Tavoitteiseen telic-orientaatioon pyritään selkeästi, mutta lukio-opiskelun toiminnallisuus
tapahtuu usein yksilöpäämääristä erillään (Apter 1989). Osalle oppilaista jää käyttöönsä
vain toiminnallisuuden tie - ja usein vielä kouluajan ulkopuolella. Joskus se saattaa olla
jopa lukiotyön sisäistä koulukielteisyyttä, jota ilmentää mm. viihtyvyysfaktoreiden
kolmannen tason epäkoulumaisuuden kognitiivisuus (kuvio 69 s. 143). Smithin ja
Lazaruksen (1990) mukaan (s. 58) tavoitehakuisuus etenee persoonallisen
arviointiprosessin kautta toimintaan, jonka antaman palautteen mukaan oppilas joko palaa
yksilölliseen arviointiin tai uusiin kouluyhteisön oppimistilanteisiin. Toinen mahdollisuus
on edetä oppimistilanteesta suoraan toimintaan. (Smith & Lazarus 1990, 623; ks.
Pulkkinen 1995.) Pelkkä suora toiminta ei vie kuitenkaan lukio-opiskelun tavoitteisiin.

Engeströmin (1981) oppimisen mielekkyyskaavion sisempi, orientoitumiskehä
todentuu kyllä lukiossa, mutta ulomman kehän soveltava toiminta jää usein toteuttamatta.
Oppimisen orientoivat sisäiset tekijät (Engeström 1982; kuvio 21 s. 58) virittävät
oppimisprosessia varmaan riittävästi, mutta arjen kognitiivinen riittämättömyys ja
itsenäisen kontrollin vajaus jarruttavat oppimisen etenemistä. Persoonan eri alueet eivät
integroidu toisiinsa, eivätkä tue toisiaan (s. 38). Yksilön oppimisen rakenne jää usein
arkisen pinnalliseksi, omaan soveltamiseen ei oikein päästä. Kognitiot jäsentyvät
konformistisiksi käytännön syistä (s. 47). Opettaja ja opetussisällöt edustavat kansallista
kulttuuria, joten oppilaan itsenäinen suhde yleisempiin asioihin jää etupäässä oman
yksilöllisen aktiivisuuden varaan. Mutta kun ylioppilaskirjoituksemme on suomalainen,
ovat oppilaatkin sidottuja sen rajauksiin. Opiskelu kyllä viriää hyvinkin, mutta arjen
kansallisuus ja kulttuuritottumukset ohjaavat opiskelijaa sopeutuvuuteen ja hyvien
tapojen sosiaalisuuteen. Hän tasapainoilee mielihyvän alueelle ikävystyttyään
persoonallisuutensa tunteiden ja kognitioiden ristiriidassa. Kognitiivisuus jää jossain
määrin alisteiseksi, hedonismi ja toiminnallinen tekeminen vievät orientaatioissa usein
voiton (vrt. Apter 1989, 18;kuvio 29 s. 71).
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Tämän työn tulokset viittaavat vahvasti siihen, että opiskelutoiminnot lukiossakin ovat
vielä selkeästiopettajakeskeisiä. Olkinuoran ym. (1984, 20 - 33; ks. s. 65)kuvaama
oppilas - opettaja - opittava asia-reitti tuntuu olevan oppilaiden mielestä ongelmallinen.
Opettajan suorittamaa säätelyä edustaa luonnollisesti läksynkuulustelu, opetustapa ja
järjestyksenpito mutta myös arvostelu. Arvosanojen antaminen ja osaamisen mittaaminen
on vaikea tehtävä. Kun siihen liittyvät vielä opettajan sympatiat ja antipatiat tietynlaisia
oppilaita kohtaan, ei ole ihme, vaikka selkeä kolmannes oppilaista kritisoikin
kouluarvostelua, johon kuin itsestään sotkeutuu vielä ns. tuntiaktiivisuutta ja
käyttäytymistä (Kelttikangas - Järvinen 1994, 90 - 120). Opettajan roolia olisi todella
aihetta muuttaa opiskelun ja oppimisen ohjaamisen suuntaan. Kaverinäkökulman
liittäminen mainittuun Olkinuoranym. kaavailuun tuo tarkasteluun toisen suuren
ongelman, koulutoverien osuuden yksilön opiskelussa. Varsinkin monet seuralliset,
teoreettiseen opiskeluun sopimattomat tai toimintaorientoituvat opiskelijat työskentelevät
lukiossakin lähinnä koulutovereittensa välityksellä. Jos tuo koulukavereiden joukko on
vielä kognitiiviseen opiskeluun haluton, on oletettavissa, ettei monenkaan tällaisen
lukiolaisen toiminta kohdistu suoranaisesti opiskeltaviin asioihin. He viihtyvät
vertaisryhmässään. Liekö tuo keskenään viihtyvä oppilasjoukko etupäässä niitä, joita
Pulkkinen (1984, 220;kuvio 37 s. 82) kutsuu varhain kotoa irrottautuviksi. Ehkäpä heille
ei olekaan eduksi itsenäistyä tai irtaantua vanhemmistaan kovin aikaisin. Ohjaava
aikuisjohtoisuus kotona olisi ollut varmaan heille sopiva jarru liian varhaiselle
vertaisryhmätoimintaan ajautumiselle.

Liian aikaisinvertaisryhmätoimintoihin lähteneiden tiedonsaanti on ollut kenties usein
vastaanottavaa ja näin ollen enimmäkseen jäsentymätöntä (ks. s. 63). Oman persoonan
kautta tapahtuva asioiden jäsentyminen uteliaan tutkimisen ja keksimisen kautta on jäänyt
ilmeisen vähäiseksi. Auktoriteetin jakama tieto on perustunut aikuisen valta-asemaan,
joten hyväkin oppi on muuntunut tottelemiseksi ja ulkoaopituksi kulkematta juuri lainkaan
opetettavan kasvatin persoonallisuuden kautta. Suhde aikuiseenkin on jäänyt ilmeisen
ulkokohtaiseksi. Niinpä tilaisuuden tullen vertaisryhmä alkaa ohjata tuon
persoonattomasti kohdellun motivaatioita. Tämä yksilö liittyy herkästi ikäistensä
ryhmään, ja kiinnostus aikuisten tärkeinä pitämiä kouluasioita kohtaan jää
ulkokohtaiseksi. Viritelty auktoriteettipelko ja kuuliaisuus saa vielä kuitenkin monet
pysymään koulun oppisisältöjen opiskelun tiellä. Mutta tämä opiskelu jää usein varsin
keinotekoiseksi ja pinnalliseksi.

Lukiolainen haluaisi varmaanluonnollisenaktiivisti rakentaa, jos vain voisi toteuttaa
koko henkistä persoonaansa. Kun ei ole mitä rakentaa, jää jäljelle sosiaalinen puuhastelu
ja animaalinen touhuaminen toisten vertaisten kanssa. (vrt. Pitkänen 1969). Opiskelija ei
näytä tyytyvän kuitenkaan elämään LeBoefin (1994, 31)kuvailemassa yhteiskunnallisessa
kehässä (s. 67). Kotimainen kulttuuri on hänelle kuitenkin välttämättömyys.
Humaanit ideat ja toiveet täytyy unohtaa tai työntää pois tietoisuudesta. Aitoa
inhimillistä kristillisyyttä tai vihreyttä voisi repressoida, mutta niiden kanssa on kuitenkin
elettävä, joten ne jäävät usein vain ahdistaviksi hyviksi tavoiksi, kuten Olkinuora (1983,
42) sivun 65 kuviossaan 40 asiaa ilmentää. Ristiriitatilanteiden kontrolloiminen jää
opiskelun taistelussa kiertämään yritysten ja erehdysten kehää (ks. LeBoef 1994; kuvio 34
s. 78). Silloin ei edetä, vaan ehkä vain eletään edellä mainitussa välttämättömyydessä.
Lukio-opiskelu onkin kenties liikaa juuri arkisia välttämättömyyksiä. Luontainen toiminta
on toki tavoitteellista ja johtaa kognitiivisen selkeyden ja vaistonvaraisen tunnetilan
(Ekman 1984;kuvio 32 s. 74) vallitessa tyydyttävään toimintaan, itsensä todentamiseen.
(vrt. Turunen 1994; Maslow 1987, 59). Mutta miten saisimme käytännön lukiotoiminnot
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tuon luontaisen itsensä todentamisen edellytysten mukaisiksi? Lukiolaisten älyllinen
potentiaali ja persoonalliset arvostukset ovat jo niin kehittyneet, ettei heitä ainakaan
ulkoisin ehdoin saada juuri viihtymään. Persoonattomasti kohdellen, totuutta salaamalla,
kuria pitämällä ja pelkkää toimintaa järjestämällä heitä ei varmaankaan saada viihtymään
lukiokoulun tavoitteisuudessa. Sopeuttaminen kyllä onnistuu vielä perinteisinkin keinoin,
mutta omaehtoinen persoonallinen toiminta humaanien asioiden parissa todennäköisesti
vielä parantaisi yksilön kouluviihtyvyyttä (vrt. kuvio 23 s. 61).

Edellä suoritetuista teoriakytkennöistä ja niihin liittyvistä tämän työn tuloksista on
koottu taulukko 30. Siihen on otettu asioiden ja kuvioiden esiintymisjärjestyksessä
olennaisia kouluviihtyvyyteen ja persoonalliseen oppimiseen liittyviä teoriakohtia, joiden
suhde viihtyvyyteen ja tutkimuksen tuloksiin on merkitty plus- ja miinusmerkeillä sen
mukaan, tukevatko (+) vai haittaavatko (-) ne viihtyvyyttä.

Taulukko 30. Teoriatekstin asiakohtien ja tutkimuksen tulosten myönteisiä ja kielteisiä
suhteita persoonalliseen kouluviihtyvyyteen.
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Useimmat teoriatekstin kuvioiden sisältämät asiat ilmenivät tämän tutkimustyön
tuloksissa samanlaisina. Sosiaalisesti myönteinen kristillisyys oli kuitenkin ahdistavaa
(tummennettu rivi; merkintä - +). Myöskään ajattelu ei ole vahvin viihtyvyyden alue,
vaikka se ilmaantuikin ensimmäisenä viihtyvyystekijänä faktoroinneissa. Opiskelussa
ajattelun tulee olla ensimmäinen uuteen asiaan orientoutumisen tekijä. Tunnealue oli
kuitenkin selvästi vahvin persoonallisuuden alue. Oppilaiden ajattelu ja tunteet eivät

vastaa aina toisiaan, mikä haittaa heidän opiskeluaan ja viihtymistään koulussa.
Opetuksen opettajajohtoisuus on perinteiseen kouluun kuuluva työskentelytapa, muttei

sitä voi tämänkään työn mukaan pitää sinänsä viihtyvyyttä haittaavana tekijänä. Opettajan
persoonallisuus, ammattitaito ja suhtautuminen oppilaisiin on opetuksessa oppilaiden

kannalta ratkaisevaa. Jäsentävyys jää paljolti tunteikkuuden varjoon. Pinnallisuus ilmenee
arkisen sosiaalisen suotavuuden mukaisena oppimisena koulussakin. Jäsentävyyttä ei

varmaan aina osata edes odottaa. Oppimisrakenteet jäävät vaille käsitteellistä ja selkeää
omakohtaista rakennetta.

Ulkoinen paine ja ohjaus aiheuttaa pinnallista oppimista, joka ilmeneesosiaalisen
suotavuudenmukaisena toimintana. Luonnollinen toiminta itsensä toteuttamisena jää
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usein todentumatta. Ympäristön vaatima sosiaalisuus ahdistaa yksilön persoonallisuutta.
Ovathan ajatukset ja tunteet usein jopa vastakkaisia. Kuitenkin tämänkin tutkimuksen
tuloksia tulkiten suurin osa (merkinnät + + ja - -) teoriakohtien tekstistä ja kuvioista
vaikuttavat persoonallisen viihtyvyyden kannalta oikeilta.

8.4 Arvot koulun arjessa

Tämän työn tulokset vahvistavat sitä käsitystä, että koulun arvomaailma on jatkuvasti
säilyttävää ja konservatiivista. Vaikka maan hallituksen kokoonpano muuttuukin
määräajoin jonkin verran, itse koulutyön arkikäytäntö ei ole juuri muuttunut. Muutokset
ovat enimmäkseen vain opetussuunnitelmien tekstien uusimista. “Ainoa asia, mikä
koulussa on pysyvää, on jatkuva muutos mutta sekin vain paperilla”, totesikin eräs
kasvatustieteen professori asiasta hänen kanssaan keskustellessani. Kansalliset arvot, joita
tässä työssä edustavat suurimpien poliittisten puolueiden tavoitelauseet, eivät kuitenkaan
näytä ylläpitävän lukiolaisissa kognitiivista selkeyttä ja riittävyyden tunnetta. Vain lähinnä
poliittista keskustaa ilmentävät arvot näyttävät olevan suhteellisen tasapainoisia.
Voimakkaat, kiihkeät ja periaatteelliset arvot tuottavat oppilaille usein päänkivistystä.
Suorempiin ja funktioiltaan rehellisempiin ja selkeämpiin kansallisiin arvoihin tuntuu
olevan kaipuuta, sillä sekäsopeutuvat(viihtyvät) että ristiriitaiset (viihtymättömät)
lukiolaiset kokevat persoonallisuutensa realisoinnin vajausta (vrt. Pulkkinen 1995, 39 -
41; 1998). Kun kansallisten arvojen ja sosialisaation näkökulmasta koulukasvatus on
yhteiskunnan väline, humanisaatiossa sillä on tavoite, tasapainoinen persoonallisuus,
inhimillinen ihminen.

Viimeisten vuosikymmenten aikana syntynyttä ns. arvotyhjiötä näyttävät hyvin
kompensoivan globaalit luonnon ja tieteen sekä yleisesti hyväksytyt ihmisoikeudelliset
arvot (Ekman 1984; ks. s. 74). YK:n ihmisoikeudet ovat pääosin maassamme jo
toteutuneet, mikä ilmeni positiivisesti vinoissa arvo-osioiden pistemäärien jakautumissa.
Vaikka tässä työssä havaittiinkin jo varhain, etteivät itsestäänselvät tavoitelauseet erottele
vastaajia, otettiin YK-osioista 50 mukaan analyyseihin, sillä erottelukykyisimpien 25
osion käyttö ei tuonut muutosta tulokseen. Reliabiliusindeksikin oli .90. Humaanien
arvojen mittarin vastaava luku oli .87.

Länsimaissa on hyvin vaikeaa ryhtyä purkamaan materialistista ja kaupallista
rakenteistoa luontoa suojaavammalla tuotannolla ja toiminnalla. Vihreiden
luontomyönteisyys on nyt selkeästi kristillisyyden ohella ahdistavaa. Tieteelliset
todennäköisyydet eivät kenties olekaan varsinaisia arvoja vaan vain pelkkiä ja karuja
kuvia todellisuudesta, jonka edellyttämään elämään emme ole tottuneet. Tieteen tulisi
julkistaa arvotietojen funktioita. Sen statuksen nousu voisi edistää myös humaanisuuden
toteutumista.

Puoluepoliittisten ja humaanien arvo-osioiden faktorointi tavallaan testasi puolueiden
arvomaailmaa. Tässä ymmärrettävästi päädyttiin joustaviin, suvaitseviin, etiikkahakuisiin
ja liberaaleihin arvostuksiin. (vrt. Kaikkonen 1984, 137 -139). Tämä erittely on kuitenkin
hyvä lähtökohta. Se osoittaa, millaiset arkiset puoluearvot saattaisivat lisätä heikosti
viihtyvän opiskelijan persoonallisuuden tasapainoa. Keskustalaiset arvot olivat aika
tasapainoisia. Humaanimpien kansallisten arvojen suosio viittaa jo selkeästi
yleisempien, universaalien arvostusten suuntaan. Ihmisten arvostaman rehellisyyden
keskeltä esiin tulluttotuudellisuusvaatii julkistamista. Humaanien arvojen totuushan on
suurempi kuin kansallisten. Humanisaatio edesauttaa Raamatun ns. vuorisaarnan
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rakkauden toteutumista. Ihmisiä harhauttavat puoluetoimet voitaisiin vastaavasti jo
lakkauttaa ja siirtää niiden tehtävät suoremmille ja rehdimmille edunvalvontajärjestöille.
Tämä lienee kuitenkin vain haave.

Arvojen arviointi lienee näihin päiviin asti ollut vaikeaa. Sitä on vaikeuttanut se, että
arvot on nähty yhteiskuntakohtaisina ja jopa yksilöllisinä tai ns. itseisarvoina. Niinpä
ihmiskunnan arvojen kirjo ei voisi tuottaakaan luotettavuutta pätevyydestä
puhumattakaan. Muttaluontolähtöinen tarkastelu selkeyttää arvojen luotettavuutta jo
tuntuvasti. Olemmehan samaa ihmisrotua, ja kaikkia ihmisiä koskevat primäärit
perustarpeet (vrt. Lewis & Haviland 1993, 620; Maslow 1987). Niistä lähtien tämänkin
työn arvomittauksen tasoa täytyy arvioida. Luonnonmukaisuus, julkinen tiede ja
sovinnollinen ihmisoikeus edustavat meitä kaikkia koskevia arvoja. Yhdistyneiden
kansakuntien tavoitelauseet ovat relevantteja siksi, että ne ovat satojen erilaisten
valtioiden hyväksymiä ja tällaisina varsin yleisiä ja humaaneja. Moni YK-osio oli
suomalaisille lukiolaisille itsestäänselvyys, mikä kuvastaa maamme korkeaa sivistystasoa.
Globaalisti lähes kaikki nuo arvo-osiot ovat varsin laajalti vielä tavoitteita. Nämä arvot
ovat täten aika validejakin humaanisuuden mittoja.

Aikaisemmassa tutkimuksessani puoluearvot osoittautuivat kuitenkin niin selkeästi
korreloivan moniin persoonallisuuden ja sosiaalisuuden aspekteihin (Kaikkonen 1984,
129), että niitä päätin nytkin käyttää arvojen mittauksessa. Poliittisten puolueiden
tavoitteet koskettavat olennaisesti niihin kuuluvien ihmisten elämää. Ne ovat siis varsin
konkreettisia ja arkisia arvoja. Puolueiden tavoitelauseet olivat muuttuneet osin
tuntuvastikin aiemman tutkimukseni (Emt.) jälkeen, joten silloisia osioita ei kaikkia voitu
enää käyttää. Kansallisten arvojen osiot saatiin uusimmista puolueiden päätöksistä, mutta
niiden valitsemiseksi olisi ollut syytä käyttää enemmän aikaa. Esim. kaikkia uusimpia
puolueohjelmia ei saatu käyttöön arvomittareiden laatimista varten. Puoluearvot kuvaavat
kuitenkin kansalaisten arvostamia arkisia asioita. Ne edustavat kaikkia yhteiskunnan
väestöryhmiä. Niiden tavoitteet jakautuvat koko ulottuvuudelle, arkisimmista asioista
ihanteellisimpiin. Tässä työssä ei kuitenkaan arvioitu kansallisten poliittisten ryhmien
olemusta ja rakennetta. Säilyttäviä ja muuttavia arvoja suosivien lukiolaisten
viihtyvyyserot jo osoittavat, että nämä ryhmät sijoittuvat elämäntaistelun kellokäyrän
keskiarvon molemmin puolin. Poliittisia vastaryhmiä edustavat Kok ja SKP Niiden
korrelaatiot viihtyvyyteen (..23, -.19) ilmentävät näiden arvoryhmien vastakkaisuutta
kellokäyräkuvion vaakatasossa. Viihtyvyysneljännesten arvopistemäärien keskiarvojen
vertailut ilmensivät myös tällaista viihtyvyyden vastakkaisluonnetta. Selkeästi ero
viihtyvyydessä ilmeni oikeisto- ja vasemmistopistemäärissä (r = .21 ja -.12).

Yliopisto on instituutio, joka yhteiskunnassamme ylimpänä kouluna tutkii maailmaa.
Tämäkin tutkimus tehdään yliopiston valvonnassa. Näin tieteen aineksia ja periaatteita
otettiin mukaan humanisaatioarvoihin (vrt. Hirsjärvi 1977; Hirsjärvi & Huttunen 1991).
Tieteenkin etiikkaa edustaa tavallaan luonto, koska sitä tiede tutkii. Luontoarvoiksi
otettiin Turusen (1994) mainitsemat totuus, kauneus ja hyvyys, joiden kriteerinä pidettiin
luonnollisuutta ja sitä, että tiede tutkii juuri olevaista reaalista maailmaa. Osioita oli vain
neljä, mutta muita tieteellisiä arvoja oli runsaammin. Osoittautui, että luonto noiden
mainittujen arvojen kriteerinä näytti lukiolaisista perin oudolta. Tämä johtuu osittain siitä,
ettei olevaiseen ja tieteellisesti todennettuun maailmaan ole koulussamme voitu tyytyä. Se
on koettu jotenkin karuksi ja puutteelliseksi, koska tiede ei ole voinut antaa vastauksia
kaikkiin kysymyksiin. Sitä on tullut korvaamaan mm. kaupallisuus ja aatteellinen
kulttuuri. YK-arvojen painoarvoa osoittaa niiden yleisyys maailmalla. Ne edustavat
kohtalaisen hyvin kaikenlaisten valtioiden kansalaisten etuja. Ne ilmentävät selkeästi
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humaanien arvojen validiutta. Myös niiden selkeä korrelaatio tieteen ja luonnon arvoihin
(.26 ja .39) osoittaa humaanien arvojen pätevyyttä. Merkittävimmät humaanit
arvomuuttujat edustivat samaa inhimillisyyttä, jota Hakkarainenkin (1977) ilmensi
humaanisuusanalyysissaan (ks. kuvio 8 s. 33). Humaanien arvojen mittarin reliabilius oli
.87, kansallisten arvojen vastaavasti .86 ja koko arvomittarin .91.

Lukiolaisten vapaat vastaukset tukevat arvomittauksen luotettavuutta. Terveys,
rakkaus, rehellisyys, vapaus, ihmissuhteet ja onnellisuus olivat suosituimmat arvot. Ne
vastaavat varsin hyvin arvomittauksen suosituimpia arvoja. Inhimillisyys on
totuudellisuutta, rakkautta, yksilön vapautta ja toisten huomioon ottamista.

8.5 Viihtyvyyden ilmentäjät

Tämän tutkimuksen mukaan kouluviihtyvyyttä selittävät kansallisista arvoista selvimmin
oikeistolaiset arvot ja humaaneista tiede ja YK:n ihmisoikeudet. Lisensiaattityössäni
(Kaikkonen 1984, 129) totesin myös sosiaalisuuden (social desirability; ks. Berent 1998,
1), vertaisryhmän normien sisäistyneisyyden ja koulumenestyksenkin selittävän
lukioviihtyvyyttä. Sosiaalisuusesiintyi tässäkin työssä sosiaalisen suotavuuden mukaisena
reagointina esim. kristillisyyden, kokoomuslaisuuden, vihreiden ja kommunistisuuden
tasapainottomina arvostuksina. Persoonalliset tunteet jäävät useimmiten yhteisöllisen
suotavuuden varjoon. Usein ne korvautuvat sosiaalisilla tunteilla.

Koulumenestyksenja isän koulutuksen arviointi oli varsin hentoa, eikä niiden
osuudesta voitu näin ollen tässä työssä paljoa päätellä. Lukiolaisen arvosanat annetaan
kursseittain, eikä keskiarvoja todistuksessa ilmaista, joten oppilaiden oli varsin vaikea
kertoa menestymisestään kurssiarvosanojen keskiarvona. Arvosanojen antamisen
oikeudenmukaisuusarviointi (var1 ja 29) sen sijaan kertoo koulussa menestymisen ja
arvosanojen olevan tärkeitä lukiolaisillekin (vrt. Kaikkonen 1984, 109, 112). Samalla se
osoittaa arvosanojen olevan edelleen opettajien tapa säädellä oppilaiden
koulukäyttäytymistä ja näin myös viihtyvyyttä.

Sosiaalisen suotavuudenmukainen reagointi ilmeni tämän tutkimuksen vastauksissa
varsin selkeästi. Standardoitu Social desirability scale -mittari, jota käytin
lisensiaattityössäni, korostaa mm. yleisen käytännön mukaista pukeutumista, ruokailu- ja
käytöstapoja, kohteliaisuutta, huomaavaisuutta ja kuuliaisuutta esivallalle (Kaikkonen
1984, 161 - 162). Nämä ominaisuudet sisältyvät siihen sosiaaliseen kontrolliin, joka
säätelee yhteisön jäsenten toimintoja. Sosiaalinen yksilö pyrkii noudattamaan vallitsevia
yleisiä käytänteitä. Sosiaalinen suotavuus sisältää Berentin (1998, 1) mukaan viisi
sosialisaation aluetta: minän, ahdistuneisuuden, riippumattomuuden, etiketti-käytöksen ja
empatian. Jos hän niistä poikkeaa, hän saa usein kielteistä palautetta yhteisönsä muilta
jäseniltä. Yhteisön kannalta katsottuna tämän työn kouluviihtyvyys on sosiaalisen
suotavuuden mukaisuutta. Viihtyvyyden tunnealue, joka ei yleensä näy yksilön
sosiaalisessa toiminnassa, painottaa yksilöllistä ja persoonallista viihtyvyyttä, joka
tässäkin työssä ilmeni usein sosiaalisuudesta poikkeavana. Kognitiivinen ja toiminnallinen
viihtyvyyskomponentti edustavat yleensä sosiaalista suotavuutta ja yhteisöllistä
sopeutuvuutta mutta tunteet yksilön omia sisäisiä tuntemuksia, jotka hänen on ilmeisen
usein salattava yhteisöllisessä toiminnassaan. Sellaiset arvo-osiot, joissa opiskelija ei
havainnut selkeää sosiaalista suotavuutta, ilmensivät hänen persoonallisia piileviä
tuntojaan. Esim. tuotantovälineiden yhteiskunnallinen omistus miellettiin
kommunistisuuteen kuuluvaksi muttei enää rauhan tavoittelua ja ydinsodan estämistä.
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Edellinen koettiin kielteisenä, jälkimmäiset myönteisinä, vaikka ne molemmat ovat SKP:n
tavoitteita. Yhteiskunnan rakentaminen Raamatun periaatteiden mukaisesti koettiin
negatiivisena mutta heikkojen auttaminen positiivisena. Avun tarpeessa olevista
lähimmäisistä huolehtiminen tuntuu hyvältä ja suotavalta mutta raamatunmukainen
yhteiskunnan kehittäminen ahdistavalta. Opiskelijat haluavat välttää sosiaalista arvostelua
ja ystäviensä epäsuosiota. Siksi he pyrkivät toimimaan tietoisesti tai alitajuisesti yleisesti
hyväksyttävällä tavalla. Monien kohdalla tämä sosiaalisuus näyttää tuntuvan ahdistavalta,
koska se ei riittävästi tue persoonallisuutta. Omaa kantaa ei hyödytä nykyisen aseman
menettämisen vuoksi aina ilmaista, mutta mielipide on kuitenkin koko ajan
persoonallisuuden sisällä vaikuttamassa sen vitaalisuuteen ja tasapainoisuuteen. Luova
persoonallinen toiminta vaatii usein vahvaa luonnetta. Tästä syystäluovat yksilöteivät ole
yhteisönsä suosikkeja, vaan heillä on usein selviä sosiaalisia vaikeuksia myös koulussa.
He pystyvät hyödyntämään vain osan kapasiteetistaan ja mahdollisuuksistaan. Tämä on
huomattava nykykoulun ongelma.

Tässä tutkimuksessa keskityttiin kokonaispersoonallisen kouluviihtyvyyden
kuvaamiseen arvojen avulla. Tutkittiin kouluviihtyvyyden yhteyksiä persoonallisuuden
ylimpiin kerroksiin. Ei tarkasteltu eikä selvitelty enää erilaisia viihtymättömyyden arkisia
ilmenemismuotoja. Koska koulun tehtävänä on kulttuurin siirtäminen ja toisaalta oppilaan
yksilöllisyyden huomioiva oppimaan ja kasvamaan saattaminen, koetettiin selvittää,
voidaanko viihtyvyyttä kuvata ja tukea yleisten arvojen avulla. Näin otettiin mukaan
kansallisia ja yleisempiä globaaleja arvoja, joista jälkimmäiset näyttävätkin olevan
lukiolaisten viihtyvyyttä selkeästi tukevia tekijöitä. Humaanit asiat jäävät varsin vähälle
painotukselle lukiokäytänteissämme, koska ne eivät liity välittömästi minkään kansallisen
ryhmittymän tavoitteisiin. Lukiolaisten korkea kognitiivinen kyvykkyys rekisteröi kyllä
inhimilliset ja tieteelliset tosiasiat, vaikkei niiden mukaan toimiminen kouluarjessa juuri
saakaan julkista tukea.Ihmisarvoisuus ja totuudellisuusovat vahvoja lukiolaisen arvoja,
joten heidän viihtymistään on mahdollista rakentaa humanisaatioarvojen varaan. Tämä
edellyttää mm. seuraavia asioita:

• arvotietojen tulkinta ja priorisointi sekä oikean toiminnan arviointi ja toteuttaminen
(Rest ym.1995)

• asioihin orientoituminen totuushakuisesti kognitioiden kautta (Meadows ym 1993;
Turunen 1994)

• humaani kouluyhteisö (tiede, YK)
• koulutietojen funktioiden julkistaminen (vrt. puoluearvot vs. humaanit arvot; Rest

ym.1995)
• luonnonmukaisuuteen tukeutuminen (Maslow 1987,60; Matt. 24:13; Joh. 1:2)
• pelkästä animaalisesta puuhastelusta luopuminen (vrt. Maslow 1987, 61)
• persoonallisen luovan orientoitumisen salliminen ja sen tukeminen koulussa (Maslow

1987; Bergström 1997).
• persoonallinen tavoitehakuisuus (Apter 1989; 1997, 1 - 3: telic-orientaatio)
• sosialisaation humaanistaminen (Maslow 1987; Rogers 1993)
• tieteellinen ajattelu ja kieli sekä ongelmien kognitiivinen ratkaiseminen
• totuustietojen perusteleminen (operationaalisuus; Maslow 1987,61; Ketonen 1981;

219 - 222)
• tunteiden asiallinen, sanktioimaton salliminen ja ilmaiseminen (Maslow 1987,43;

Pulkkinen 1995)
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• yksilön toimintamahdollisuuksien turvaaminen (Maslow 1987,61; Smith & Lazarus
1990)

• yleispätevä eettinen normisto (1. Kor. 13:4; 2. Kor. 13:6; Maslow 1987).

Pelkistettynä edellinen luettelo viittaa siihen, että lukiotyössä pitää huolehtia ensin
oppilaiden oppimisvalmiuksien ja oppimisen välineiden turvaamisesta ja vasta
toissijaisesti kulttuuriasioiden opettamisesta. Toinen olennainen tehtävä, joka tavallaan
liittyy edelliseen, on selkeästi ja tietoisesti pitääajattelu ja tunteeterillään ongelmien
ratkaisuissa ja oppimistoiminnoissa. Opittuaan oppimaan opiskelijat valitsevat itse
kulttuurinsa. Opiskelu tapahtuu kognitiivisesti, tunteet palvelevat lähinnä sosiaalista
kanssakäymistä. Tuottelias ja rakentavaluovuus tulee hyväksyä ja siihen on myös
kannustettava.

Edellä opiskelijaa tarkasteltiin lähinnä yhteisönsä osana, mutta seuraava taulukon 31
mukainen toimintaohjeiden listaus koskee itse yksilöä ja hänen opiskelukäytänteitään
tavoiteasettelun, ajankäytön ja asiaan keskittymisen dimensioiden avulla.

Taulukko 31. Lukio-opiskelun tavoitehakuisuus, ajankäyttö ja intensiivisyys.

Opiskelun tavoiteominaisuudet Suorat toimintaohjeet opiskelijalle
Päämäärähakuisuus

• Olennaiset tavoitteet Keskity vain tarpeelliseen.
• Tavoitteiden säätely Osita tavoitteet itsellesi sopiviksi.
• Sekundääriset tavoitteet Jätä osa koulun tavoitteista toissijaisiksi.
• Reagoivuus Ponnistele ja yritä parhaasi, se riittää.
• Tavoitehakuisuus Pidä opiskelun päämäärä mielessäsi.
• Aktiviteettien loppuunsaattaminen Opettele sietämään epäonnistumisia.
• Tulevaisuusorientaatio Muista, että rakennat nyt omaa elämääsi.
• Pisteiden omaehtoinen suorittaminen Tee tehtävät itse, kysele, mutta älä kopioi.

Ajankäyttö

• Asiallinen suunnittelu Noudata omaa rytmiäsi ja aikatauluasi.
• Tavoitteen saavuttamisen nautinto Nauti pienistäkin suorituksistasi.
• Merkittävien asioiden suosiminen Panosta asioiden ymmärtämiseen.
• Matalaan tunnetasoon pyrkiminen Vältä kiihottumista, älä pakene.

Intensiivisyys

• Sosiaalisen kilpailun välttäminen Keskity omaan työhösi, se on tehtävä itse.
• Yleinen realistisuus Aseta tavoite korkealle, ei liian ylös.
• Alhaiseen vireystasoon pyrkiminen Työ on työtä, tulos on tulosta, elä niitä.

(Ks. Telic-characteristics 1997, 1.)

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että jokaisen opiskelijan kenellekään luovuttamaton
yksilöllisyys ja sen persoonallinen todentuminen turvataan lukioyhteisössä. Jaettava tieto



185

ja sen merkitys täytyy voida perustella. Tiedon tieteellisyys ja ihmisoikeudellisuus
turvaavat yksilön persoonallisen ajatustoiminnan kognitiivisen selkeyden, joka on
edellytyksenä tasapainoisten tunteiden muodostumiselle. Tunteita on voitava vastaanottaa
ja niiden jakaminen ja osoittaminen on tehtävä mahdolliseksi inhimillistämällä
kouluyhteisön toimintatapoja. Tämän on oltava vapaa sanktioinnista, mutta tapahduttava
lähinnä yhdessä sovittuina aikoina, toiset huomioivalla tavalla ja asianmukaisissa
tilanteissa. Kunkin yksilön tavoitehakuisuutta on tuettava, ja siihen on kannustettava.
Asioiden käsittely ja niistä väittely on tehtävä mahdollisimman selkein tieteellisin
käsittein. Koulutoiminnan etiikan on oltava luonnollista. Pelkkä tunteilu ja tavoitteeton
touhuaminen ovat itse opiskelussa tarpeettomia tai jopa haitallisia. Animaalisuus ei tue
ihmisyyttä. Opiskelun arvoja on laitettava tärkeysjärjestykseen opiskelijoiden
ymmärryksen ja tieteellisyyden pohjalta. Arvotietojen kriittinen arviointi ja ihmisläheinen
toteuttaminen turvaavat kouluyhteisön humaania kehitystä ja opiskelijoiden oman
olemuksen kokonaispersoonallista aktualisointia.

Kaikista sosiaalisista kytkennöistä huolimatta opiskelijan on käytettävä kaikki
kouluaikansa keskittyneesti tietoa hankkien. Kun yksilö ponnistelee ja yrittää, hän
saavuttaa sen, mikä hänelle on mahdollista. Se riittää. On osattava muuntautua
kysymysmerkiksi. “Huutomerkiksi” ryhtyminen liian aikaisin voi tuottaa turhia
haitallisia seuraamuksia. Yleisesti ottaen on tyydyttävä siihen, minkä ymmärtää todeksi.
Mitä ei voi ymmärtää, siihen on vastaus: “En tiedä”. Kaikesta elämän
käsittämättömyydestä huolimatta ei tule luopua hyvän tavoittelusta ja toivosta. Ei pidä
alistaa eikä alistua. On tehtävä omat asiansa ja sallittava muidenkin tehdä niin.

Kuviossa 76 pohdiskelen vielä persoonallisuuden toimintaa lapsenomaisesta
itsekeskeisyydestä lähtien edeten kohti ihmisyyden täyttymystä, jumalaisen totuuden
kaipuuta.
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Kuvio 76. Ihmisen kasvu jumaluuteen.

Ego on persoonallisuuden ydinvoimien kohtauspaikka, kuin kiehuva noidankattila,
jossa primääri eläimellisyys, animaaliset vietit ja minätietoisuus joutuvat kontaktiin
ympäröivän todellisuuden kanssa. Tämä persoonallisuus, jota siis ego aluksi edustaa ja
ilmentää, on ollut tämän työn kohteena. Sosialisaatio edustaa tässä työssä arkista
konformistisuutta, jossa tunteet ja ajattelu elävät usein toisiinsa kietoutuneena kimppuna.
Yksilön toimintaa tällä normaalisuuden tasolla ilmentää pyrkimys käyttäytyä sosiaalisen
suotavuuden ja hyvien tapojen mukaisesti. Tavoitteellinen taso on humanisaatio, jolla
inhimillinen toiminta edustaa yleisiä, kaikille yhteisöille ja yksilöille yhteisiä tekijöitä. Jos
sosialisaatioprosessi päättyy kuvaannolliseen pisteeseen (.), humanisaatiota edustaa silloin
huutomerkki (!). Humanisaatio on sosialisaatiota inhimillisempää. Se on ihmisen ja
ihmisyyden taso, jolla elämän probleemi ei vielä ratkea, mutta tälle tasolle tulee kuitenkin
pyrkiä. Humanisaation tasolla ihminen voi vielä ymmärtää asioita. Tällä tavoitellulla
tasollakin tarvitaan yhä eteenpäin katsovaa orientaatiota. Jumaluus on yhä selvittämättä,
elämä on yhä salaisuus. Ihminen etsii edelleen kiihkeästi vastauksia elämän
käsittämättömyyksiin. Se on tieteen tehtävä. Siksi viimeinen taso on universaali
jumaluuden alue, jonne kaikki ihmisyhteisöt ovat aina pyrkineet. Mutta kannattaako sinne
edes yrittää vain joko tunteillen, ajatellen tai kenties pelkästään vain toimien? (Vrt.
Fenichel 1997,1 - 4.)

Kuvion 76 nuolet kuvaavat sitä, että jokaisella toimintatasolla voidaan liikkua joko
horisontaalisti kognitiiviseen tai emotionaaliseen suuntaan tai vertikaalisti aikadimensiolla
ylös- tai alaspäin, edistyen tai taantuen. Arkisessa sosialisaatiossa persoonallinen
viihtyvyys on täyttä elämää ja viihtymättömyys defensiivistä elämältä suojautumista.
(Vrt. Bergström 1997, 109 - 111; Huitt 1997, 2 - 3.) Humanisaatiossa viihtyvyys on
vastaavasti ihmisarvon edellyttämää suvaitsevaisuutta, jonka realisointi sisältää eettisen
(moraalisen) aspektin. Humanisaatio tavallaan yhdistää erilaiset ihmisyksilöt ja -yhteisöt.
Jumaluutta symboloi kuitenkin yhä kysymysmerkki, ei suinkaan vielä huutomerkki.
Tässä työssä ei keskitytty viihtymättömyyteen, defensseihin, vaikka siitäkin teoriaosassa
puhuttiin. Defenssimekanismit ovat niitä keinoja, joilla yksilö yrittää kompensoida
persoonallisuutensa toteuttamisessa kohtaamiaan vaikeuksia. Jos olennaisia arkitoimintoja
on opittu valtaosin tunteina, on ilmeistä, etteivät yksilön kognitiot riittävästi ohjaakaan
hänen käyttäytymistään. Hänestä saattaa kehittyä asenteellinen, ja tällöin oppiminen on
tunteiden rajaamaa. Sama on tilanne silloin, kun oppilaalla ei ole mahdollisuuksia
realisoida henkistä rakennettaan toiminnoissa. Hän ei tavallaan pysty todentamaan
kognitioitaan ja emootioitaan eli saattamaan henkistä oppimisprosessiaan päätökseen. Hän
oppii ehkä avuttomaksi. Hän on persoonaltaan tasapainoton ja ristiriitainen. Tätä
tutkimusta voisikin jatkaa juuri defensiivisyyden (viihtymättömyyden) erilaisten
ilmenemismuotojen selvittelynä. (Vrt. esim. Bäckström 1994, 8 - 9; Cramer 1991, 215 -
234.) Jos sosialisaatiota halutaan kehittää humanisaatioksi, koulun
opetussuunnitelmistakin olisi jo aika siirtyäoppimissuunnitelmiin. Koulun primääri
tavoitehan ei ole opettaminen vaan oppiminen.
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LIITE 1. Mittaristo (Kouluviihtyvyys = osiot 1 - 48).
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(jatkuu)
YK = osiot 49 - 98, luonto = osiot 99 - 102



198

(jatkuu)

Kesk = osiot 103 - 112, SKP = osiot 113 - 121, Kok = osiot 122 - 131, SKL =
osiot 132 – 141



199

(jatkuu)

Lib = osiot 142 - 151, SDP = osiot 152 - 161, SMP = osiot 162 - 171, Vihr = osiot
172 – 180
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(jatkuu)
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Vas = osiot 181 - 190, tiede = osiot 191 - 209, vapaat vastaukset = osiot 210 -
215, muut muuttujat = 216 - 218
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LIITE 2. Tyttöjen ja poikien muuttujapistemäärien jakautumia ja keskiarvoja.

(jatkuu)

21,5

21,1

141,4

141,5
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(jatkuu)

36,3

35,5

25,6

25,4
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(jatkuu)

23,1

23,1

8,8

8,7
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(jatkuu)

25,4

25,4

26,2

26,6
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(jatkuu)

48,1

48,3

26,0

26,0
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(jatkuu)

23,8

24,0

21,4

21,5
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96,3

95,1
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LIITE 3. Lukot ja niiden oppilasmäärät.

Lukioiden tytöt ja pojat kouluittain

Lukioiden oppilasmäärät kouluittain
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LIITE 4. Muuttujaluettlelo (nimi, keskiarvo, hajonta, suurin ja pienin arvo, tapausten
määrä ja muuttujanimi).
________________________________________________________________________

Variaabeli Keskiarvo Hajonta Minimi Maksimi N Asiasisältö
___________________________________________________________________________

A1 ,00 1,00 -2,02507 5,33886 799 Imisyys
A2 ,00 1,00 -4,36075 3,10324 799 Suvaitsevuus
A3 ,00 1,00 -5,00606 2,33937 799 Eettisyys
A4 ,00 1,00 -5,04119 2,60789 799 Etuoikeus
A5 ,00 1,00 -3,43957 2,87283 799 Suuttumus
A6 ,00 1,00 -4,09267 4,21063 799 Yhteistyö
ABSTRA32 2,78 1,00 1 5 799 Asiat abstraktisia
AFF 20,93 5,14 8,00 38,00 799 8 tunneosiota
AMMATI5 2,62 1,31 1 5 799 Nyt ammattiin
ARVOSAN1 2,94 1,11 1 5 799 Arvosanat
ARVOST14 3,26 1,10 1 5 799 Arvostelu
ASIAHA33 2,47 1,07 1 5 799 Opett. asiahallinta
DEMOKR22 3,14 1,10 1 5 799 Kouludemokratia
ELAMAN20 3,69 ,95 1 5 799 Opetus elämänläheistä
ESIINTY9 2,83 1,30 1 5 799 Julkinen esiintyminen
FAC10KV ,00 1,00 -3,40645 3,70105 799 10. viihtyvyysfaktori
FAC11KV ,00 1,00 -3,60870 3,20403 799 11. viihtyvyysfaktori
FAC12KV ,00 1,00 -3,59690 4,30953 799 12. viihtyvyysfaktori
FAC13KV ,00 1,00 -3,39427 3,06175 799 13. viihtyvyysfaktori
FAC1KV ,00 1,00 -3,43974 3,06263 799 Selkeys
FAC2KV ,00 1,00 -2,91259 3,61686 799 Itsetunto
FAC3KV ,00 1,00 -2,76716 3,19529 799 Työrauha
FAC4KV ,00 1,00 -3,97923 2,84580 799 Opettajatyytyväisyys
FAC5KV ,00 1,00 -3,56479 3,56803 799 Käytännöllisyys
FAC6KV ,00 1,00 -3,44239 2,67182 799 Harrastukset
FAC7KV ,00 1,00 -2,96857 2,71640 799 Epäkoulumaisuus
FAC8KV ,00 1,00 -3,00414 3,22908 799 Intensiivisyys
FAC9KV ,00 1,00 -3,42281 3,47897 799 Demokratia
HAIRIT39 2,63 1,19 1 5 799 Oppitunnin häirintä
HARRAS13 3,21 1,23 1 5 799 Aikaa harrastuksiin
HERMOS3 3,58 1,26 1 5 799 Hermostuminen
HUM1 ,00 1,00 -2,43369 4,33962 799 Ihmisyys
HUM2 ,00 1,00 -3,85794 2,85548 799 Suvaitsevuus
HUM3 ,00 1,00 -3,81473 2,98548 799 Eettisyys
INHOAN6 3,50 1,39 1 5 799 Oppiaineet
ITSELU26 2,54 1,27 1 5 799 Itseluottamus
JANNIT28 2,19 1,11 1 5 799 Olen jännittynyt
JARJES21 2,55 1,00 1 5 799 Järjestelmällisyys
JUTELL27 2,41 1,13 1 5 799 Juttelu opettajalle
KAAVA42 3,91 ,98 1 5 799 Opett. kaavamaisuus
KESK 21,36 5,48 10 43 799 Kesk:n arvot
KESK1 ,00 1,00 -1,71362 4,32812 799 Puhdas luonto
KESK2 ,00 1,00 -3,58877 3,14935 799 “Kolmas tie”
KESK3 ,00 1,00 -3,45566 3,95682 799 Metsätietoa EU:lle
KESKUS10 2,67 1,10 1 5 799 Keskustelu puuttuu
KIINNO38 3,07 1,09 1 5 799 Opetus kiinnostavaa
KOK 25,57 4,79 10 44 799 Kok:n arvot
KOK1 ,00 1,00 -3,10281 3,45468 799 Yksilökeskeisyys
KOK2 ,00 1,00 -3,09095 3,18778 799 EU-myönteisyys
KOK3 ,00 1,00 -2,66633 3,90387 799 Sivistynyt demokratia
KOKOPE12 3,46 1,02 1 5 799 Kok.persoonallisuus
_____________________________________________________________________________
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KOTITE11 3,31 1,24 1 5 799 Kotitehtävät
KOULUM29 2,96 1,31 1 5 799 Koulumenestys
KRIST 35,97 7,63 10 50 799 Kristillisyys
KRIST1 ,00 1,00 -3,36738 1,70144 799 Raamatullisuus
KRIST2 ,00 1,00 -2,77427 4,13190 799 Siveys
KURI36 2,36 1,13 1 5 799 Kurinpitomahdollisuus
KV 141,43 18,81 71 199 799 Kouluviihtyvyys
LIB 23,08 3,73 10 42 799 Lib:n arvot
LIB1 ,00 1,00 -3,16075 5,23797 799 Joustava yksilönvapaus
LIB2 ,00 1,00 -5,45468 4,11790 799 Terve markkinatalous
LIB3 ,00 1,00 -3,74245 4,41532 799 Yksilöliberalismi
LUONTE34 3,13 1,09 1 5 799 Luonteva lähentyminen
LUONTO 8,74 2,46 4 17 799 Luontoarvot
LUONTO1 ,00 1,00 -1,80925 3,63202 799 Luontomyönteisyys
LUONTO2 ,00 1,00 -2,88722 4,21838 799 Tiede perustana
MASEN30 2,74 1,25 1 5 799 Masentuneisuus
MELU25 2,50 1,28 1 5 799 Luokan melu
NEUVOT16 3,34 1,05 1 5 799 Neuvottelut koulussa
OIKEA 105,98 14,56 68,00 156,00 799 Oikeistoarvot
OSALLI43 2,73 1,34 1 5 799 Osallistuminen
PERSOO47 2,09 1,07 1 5 799 Opett.persoonallisuus
RAHAA4 3,42 1,25 1 5 799 Rahan ansaitseminen
SDP 25,36 4,08 11 39 799 SDP:n arvot
SDP1 ,00 1,00 -3,52893 3,47525 799 Tasapuolisuus
SDP2 ,00 1,00 -3,11220 3,07678 799 Ihmisoikeus
SDP3 ,00 1,00 -3,12814 4,48639 799 Tasa-arvoisuus
SKP 26,33 3,88 12 45 799 SKP:n arvot
SKP1 ,00 1,00 -3,84066 4,17482 799 Yhteiskuntaomistus
SKP2 ,00 1,00 -3,23472 4,15340 799 Kansanrauha
SKP3 ,00 1,00 -3,21185 4,49737 799 Osallistuvuus
SMP 25,96 4,30 14 46 799 SMP:n arvot
SMP1 ,00 1,00 -2,48577 3,91552 799 Yksilönvapaus
SMP2 ,00 1,00 -3,66625 3,51784 799 Vallan vastustus
SMP3 ,00 1,00 -2,68110 4,09670 799 Perhekeskeisyys
SOVELIA8 4,06 1,08 1 5 799 Opettajat soveliaita
SUHTEE41 2,15 ,98 1 5 799 Oppilaiden suhteet
SUKUP45 2,57 1,21 1 5 799 Sukupuolitietous
SUUNI37 3,06 1,01 1 5 799 Opetus suunniteltua
SUUNNI46 2,63 ,99 1 5 799 Tunnit suunniteltuja
TARKEI24 2,80 1,12 1 5 799 Ei tärkeitä asioita
TARKOI15 2,71 ,98 1 5 799 Tarkoituksellisuus
TAVOI18 3,06 1,03 1 5 799 Tavoitteet
TIEDE 48,13 6,00 27 69 799 Tieteen arvot
TIEDE1 ,00 1,00 -2,79614 4,84934 799 Ihmisyys
TIEDE2 ,00 1,00 -3,88555 3,08935 799 Suvaitsevuus
TIEDE3 ,00 1,00 -5,26278 3,42544 799 Eettisyys
TOIM 21,18 4,24 9,00 35,00 799 8 toimintaosiota
TOTTEL35 2,52 1,05 1 5 799 Opettajia ei totella
TOTUUT23 3,20 1,01 1 5 799 Vain osa totuutta
TURHAL17 3,17 1,27 1 5 799 Koulu tuntuu turhalta
TUSKAST7 4,46 ,86 1 5 799 Opetus
UJOUS31 2,00 1,06 1 5 799 Ujous
VAITEL2 2,64 1,14 1 5 799 Väittely
VALTA44 2,99 1,04 1 5 799 Päätösvalta koulussa
VAR100 2,60 1,06 1 5 799 Luonnoll. perustana
VAR101 2,58 ,97 1 5 799 Luonnoll. totuutena
VAR102 1,83 1,01 1 5 799 Tieteellisesti oikea
VAR103 2,19 1,09 1 5 799 Puhdas maaseutu
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VAR104 2,07 1,00 1 5 799 Palvelut maaseudulla
VAR105 2,17 1,09 1 5 799 Talonpoikaisväestö
VAR106 2,59 1,24 1 5 799 Pellot tuottamaan
VAR107 1,85 ,95 1 5 799 Elävä maaseutu
VAR108 2,83 ,84 1 5 799 “Kolmas tie”
VAR109 2,23 1,00 1 5 799 Uusiutuva luonnonvara
VAR110 1,79 ,92 1 5 799 Metsätietoa EU:lle
VAR111 1,97 1,00 1 5 799 Puhdas kasvituotanto
VAR112 1,68 ,88 1 5 799 Suom. elintarvikkeet
VAR113 1,80 1,00 1 5 799 Maailmanrauha
VAR114 3,32 ,93 1 5 799 Valtionomistus
VAR115 2,46 ,92 1 5 799 Kansan aktiivisuus
VAR116 3,69 1,01 1 5 799 Tuotantovälineet
VAR117 3,19 ,77 1 5 799 Puutavarayhtiöt
VAR118 2,73 1,14 1 5 799 Valta kansalla
VAR119 2,53 ,95 1 5 799 Valtion ohjaus
VAR120 3,40 1,31 1 5 799 Uskonto harhauttaa
VAR121 3,21 ,92 1 5 799 Kapitalismi
VAR122 1,85 ,99 1 5 799 Korkea sivistys
VAR123 1,70 ,82 1 5 799 Ilmaisuvapaus
VAR124 2,46 1,20 1 5 799 Kristillisyys
VAR125 2,95 1,07 1 5 799 Euroopan unioni
VAR126 3,10 1,03 1 5 799 NATO ja WEU
VAR127 2,75 1,03 1 5 799 Jäsenyys EU:ssa
VAR128 2,56 1,04 1 5 799 Yksilönvapaus
VAR129 3,06 1,18 1 5 799 Krist. ajatustapa
VAR130 3,39 1,24 1 5 799 Kristillistä
VAR131 1,75 ,87 1 5 799 Omatoimisuus
VAR132 3,97 1,18 1 5 799 Hengellisyys
VAR133 3,40 1,19 1 5 799 Kristilliset arvot
VAR134 3,30 1,31 1 5 799 Uskonnon opetus
VAR135 2,98 1,31 1 5 799 Kymmenen käskyä
VAR136 3,72 1,16 1 5 799 Raamatun mukaan
VAR137 2,87 1,06 1 5 799 Israel
VAR138 3,14 1,16 1 5 799 Tunnustuksellisuus
VAR139 4,08 1,04 1 5 799 Kristill. ohjelmat
VAR140 4,06 1,17 1 5 799 Irralliset suhteet
VAR141 4,44 ,98 1 5 799 Keskioluen myynti
VAR142 2,19 ,90 1 5 799 Järjestys
VAR143 2,87 ,72 1 5 799 Markkinatalous
VAR144 1,83 ,87 1 5 799 Rakentaminen
VAR145 1,39 ,73 1 5 799 Eläinten kohtelu
VAR146 1,88 1,02 1 5 799 Radioaktiivinen
VAR147 2,76 ,70 1 5 799 Kunnallishallinto
VAR148 2,76 ,81 1 5 799 Liberalismi
VAR149 1,96 ,84 1 5 799 Kansan tiedon taso
VAR150 2,62 ,99 1 5 799 Valta harvoilla
VAR151 2,82 1,02 1 5 799 Maatalouden järkeistäm.
VAR152 2,86 1,06 1 5 799 Elinkeinotuet
VAR153 1,79 ,86 1 5 799 Tulojen verotus
VAR154 1,95 ,94 1 5 799 Kansojen oikeus
VAR155 2,93 ,57 1 5 799 Ei väkevämmän voima
VAR156 2,93 ,90 1 5 799 Maatal. kevennykset
VAR157 2,17 ,96 1 5 799 Ympäristöhaitat
VAR158 2,37 ,91 1 5 799 Opetustoimi
VAR159 2,97 ,91 1 5 799 Maatalouden tuki
___________________________________________________________________________
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VAR160 2,84 1,02 1 5 799 Ahon hallitus
VAR161 2,55 ,83 1 5 799 Sosiaaliturva
VAR162 3,56 1,15 1 5 799 EU:n jäsenyys
VAR163 3,00 ,95 1 5 799 Kansalaisprotesti
VAR164 3,58 1,10 1 5 799 100 000 työtöntä
VAR165 2,25 1,00 1 5 799 Pakkovalta
VAR166 1,85 ,95 1 5 799 Yksilön oikeudet
VAR167 2,29 ,95 1 5 799 Holhousyhteiskunta
VAR168 2,34 1,09 1 5 799 Kerskakulutus
VAR169 1,89 ,95 1 5 799 Perhe perusyksikkönä
VAR170 2,58 1,17 1 5 799 Sisäis. ehjät kodit
VAR171 2,63 ,91 1 5 799 Suurtilalinja
VAR172 2,57 1,35 1 5 799 Turkistarhaus
VAR173 2,63 1,06 1 5 799 Soiden ojittaminen
VAR174 2,29 1,04 1 5 799 Liikenteen verotus
VAR175 2,31 1,14 1 5 799 Suurpedot
VAR176 2,28 ,98 1 5 799 Mater. hyvinvointi
VAR177 2,13 ,99 1 5 799 Ympäristöhaitat
VAR178 2,77 1,34 1 5 799 Ydinvoimalat
VAR179 2,34 ,94 1 5 799 Kulttuuri
VAR180 2,13 1,12 1 5 799 Asevarustelu
VAR181 2,34 1,10 1 5 799 Perintövero
VAR182 1,62 ,88 1 5 799 Heikko-osaiset
VAR183 1,87 ,89 1 5 799 Syrjäytyminen
VAR184 2,21 1,05 1 5 799 Työttömyysturva
VAR185 2,61 ,98 1 5 799 Yhteisvastuuvero
VAR186 2,49 1,02 1 5 799 Etuoikeudet
VAR187 3,10 ,87 1 5 799 Kapit. kritiikki
VAR188 2,32 ,86 1 5 799 Syrjäytyneisyys
VAR189 2,30 ,91 1 5 799 Päätöksenteko
VAR190 3,03 1,08 1 5 799 EU:n laajeneminen
VAR191 3,07 ,93 1 5 799 Tieteellinen teoria
VAR192 1,98 ,76 1 5 799 Asiallinen tieto
VAR193 3,08 1,15 1 5 799 Käytäntö ja teoria
VAR194 2,37 ,97 1 5 799 Tieto kasvattaa
VAR195 3,12 1,03 1 5 799 Sirpaletieto
VAR196 2,89 1,08 1 5 799 Eettiset asiat
VAR197 2,16 1,03 1 5 799 Kriittisyys
VAR198 2,55 1,01 1 5 799 Julkinen ajattelu
VAR199 2,46 ,96 1 5 799 Yleinen mielipide
VAR200 2,70 ,96 1 5 799 Yleistettävyys
VAR201 3,24 1,02 1 5 799 Suhteellinen totuus
VAR202 1,69 ,83 1 5 799 Oikea tieto
VAR203 1,85 ,86 1 5 799 Oikeat arvot
VAR204 2,42 1,09 1 5 799 Arvot pätevyys
VAR205 2,76 ,96 1 5 799 Teoreett. ajattelu
VAR206 2,18 1,02 1 5 799 Luontosysteemi
VAR207 2,84 ,71 1 5 799 Objektiivisuus
VAR208 2,37 ,95 1 5 799 Yleinen mielipide
VAR209 2,39 1,03 1 5 799 Usko ylintä tietoa
VAR216 1,37 ,48 1 2 799 Sukupuoli
VAR217 3,58 1,01 1 5 799 kurssiarvosanat
VAR218 2,48 1,37 1 5 799 Isän pohjakoulutus
VAR219 7,28 4,53 1 15 799 Lukio
VAR49 1,33 ,80 1 5 799 Vapaus ja turvallis.
VAR50 1,17 ,63 1 5 799 Orjuuttaminen
VAR51 3,55 1,34 1 5 799 Rikollisille rankais.
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VAR52 1,31 ,71 1 5 799 Yksilön tunnustaminen
VAR53 1,99 ,97 1 5 799 Persoonallisuus
VAR54 1,56 ,80 1 5 799 Suvaitsevaisuus
VAR55 1,52 ,98 1 5 799 Pidättäminen
VAR56 1,51 ,79 1 5 799 Perusoikeus
VAR57 1,58 ,86 1 5 799 Kunnianloukkaus
VAR58 2,95 1,25 1 5 799 Elämän yksityisyys
VAR59 1,52 1,16 1 5 799 Avioon sopimuksesta
VAR60 1,58 ,97 1 5 799 Omaisuussuoja
VAR61 1,32 ,73 1 5 799 Omaisuuden riisto
VAR62 3,17 1,33 1 5 799 Vakaumuksensieto
VAR63 2,01 1,12 1 5 799 Sananvapaus
VAR64 1,81 1,04 1 5 799 Kannan muuttaminen
VAR65 2,26 1,24 1 5 799 Tietojen julkistam.
VAR66 1,47 ,98 1 5 799 Tasavertaisuus
VAR67 1,85 ,97 1 5 799 Veljeyden henki
VAR68 1,54 ,93 1 5 799 Yksilön arvo
VAR69 1,88 1,27 1 5 799 Samanarvoisuus
VAR70 1,46 ,83 1 5 799 Kokoontumisoikeus
VAR71 1,71 1,31 1 5 799 Yhdistykseen liittym.
VAR72 3,19 1,37 1 5 799 Julkiset toimet
VAR73 1,85 1,13 1 5 799 Mielipiteen kuulem.
VAR74 2,37 1,18 1 5 799 Pahantekijän kuulem.
VAR75 2,02 1,06 1 5 799 Yksilön tuomitseminen
VAR76 1,96 1,32 1 5 799 Sosiaaliturva
VAR77 1,37 ,81 1 5 799 Oikeus palveluksiin
VAR78 1,35 ,79 1 5 799 Oikeus työhön
VAR79 1,94 1,15 1 5 799 Samapalkkaisuus
VAR80 1,67 1,02 1 5 799 Liikkumisvapaus
VAR81 1,41 ,76 1 5 799 Oikeus lähteä maasta
VAR82 1,42 ,83 1 5 799 Toimeentulo
VAR83 2,13 1,08 1 5 799 Turvapaikka
VAR84 3,83 1,13 1 5 799 Kansalaisuus
VAR85 3,03 1,14 1 5 799 Rikollisia kok.
VAR86 1,36 ,76 1 5 799 Oikeus lepoon
VAR87 1,35 ,77 1 5 799 Kansan elintaso
VAR88 1,27 ,69 1 5 799 Työttömyysturva
VAR89 1,36 ,84 1 5 799 Lasten turvaaminen
VAR90 1,47 ,80 1 5 799 Ilmainen alkeisop.
VAR91 2,99 1,47 1 5 799 Pakollisuus
VAR92 3,03 1,21 1 5 799 Lasten opet. laatu
VAR93 1,42 ,73 1 5 799 Sivistysnautinnot
VAR94 2,35 1,16 1 5 799 Kansainv. järjestys
VAR95 2,17 1,16 1 5 799 Velvollisuudet
VAR96 2,30 1,12 1 5 799 Omat vapaudet
VAR97 1,43 ,75 1 5 799 Ihmisoikeudellisuus
VAR98 1,77 1,11 1 5 799 Korkein opetus
VAR99 1,72 ,87 1 5 799 Luonnollisen kauneus
VAS 23,89 5,20 11 43 799 Vas:n arvot
VAS1 ,00 1,00 -2,24715 3,94219 799 Heikko-osaisuus
VAS2 ,00 1,00 -3,00156 6,11932 799 Ei marxilaisuutta
VAS3 ,00 1,00 -3,26128 3,14105 799 EU myös itään
VASEN 75,58 9,63 47,00 122,00 799 Vasemmistoarvot
VIHR 21,46 5,45 9 42 799 Vihr:n arvot
VIHR1 ,00 1,00 -2,27276 3,85309 799 Luontomyönteisyys
VIHR2 ,00 1,00 -3,24420 3,08493 799 Liberaalisuus
VIHR3 ,00 1,00 -3,77754 3,95226 799 Arkikulttuurisuus
VIIHD48 2,88 1,11 1 5 799 Viihdyn oppitunneilla
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YHTTY40 3,19 1,20 1 5 799 Oppilaiden yhteistyö
YK 95,86 19,19 61 203 799 YK:n arvot
YK1 ,00 1,00 -1,32261 5,80357 799 Ihmisyys
YK2 ,00 1,00 -2,98453 3,30240 799 Suvaitsevuus
YK3 ,00 1,00 -3,62930 3,38283 799 Eettisyys
YKSIPU19 3,30 1,14 1 5 799 Yksipuolisuus
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LIITE 5 Arvojen. yhdeksän faktoria , kunkin kolme tärkeintä osiota latauksineen,
faktorinimet, selitysprosentit ja ominaisarvot (oa).

Kogn Aff Toim Tärkeimpien osioiden sisältö Faktori Lataus % / oa

Turva työttömyyden ja sairauden varalta 620 10,7%
1 x Opetuksen kunnioitettava ihmisoikeuksia Ihmisarvo 618

Ei väkevämmän voima vaan kansojen oikeus 602 17,21

Yhteiskunta Raamatun ohjeiden mukaan 741 4,5 %
2 x Kristilliset arvot elintasomme perusta Suvaitse -732

Kasvatus kristillistä ja isänmaallista vaisuus 725 7,27

Ydinvoimalat suljettava v. 2010 mennessä -473 3,3%
3 x Kapitalismi epäonnistunut järjestelmä Eettisyys -467

Turkistarhauksesta luovuttava -438 5,30

Yläluokan etuoikeudet ristiriitaiset 472 2,8%
4 x Ylimpiin luokkiin yhteisvastuuvero Etuoikeus 460

Protesti rahan valtapolitiikkaa vastaan 380 4,48

Yleisin mielipide luotettavin 446 2,5%
5 x Paatuneille rikollisille kovat rangaistukset Suuttumus 406

Ei rikollisia kokouksiin ja yhdistyksiin 369 3,96

EU keskeinen talouden kannalta 504 2,1%
6 x Maatalouden tukipaketti liian kallis Yhteistyö 406

EU-jäsenyys ratkaiseva talouden kannalta 454 3,40

Oikea tieto perusteltua ja kritiikinkestävää 340 1,4%
7 x Oikeat arvot pätevät missä tahansa Tieto 325

Julkinen ja kritiikin kestävä ajattelu 236 2,33

Eettisiä asioita ei opita tietoa hankkimalla Tiede- 269 1,3%
8 x Asiattomia uskomuksia ei tule sietää etiikka 268

Ei velvollisuutta liittyä yhdistykseen -211 2,21

Käytäntö ja teoria ovat vastakohtia -348 1,3%
9 x Luonnollinen hyvyyden tärkein peruste Luonnon- -319

Suomen rauhoitettava suurpedot kestävyys -256 2,09
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LIITE 6. Kouluviihtyvyyden yhdeksän faktoria, kunkin kolme tärkeintä osiota latauksineen,
faktorinimet, selitysosuudet ja ominaisarvot (oa).

Kogn. Aff. Toim. Tärkeimmät osiolauseet Faktori Lataus % / oa

Koulunkäynti tuntuu usein turhalta. 653
1 x Viihdyn oppitunneilla yleensä hyvin. Selkeys 628 14,6%

Opetus on useimmiten kiinnostavaa. 573 9,01

Julkinen esiintyminen vaivaa minua. 715
2 x Minulta puuttuu itseluottamusta. Itsetunto 714 6,1%

Olen tavallista ujompi koululainen. 711 2,93

Oppilaat saavat häiritä tunteja liian paljon. 747
3 x Opettajaa ei koulussa totella riittävästi. Työrauha 742 5,0%

Kurinpitomahdollisuudet ovat riittämättömät. 738 2,39

Koulun sisäisiä neuvotteluja pidetty riittävästi. -457
4 x Oppilaiden yhteistyötä on liian vähän. Yhteistyö 377 3,9%

Haluaisin nykyisin lähteä ansaitsemaan rahaa. 358 1,88

Oppilaiden yhteistyötä on liian vähän. Käytän- 421
5 x Keskustelu puuttuu koulustamme. nöllisyys -374 3,9%

Oppitunnit ovat liian kaavamaisia. 348 1,87

Kotitehtävien suorittaminen vie liikaa aikaa. 436
6 x En juuri hermostu kouluasioista. Harras- 426 3,1%

Koulu vie liikaa aikaa harrastuksiltani. tukset 409 1,49

Olen tyytyväinen koulumenestykseeni. Epäkoulu- -559
7 x Haluaisin oppia mieluummin ammatin. maisuus -350 3,1%

Jotkut opettajat eivät soveliaita ammattiinsa. 335 1,48

Opetettavat asiat yleensä liian abstraktisia. Intensiivi- 403
8 x Kouluopetus etenee järjestelmällisesti. syys -328 2,8%

Koulu vie liian paljon aikaa harrastuksiltani. -334 1,33

Oppilaidenväliset suhteet ovat aika hyvät. -338
9 x Sukupuoliasioista ei kerrota riittävästi. Demokratia 329 2,6%

Jotkut opettajat eivät soveliaita ammattiinsa. 306 1,25
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LIITE 7a. Kouluviihtyvyyden (KV) ja sen faktoreiden (F1 - F3) tilastollisesti merkitsevät
arvoselittäjät regressioanalyyseissa.

Equation Number 1 Dependent Variable.. KV Kouluviihtyvyys

Multiple R ,57306
R Square ,32840
Adjusted R Square ,15866
Standard Error 17,25338

Analysis of Variance
DF Sum of Squares Mean Square

Regression 161 92722,52025 575,91627
Residual

637 189621,51229 297,67898

F = 1,93469 Signif F = ,0000

Variable B SE B Beta T Sig T

VAR131 1,747690 ,869281 ,080494 2,011 ,0448*
VAR140 -1,386600 ,719973 -,085961 -1,926 ,0546*
VAR176 -2,320694 ,843493 -,121512 -2,751 ,0061**
VAR186 -2,102491 ,909502 -,114249 -2,312 ,0211*
VAR193 1,856212 ,643741 ,113905 2,883 ,0041**
VAR49 2,852611 ,959237 ,120813 2,974 ,0031**
VAR66 2,594461 ,937011 ,134866 2,769 ,0058**
VAR72 1,383408 ,567476 ,100606 2,438 ,0150*
VAR97 -2,825971 1,235023 -,112555 -2,288 ,0225*
(Constant) 111,259829 13,913318 7,997 ,0000

Equation Number 1 Dependent Variable.. F1 (Selkeys) REGR factor
score

Multiple R ,59061
R Square , 34882
Adjusted R Square ,18424
Standard Error ,90320

Analysis of Variance
DF Sum of Squares Mean Square

Regression 161 278,35946 1,72894
Residual 637 519,64054 ,81576

F = 2,11942 Signif F = ,0000
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Variable B SE B Beta T Sig T

VAR104 ,097986 ,043220 ,098391 2,267 ,0237*
VAR119 ,087287 ,042857 ,082503 2,037 ,0421*
VAR131 ,094946 ,045506 ,082255 2,086 ,0373*
VAR138 ,083769 ,039388 ,097292 2,127 ,0338*
VAR141 ,108624 ,046144 ,106341 2,354 ,0189*
VAR176 -,128372 ,044156 -,126433 -2,907 ,0038**
VAR186 -,136818 ,047611 -,139846 -2,874 ,0042**
VAR193 ,090356 ,033699 ,104294 2,681 ,0075**
VAR49 ,136053 ,050215 ,108385 2,709 ,0069**
VAR54 -,127140 ,061850 -,102130 -2,056 ,0402*
VAR66 ,140008 ,049051 ,136898 2,854 ,0045**
VAR72 ,079980 ,029707 ,109406 2,692 ,0073**
VAR97 -,191701 ,064652 -,143618 -2,965 ,0031**

Equation Number1 Dependent Variable.. F2 (Itsetunto) REGR factor
score

Multiple R ,53361
R Square ,28474
Adjusted R Square ,10396
Standard Error ,94659

Analysis of Variance
DF Sum of Squares Mean Square

Regression 161 227,22547 1,41134
Residual 637 570,77453 ,89604

F = 1,57509 Signif F = ,0001

Variable B SE B Beta T Sig T

VAR121 ,114241 ,049383 ,104686 2,313 ,0210*
VAR157 ,122721 ,049862 ,117658 2,461 ,0141**
VAR163 -,094790 ,046107 -,090038 -2,056 ,0402*
VAR164 ,095634 ,036658 ,105493 2,609 ,0093**
VAR192 -,176637 ,055636 -,134645 -3,175 ,0016**
VAR197 -,094872 ,042106 -,097539 -2,253 ,0246*
VAR198 ,109645 ,039614 ,111261 2,768 ,0058**
VAR58 ,061444 ,031860 ,076633 1,929 ,0542*
VAR64 ,101922 ,039976 ,106120 2,550 ,0110**
VAR78 -,150945 ,070698 -,118748 -2,135 ,0331*
VAR84 -,097220 ,039537 -,109850 -2,459 ,0142**
VAR85 ,080887 ,040244 ,092580 2,010 ,0449*
VAR91 ,053585 ,026551 ,078943 2,018 ,0440*
VAR99 ,123049 ,053005 ,107296 2,321 ,0206*
(Constant) -,608793 ,763342 -,798 ,4254
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Equation Number1Dependent Variable.. F3 (Työrauha) REGR factor
score

Multiple R ,51917
R Square ,26954
Adjusted R Square ,08491
Standard Error ,95660

Analysis of Variance
DF Sum of Squares Mean Square

Regression 161 215,09028 1,33596
Residual 637 582,90972 ,91509

F = 1,45993 Signif F = ,0008

Variable B SE B Beta T Sig T

VAR123 ,134090 ,062324 ,109802 2,152 ,0318*
VAR136 -,099825 ,050747 -,116088 -1,967 ,0496*
VAR149 -,126758 ,053987 -,106283 -2,348 ,0192*
VAR161 ,143185 ,049525 ,118860 2,891 ,0040**
VAR175 -,079581 ,036634 -,090982 -2,172 ,0302*
VAR177 ,100486 ,050468 ,099262 1,991 ,0469*
VAR179 -,108801 ,045599 -,102507 -2,386 ,0173*
VAR195 ,118477 ,037615 ,122089 3,150 ,0017**
VAR199 -,116911 ,044337 -,112145 -2,637 ,0086**
VAR73 ,089939 ,041621 ,101511 2,161 ,0311*
VAR79 ,078071 ,037492 ,089969 2,082 ,0377*
(Constant) ,363595 ,771414 ,471 ,6376
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LIITE 7b. Arvo-osioiden (var49 - 209) regressioanalyysien tilastollisesti merkitsevät
kouluviihtyvyyttä (KV) selittäjät osiolauseet (negatiiviset merkitty merkitsevyyden
miinusetumerkillä).

Kouluviihtyvyyden selittäjät

Muuttuja Osiolause Merkitsevyys

VAR049 Jokaisella on oikeus vapauteen ja turvallisuuteen. .003
VAR193 Käytäntö ja teoria ovat vastakohtia. .004
VAR066 Kaikki ihmiset ovat tasavertaisia arvoltaan ja oikeuksiltaan. .006
VAR176 Materiaalisen hyvinvoinnin hinta on kasvamassa hirvittäväksi. -.006
VAR072 Maan julkisiin toimiin ja elimiin ei saa päästää kaikenlaisia kansalaisia. .01
VAR097 Opetuksen on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. -.02
VAR186 Yläluokan etuoikeudet ovat ristiriidassa oikeudenmuk. tulonjaon kanssa. -.02
VAR131 Työtä on hankittava omatoimisuudella ja yrittämisellä. .04
VAR140 Irralliset seksisuhteet ja avosuhteet ovat tuomittavia. -.05

Kognitiivisen viihtyvyyden (F1 = selkeyden) selittäjät

Muuttuja Osiolause Merkitsevyys

VAR097 Opetuksen on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. -.003
VAR066 Kaikki ihmiset ovat tasavertaisia arvoltaan ja oikeuksiltaan. .004
VAR186 Yläluokan etuoikeudet ovat ristiriidassa oikeudenmukaisen tulonjaon kanssa. -.004
VAR176 Materiaalisen hyvinvoinnin hinta on kasvamassa hirvittäväksi. -.004
VAR049 Jokaisella on oikeus vapauteen ja turvallisuuteen. .007
VAR072 Maan julkisiin toimiin ja elimiin ei saa päästää kaikenlaisiakansalaisia. .007
VAR193 Käytäntö ja teoria ovat vastakohtia. .008
VAR104 Erityisen tärkeää on julkisten palveluiden säilyminen maaseudulla. .02
VAR141 Keskioluen myynti kaupoissa ja anniskelubaareissa on lopetettava. .02
VAR138 Koulujen uskonnonopetus tulee säilyttää tunnustuksellisena. .03
VAR119 Vain valtion yhtenäinen ohjaus turvaa maan oikeudenmukaisuuden. .04
VAR054 Opetuksen tulee edistää ymmärtämystä ja suvaitsevaisuuttakaikkien kesken. -.04
VAR131 Työtä on hankittava omatoimisuudella ja yrittämisellä. .04

(jatkuu)
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Affektiivisen viihtyvyyden (F2 = itsetunto) selittäjät

Muuttuja Osiolause Merkitsevyys

VAR192 Asianmukainen tieto on hyvinkin kasvattavaa. -.002
VAR198 Vain julkinen ja kritiikinkestävä ajattelu voi päätyä totuuteen. .006
VAR164 Työttömyys voidaan poistaa kahdessa vuodessa 100 000 työttömän tasolle. .009
VAR157 Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verottamisesta ympäristöhaittojen

ja varallisuuden verottamiseen. .01
VAR064 Jokaisen on muutettava kantansa, jos yhteiskunnan tilanne sitä vaatii. .01
VAR084 Kansalaisuutta ei tule myöntää kaikille terroristeille ja rikollisille. -.01
VAR099 Luonnollinen ja luonnonmukainen on kaunista. .02
VAR197 Kriittisyys on ajattelukyvyn tärkeimpiä ominaisuuksia. -.02
VAR121 Länsimainen kapitalismi on epäonnistunut talousjärjestelmä. .02
VAR078 Kaikilla on oikeus työhön, oikeudenmukaisiin työoloihin ja työttömyyssuojaan. -.03
VAR163 Tehkäämme kansalaisprotesti kovan rahan ehdoilla harjoitettavaa

valtapolitiikkaa vatsaan. -.04
VAR085 Rikollisia ja pahantekijöitä eitule päästää kokouksiin ja ammattiyhdistyksiin. .04
VAR091 Alkuopetus ei saa olla pakollista. .04
VAR058 Valtiovallalla on oikeus puuttua tarvittaessa kansalaisten yksityiselämään. .05

Toiminnallisen viihtyvyyden (F3 = työrauhan) selittäjät

Muuttuja Osiolause Merkitsevyys

VAR195 Sirpaletieto on epäkäytännöllistä teoriaa. .002
VAR161 Maatalousyrittäjien sosiaaliturvaa on voitava yhtäläistää yrittäjien

sosiaaliturvan kanssa. .004
VAR199 Yleinen mielipide ei useinkaan ole totuudenmukaista vaan värittynyttä. -.009
VAR179 Kulttuurin ja arkielämän välistä kuilua on kavennettava. .02
VAR149 On pyrittävä tehokkaasti kohottamaan kansakuntamme tiedon tasoa. -.02
VAR073 Hallitusvallan ei tule kuunnella kaikenlaisten kansalaisten mielipiteitä. .03
VAR123 Ilmaisuvapaus on henkisen kasvun ja demokratian perusedellytys. .03
VAR175 Suomen tulee rauhoittaa suurpedot – susi, ahma, karhu ja ilves -.03
VAR079 Sama palkka samasta työstä ei ole käytännössä oikeudenmuk. tavoite. -.04
VAR177 Työn verottamisesta on siirryttävä ympäristöhaittojen verottamiseen. .05
VAR136 Yhteiskuntaa on rakennettava Raamatun ohjeiden mukaisesti. -.05
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LIITE 8. Kansallisten (puolueiden) arvoryhmien kolme faktoria, kunkin kolme tärkeintä
osiota, faktorinimet, lataukset, ominaisarvot ja asiasisällöt.

Kesk- Puhdas ”Kolmas Hyötyä Osiotekstin
osiot Maaseutu tie” EU:lle asiasisältö

Kesk1 Kesk2 Kesk3

VAR107 73 Maaseutu voimavarana
VAR112 68 Suomalaisten tuotteiden osto
VAR111 67 Puhdas kasvituotanto

VAR108 79 Tilaus ”kolmannelle tielle”
VAR106 -69 Pellot ja metsät tuottamaan

VAR110 -55 Metsätalouden osaamista EU:lle

Ominaisarvo 3,2 1,1 1,0

SKP- Kommu- Kansan- Osallis- Osiotekstin
osiot nistisuus rauha tuvuus asiasisältö

SKP1 SKP2 SKP3

VAR116 69 Tuotantovälineet yhteiskunnalle
VAR114 67 Suurtuotantovälineet valtiolle
VAR121 53 Kapitalismi epäonnistunut

VAR113 57 Maailmanrauhan turvaaminen
VAR119 48 Valtion yhtenäinen ohjaus
VAR118 47 Valta työtätekevällä kansalla

VAR117 -57 Puutavarayhtiöt haittana
VAR115 50 Osanotto yhteiskunnallis. asioihin
VAR120 48 Uskonto harhauttaa

Ominaisarvo 1,9 1,4 1,1

(jatkuu)
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Kok- Yksilön- EU- Sivistynyt Osioiden
osiot vapaus myönteisyys demokratia asiasisältö

Kok1 Kok2 Kok3

VAR129 65 Kristillinen ajatustapa
VAR124 63 Kristillinen perinne
VAR128 23 Yksilönvapaus ja tasa-arvo

VAR130 -61 Kasvatustyön kristillisyys
VAR127 59 Jäsenyys EU:ssa keskeistä
VAR125 56 EU keskeinen tekijä

VAR123 71 Ilmaisuvapaus perustana
VAR122 54 Korkeatasoinen sivistys
VAR131

43 Työtä omatoimisuudella

Ominaisarvo 2,1 1,8 1,4

SKL - Raama- Siveys Osiotekstin
osiot tullisuus asiasisältö

SKL1 SKL2

VAR139 81 Kristillisiä ohjelmia
lisättävä
VAR136 80 Raamatun ohjeiden mukaan
VAR133 76 Kristilliset arvot pohjana
VAR141 -60 Keskioluen myynti
kaupoissa

VAR137 66 Israelin valtion tukeminen

Ominaisarvo 4,5 1,2 0,9

(jatkuu)
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Lib - Joustava Terve mark- Yksilö- Osiotekstin
osiot yksilönvapaus kinatalous liberalismi asiasisältö

Lib1 Lib2 Lib3

VAR144 59 Viihtyisä ja turvallinen liikenne
VAR149 57 Kansakunnan tiedon taso
VAR147 54 Vapaiden ihmisten talous

VAR143 63 Markkinatalousjärjestelmä
VAR151 57 Maatalouden teknistäminen
VAR145 -54 Eläinten kohtelu kunnialliseksi

VAR148 60 Liberalismi johtava valtioaate
VAR142 -49 Yhteiskunnallinen järjestys

Ominaisarvo 2,0 1,4 1,2

SDP- Tasa- Ihmis- Tasa- Osiotekstin
osiot puolisuus oikeus arvoisuus asiasisältö

SDP1 SDP2 SDP3

VAR152 55 Maataloustukiakin leikattava
VAR159 55 Maatalouden tuen kalleus
VAR156 54 Ei uusia kevennyksiä

VAR154 51 Ei väkevämmän voimaa
VAR157 51 Varallisuuden verottaminen

VAR160 61 Ahon hallituksen leikkaukset
VAR158 -41 Opetustoimen leikkaukset
VAR161 -38 Maatalouden sosiaaliturva

Ominaisarvo 2,1 1,6 1,1

(jatkuu)
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SMP- Yksilön- Vallan Perhe- Osiotekstin
osiot vapaus vastustus keskeisyys asiasisältö

SMP1 SMP2 SMP3

VAR166 67 Yksilön oikeudet
VAR168 57 Tuhlailun vastustus
VAR167 56 Holhousyhteiskunta

VAR162 71 EU-jäsenyys haitallinen
VAR163 69 Rahan valtapolitiikka
VAR164 39 Työttömyys pois 2 vuodessa

VAR170 67 Sisäisesti eheät kodit
VAR169 57 Perhe yhteiskunnan sydän

Ominaisarvo 2,1 1,4 1,2

Vihr - Luonto- Liberaa- Arkikult- Osiotekstin
osiot myönteisyys lisuus tuurisuus asiasisältö

Vihr1 Vihr2 Vihr3

VAR172 63 Turkistarhauksesta luovuttava
VAR177 59 Ympäristöhaittojen verotus
VAR180 59 Asevarustelu ja asevalmistus

VAR172 -52 Turkistarhauksesta luovuttava
VAR178 -51 Ydinvoimalat suljettava

VAR179 55 Kulttuurin arkistaminen

Ominaisarvo 2,7 1,2

(jatkuu)
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Vas- Heikko- Epämarxi- EU myös Osiotekstinosiot
osiot osaisuus laisuus itään asiasisältö

Vas1 Vas2 Vas3

VAR185 66 Yhteisvastuuvero
VAR186 66 Yläluokan etuoikeudet
VAR183 65 Köyhyyden ehkäisy

VAR187 -46 Yhteisvastuuvero
VAR186 -43 Ei marxilaisuutta
VAR190 40 EU:n laajennus itään

VAR190 79 EU:n laajentuminen itään

Ominaisarvo 3,2 1,2 1,1
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LIITE 9. Kouluviihtyvyysneljännesten neljän arvofaktorin (A1 – A4) pistemäärät ja niiden
erojen tilastolliset merkitsevyydet.

Summaries of A1 Ihmisyys (arvojen kognitiivinen faktori)
By levels of KV Kouluviihtyvyys

Value Label Mean Std Dev Sum of Sq Cases

1 hyvin -,1768860 ,9051293 160,574775 197
2 kohtalaisesti ,0127311 ,8925754 149,777882 189
3 jotenkuten ,1814820 1,0807203 232,423329 200
4 heikosti -,0181035 1,0692366 242,372566 213

-----------------------------------------
Within Groups Total 6,670E-17 ,9937848 785,148552 799

Sum of Mean
Source Squares d.f. Square F Sig.

Between Groups 12,8514 3 4,2838 4,3376 ,0048
Within Groups 785,1486 795 ,9876

Eta = ,1269 Eta Squared = ,0161

Summaries of A2 Suvaitsevaisuus (arvojen tunnefaktori)
By levels of KV Kouluviihtyvyys

Value Label Mean Std Dev Sum of Sq Cases

1 hyvin -,1678651 1,0000155 196,006059 197
2 kohtalaisesti -,0950869 ,9640896 174,740133 189
3 jotenkuten ,0905777 ,9754175 189,336425 200
4 heikosti ,1545790 1,0277446 223,926905 213

-----------------------------------------
Within Groups Total -1,779E-16 ,9930637 784,009523 799

Sum of Mean
Source Squares d.f. Square F Sig.

Between Groups 13,9905 3 4,6635 4,7289 ,0028
Within Groups 784,0095 795 ,9862

Eta = ,1324 Eta Squared = ,0175

(jatkuu)
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Summaries of A3 Eettisyys (arvojen toimintafaktori)
By levels of KV Kouluviihtyvyys

Value Label Mean Std Dev Sum of Sq Cases

1 hyvin -,3181358 1,0806390 228,885008 197
2 kohtalaisesti ,0285612 ,9461963 168,314031 189
3 jotenkuten ,0580840 ,9923647 195,972771 200
4 heikosti ,2143563 ,9066676 174,273766 213

-----------------------------------------
Within Groups Total -8,893E-18 ,9825174 767,445576 799

Sum of Mean
Source Squares d.f. Square F Sig.

Between Groups 30,5544 3 10,1848 10,5505 ,0000
Within Groups 767,4456 795 ,9653

Eta = ,1957 Eta Squared = ,0383
____________________________________________________________

Dependent Variable A4 Etuoikeus (arvojen neljäs faktori)
By levels of KV kouluviihtyvyys

____________________________________________________________

Value Label Mean Std Dev Sum of Sq Cases

1 hyvin ,3150371 ,9664045 183,051793 197
2 kohtalaisesti ,0824337 ,9469935 168,597774 189
3 jotenkuten -,1270697 ,9985667 198,429939 200
4 heikosti -,2452036 ,9977530 211,048324 213

-----------------------------------------
Within Groups Total 8,893E-17 ,9784649 761,127830 799

Sum of Mean
Source Squares d.f. Square F Sig.

Between Groups 36,8722 3 12,2907 12,8377 ,0000

Within Groups 761,1278 795 ,9574

Eta = ,2150 Eta Squared = ,0462
___________________________________________________________

(jatkuu)
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LIITE 10. Kouluviihtyvyysmittarin (var1 - 48) faktorimatriisi (Principalkomponentti-
analyysi, ominaisarvoraja 1, kolme kunkin faktorin tärkeintä muuttujaa lihavoitu).
____________________________________________________________

Opettaja- Käytän-
Selkeys Itsetunto Työrauha tyytyväisyys nöllisyys

F1 F2 F3 F4 F5
___________________________________________________________________

TURHAL17 ,65000 ,15304 -,17937 ,16659 ,07169
VIIHD48 ,61063 ,15557 -,20907 ,07225 -,00150
KIINNO38 ,59779 ,02328 -,15903 ,13027 ,02261
TAVOI18 ,57480 -,01588 ,02919 ,14161 ,00090
LUONTE34 ,57145 -,11909 ,07973 -,09327 -,12950
SUUNI37 ,54109 -,20040 ,04638 -,06295 -,20765
YKSIPU19 ,52242 ,01819 -,03655 ,00338 ,18292
ARVOST14 ,51661 -,10707 ,11128 -,07781 -,29645
TARKOI15 ,51606 -,02445 -,01918 ,18042 ,00940
ARVOSAN1 ,49500 -,10006 ,07101 -,06500 -,31537
VALTA44 ,49323 -,14700 -,01220 -,22815 -,19237
TARKEI24 ,49152 -,00525 ,00967 ,13013 ,17228
DEMOKR22 ,47902 -,13860 ,06494 -,37730 -,10251
ASIAHA33 ,47851 -,22387 ,11363 ,04072 -,24708
MASEN30 ,45170 ,32767 ,01467 ,04542 ,18036
SUUNNI46 ,43018 -,17214 ,10677 -,03580 -,18919
KAAVA42 ,42663 -,11481 -,03909 -,12516 ,36515
KOKOPE12 ,42095 -,06274 ,00510 -,12883 -,05378
ELAMAN20 ,41978 -,07428 -,09835 -,08185 ,08926
SOVELIA8 ,41526 -,21561 ,01959 ,28452 -,18216
INHOAN6 ,40060 ,03658 -,26313 ,33039 ,04735
AMMATI5 ,39339 ,08219 -,21542 ,30939 ,19448
TUSKAST7 ,38899 -,17607 -,21029 ,29524 -,10140
TOTUUT23 ,38674 -,15929 ,18253 ,07792 -,01386
ABSTRA3 ,33346 ,08761 -,02376 ,09686 ,32497
JARJES21 ,33215 -,14435 ,13335 -,01191 -,22289
KESKUS10 ,33036 -,02691 ,16639 -,27980 ,17549

ESIINTY9 ,10586 ,70418 -,09020 -,07538 -,09596
ITSELU26 ,16416 ,69445 ,04054 -,09731 -,08149
UJOUS31 ,05725 ,69086 ,04938 ,01305 -,16811
JANNIT28 ,20761 ,65324 ,14584 -,07738 -,10401
JUTELL27 ,35317 ,40444 ,03085 -,12541 -,16628

HAIRIT39 -,02525 ,03473 ,71229 ,23614 ,01782
TOTTEL35 -,00128 ,05053 ,69211 ,26176 ,07787
KURI36 ,03909 ,08713 ,66762 ,31290 ,12655
MELU25 -,04918 ,09577 ,51866 ,09359 ,08895

NEUVOT16 ,21052 -,13218 ,16435 -,45708 ,05314

YHTTY40 ,21703 -,07588 ,17385 -,37735 ,37896
OSALLI43 ,13331 ,23785 ,05164 ,21014 -,34821

KOTITE11 ,22615 ,20825 -,06004 -,14714 , 42087
HERMOS ,23207 ,26919 ,02588 -,29724 ,16936
HARRAS13 ,26299 ,13076 -,06160 -,07210 ,34769

(jatkuu)
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RAHAA4 ,22789 -,08653 -,12940 ,35789 ,18372
KOULUM29 ,30649 ,10634 ,00578 ,13050 ,14292

SUKUP45 ,24770 -,14144 ,15828 ,03739 ,27787
VAITEL2 ,18662 -,29131 ,22538 -,12538 ,25898
PERSOO47 ,28614 -,04666 ,05333 -,24571 -,20350
SUHTEE41 ,21798 ,09569 ,28482 -,16874 -,13922

Harrastukset Epäkoulu- Intensii- Demokratia
maisuus vivisyys

F6 F7 F8 F9 F10
_____________________________________________________________________________

TURHAL17 ,06597 ,13134 -,04311 -,10661 ,00248
VIIHD48 -,02482 ,02998 -,24495 -,22050 ,24258
KIINNO38 -,08238 ,05270 -,12227 -,25954 ,15635
TAVOI18 -,08902 -,21295 -,01729 -,03479 -,05902
LUONTE34 -,07400 ,12577 ,05355 ,09236 ,13519
SUUNI37 ,02169 -,04816 -,06460 ,13274 -,04076
YKSIPU19 -,20611 -,16022 ,20895 -,01846 ,02592
ARVOST14 ,38951 ,18027 ,22105 -,16249 -,32776
TARKOI15 -,16358 -,22615 -,06098 -,09772 -,20760
ARVOSAN1 ,33874 ,24083 ,19612 -,14075 -,36361
VALTA44 -,02859 -,01500 -,08974 ,02756 ,09019
TARKEI24 -,21199 -,12300 -,06196 -,01435 -,27921
DEMOKR22 ,00984 -,04028 -,02039 -,07796 ,02651
ASIAHA33 ,03278 ,10767 -,10328 ,31788 ,01449
MASEN30 ,04005 ,01384 -,12424 ,02873 ,07342
SUUNNI46 ,01508 ,15926 -,16619 ,33035 -,04848
KAAVA42 -,09232 ,01389 ,20484 -,05015 ,03369
KOKOPE12 ,09018 -,26263 ,08249 -,11876 -,02683
ELAMAN20 -,09107 -,16361 ,18924 -,21080 -,00781
SOVELIA8 ,17998 -,23453 ,34790 ,27043 ,23690
INHOAN6 ,07691 -,06418 -,08863 ,05519 ,28085
AMMATI5 -,01978 ,39074 -,07474 -,04141 -,14688
TUSKAST7 ,19199 -,16864 ,35989 ,15660 ,38099
TOTUUT23 -,17992 -,27827 -,01128 ,19742 -,24862
ABSTRA3 -,05662 ,06267 ,33032 -,14938 -,23764
JARJES21 -,11426 ,04450 -,25594 ,13598 -,15155
KESKUS10 -,25891 -,11164 ,04751 -,04849 ,06297

ESIINTY9 -,09597 ,01990 ,17224 ,07353 -,04892
ITSELU26 -,04712 ,04875 ,13629 ,17786 -,04843
UJOUS3 -,13873 -,03513 ,17653 ,17437 -,06641
JANNIT28 ,02880 ,01360 ,02084 ,28569 ,01755
JUTELL27 -,18722 ,03927 ,06985 -,15612 ,10200

HAIRIT39 ,05395 -,05200 ,07424 -,21914 ,13186
TOTTEL35 ,03067 ,01790 -,10148 -,01078 ,02392
KURI36 -,03041 ,02025 -,07840 ,09367 ,06316
MELU25 ,31358 ,01650 ,18185 -,23246 ,07387

(jatkuu)
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NEUVOT16 ,05041 ,06111 ,04825 -,02910 ,10190

YHTTY40 -,21293 ,24763 ,17502 ,07891 ,11441
OSALLI43 -,14787 -,24224 -,20536 -,23404 ,03137

KOTITE11 ,43581 -,32448 -,26350 ,07446 -,04344
HERMOS3 ,42633 ,12242 -,01272 ,04731 ,20640
HARRAS13 ,40859 -,33933 -,28631 ,12121 -,22392

RAHAA4 ,00894 ,40544 ,04421 -,06852 -,02947
KOULUM29 ,12284 ,40059 -,23156 ,06083 ,10957

SUKUP45 -,24264 ,17332 -,04323 ,28355 -,09944
VAITEL -,05688 -,03557 ,04854 ,12746 ,10030
PERSOO47 -,06995 ,12747 -,20363 -,08651 ,19851
SUHTEE4 -,07206 -,03048 -,22079 -,30563 ,08000

_________________________________________________________________________

F11 F12 F13

TURHAL17 -,06333 ,04129 ,08493
VIIHD48 ,03625 -,04773 -,17093
KIINNO38 ,10809 -,11216 -,27395
TAVOI18 -,15014 ,04978 ,27104
LUONTE34 ,13975 ,06533 -,14813
SUUNI37 ,12977 -,06442 -,12896
YKSIPU19 ,00521 -,07208 ,06827
ARVOST14 -,20436 -,03415 -,06802
TARKOI15 -,16857 ,02315 ,08506
ARVOSAN1 -,24321 -,04413 -,08301
VALTA44 -,03640 ,47400 -,02412
TARKEI24 ,06630 -,05816 -,10835
DEMOKR22 ,02028 ,35881 -,07274
ASIAHA33 ,10225 -,13829 -,01925
MASEN30 -,10043 -,06207 ,02604
SUUNNI46 ,14490 -,21522 -,05662
KAAVA42 ,08821 -,14519 -,14410
KOKOPE12 ,13910 -,13198 ,16849
ELAMAN20 ,16536 ,13371 -,25782
SOVELIA8 ,02812 ,00451 ,19252
INHOAN6 -,23859 ,04684 -,10791
AMMATI5 ,09992 ,07791 ,28188
TUSKAST7 -,01103 -,03316 ,10024
TOTUUT23 ,13916 ,15396 -,02888
ABSTRA32 -,00308 -,15230 -,12310
JARJES21 ,20204 -,16593 ,18995
KESKUS10 -,19922 -,18215 ,20617

ESIINTY9 ,06005 ,06974 ,05777
ITSELU26 ,06030 -,03788 ,07987
UJOUS31 -,05621 ,09669 -,00881
JANNIT28 -,05677 -,00012 -,01950
JUTELL27 ,06607 -,06014 -,01824

(jatkuu)
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HAIRIT39 ,05873 -,00853 -,02879
TOTTEL35 ,02816 ,13423 -,16094

KURI36 -,00225 ,12061 -,10372
MELU25 ,22760 -,13229 ,13885

NEUVOT16 -,00236 ,40063 ,18946

YHTTY40 ,05946 ,00716 ,09204
OSALLI43 -,12717 ,12006 -,11289

KOTITE11 ,13558 ,06154 ,04017
HERMOS3 ,05163 -,07263 -,25915
HARRAS13 ,06309 -,00619 ,08178

RAHAA4 ,35658 ,30676 ,26715
KOULUM29 -,37428 ,04213 ,08512

SUKUP45 -,10186 -,00201 -,23052
VAITEL2 -,50542 -,08723 ,05885
PERSOO47 ,15430 -,32791 ,12448
SUHTEE41 -,08170 -,10805 ,33595

_________________________________________________________________________

Variable Communality Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct
_________________________________________________________________________

ABSTRA32 ,46782 * 1 7,00927 14,6 14,6
AMMATI5 ,61892 * 2 2,92992 6,1 20,7
ARVOSAN1 ,79498 * 3 2,38957 5,0 25,7
ARVOST14 ,79913 * 4 1,87743 3,9 29,6
ASIAHA33 ,50925 * 5 1,87255 3,9 33,5
DEMOKR22 ,54911 * 6 1,49168 3,1 36,6
ELAMAN20 ,43314 * 7 1,47976 3,1 39,7
ESIINTY9 ,58898 * 8 1,32692 2,8 42,5
HAIRIT39 ,64617 * 9 1,24911 2,6 45,1
HARRAS13 ,65574 * 10 1,17872 2,5 47,5
HERMOS3 ,56088 * 11 1,15744 2,4 49,9
INHOAN6 ,51303 * 12 1,11195 2,3 52,2
ITSELU26 ,59557 * 13 1,08064 2,3 54,5
___________________________________________________________________________
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LIITE 11. Arvojen kymmenen (10) faktoria (Principal-analyysi, latausrajan ,10 ylittävät
muuttujat, kolme kunkin faktorin tärkeintä muuttujaa lihavoitu).

ihmisarvo suvaitsevaisuus eettisyys etuoikeus suuttumus
A1 A2 A3 A4 A5

VAR88 ,61999 -,10282 -,16416 -,18970 -,24849
VAR97 ,61781 -,12313 -,21357
VAR154 ,60187 -,10030 ,10433
VAR182 ,60035 -,11260
VAR78 ,59871 -,11695 -,19101 -,25172
VAR54 ,59708 -,14113
VAR77 ,59705 -,18119 -,22420 -,12099
VAR82 ,59304 -,13842 -,16676
VAR87 ,58919 -,20315 -,27081
VAR123 ,58768 -,12968 ,21974 ,16977
VAR183 ,58397 ,15467
VAR93 ,57502 -,13299 -,13030 -,14278
VAR68 ,55567 -,11418 -,17450
VAR52 ,52824 -,15175
VAR66 ,52278 -,24671 -,21655
VAR144 ,51618 ,17323 ,17693
VAR67 ,50324 ,19964 -,15378 -,13807
VAR70 ,50109 -,18066
VAR111 ,49924 ,22131
VAR73 ,48713 -,15734 -,14137 -,14313
VAR55 ,47389 -,10221 -,23647
VAR86 ,47024 -,17185 -,30996
VAR50 ,46958 -,18035 -,22843 -,10910
VAR145 ,46416 -,17934
VAR166 ,46040 ,11806
VAR188 ,45688 ,10051 ,17454 ,13095
VAR56 ,45055 -,16251
VAR180 ,44170 -,15296 -,17876 ,19599
VAR79 ,44084 -,13071 -,15797
VAR112 ,43884 ,16666 ,19179 ,11482
VAR81 ,43804 -,12566 -,20232
VAR90 ,43539 ,10732 -,24294
VAR107 ,42896 ,29112 ,14919 -,19935
VAR115 ,42413 -,11035 ,19549
VAR189 ,42176 -,12013 ,29992 -,12582
VAR177 ,41701 ,31331 ,21247
VAR169 ,41672 ,28316 ,22829 -,17652
VAR89 ,41538 -,12163 -,22332 -,10240
VAR83 ,41248 -,16380 -,22678 ,25793
VAR98 ,40894
VAR99 ,40760 ,15597
VAR176 ,40009 ,31062 ,20738
VAR203 ,39975 ,13657 ,15419
VAR153 ,39907 -,11410 ,26899
VAR61 ,39898 -,24243 -,19489
VAR80 ,39679 -,14878 -,10998
VAR104 ,39417 ,23098 -,16233
VAR69 ,38773 -,10421 -,29568 -,14695
VAR110 ,38704 ,31066
VAR181 ,38553 -,10092 ,26229
VAR113 ,38175 -,25828
VAR157 ,38065 ,30107 ,200
VAR122 ,37640 ,36007

(jatkuu)
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VAR184 ,37252 ,22174 -,16549
VAR53 ,36618
VAR63 ,36346 -,11781 -,12664
VAR174 ,35743 ,19463 ,19698
VAR95 ,34628 -,14302
VAR102 ,34586 ,20627
VAR168 ,34013 ,14135 ,21767 ,21288
VAR57 ,33733 -,16937 -,23076
VAR179 ,33680 -,14575 ,20257
VAR146 ,32754 ,20852
VAR167 ,32576 -,12353 ,21462 ,16287 ,27167
VAR165 ,32208 ,19935
VAR197 ,31915 -,11543 ,19874 ,26410
VAR76 ,31226 -,18873 -,26609
VAR137 ,31046 ,21157 -,14962 ,10806
VAR103 ,30246 ,17269 ,18414 -,14238
VAR94 ,30103 -,11837
VAR206 ,29914 ,15918 ,23021 ,12437
VAR109 ,29422 ,24430 ,20526 -,25738
VAR49 ,29014 -,16906
VAR118 ,27973 -,10586 ,18671
VAR171 ,25846 ,15503 ,19787 ,19426

VAR136 ,74140 -,10219 ,17179
VAR133 ,73217 -,14058 ,11729
VAR130 ,72486 ,10135
VAR139 ,68516 -,12645 -,11785 ,20597
VAR135 ,18659 ,67189 -,11489 ,13598
VAR132 ,66426 -,12957 ,12502
VAR129 ,15106 ,64478 ,13685 -,10180
VAR138 ,10852 ,59977 -,16293
VAR124 ,24564 ,57095 -,19840
VAR134 ,11884 ,54777
VAR140 ,52330 -,10001 ,12616
VAR209 -,50472 ,16424 ,11702
VAR120 -,20268 -,49304 ,32054 -,14652
VAR141 ,43516 -,10981 ,12742
VAR170 ,20549 ,27196 ,24774 ,16361

VAR178 ,25650 -,46246 ,14183
VAR121 -,46111 ,28091
VAR172 ,28177 -,18003 -, 43760 ,13577
VAR84 -,42660 -,10029 ,18011
VAR149 ,30471 ,39928 ,13618
VAR143 ,38740
VAR192 ,28907 ,37762
VAR151 -,10195 ,36205 -,13708
VAR116 -,12900 -,34823 ,15702 -,30636
VAR142 ,25935 ,24455 ,34555
VAR162 ,25596 -,34348 ,27990 -,10054
VAR191 -,12969 ,30189 -,23248
VAR72 ,14655 -,29793 -,10009 ,19565

VAR186 ,33070 -,16197 ,47194
VAR185 ,31059 -,11350 ,46360 -,10518
VAR163 ,18688 -,37466 ,38030
VAR187 ,15278 -,28334 ,28852 -,11884

(jatkuu)
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_______________________________________________________________________________

VAR208 -,12960 ,44579
VAR51 -,27094 -,13238 ,40599
VAR85 -,14666 -,26419 ,36919
VAR60 ,25183 -,15716 -,35442
VAR106 ,13485 ,13850 -,34404
VAR114 -,12254 -,29113 ,20994 -,33821
VAR193 ,11575 -,14015 ,33459
VAR126 -,12669 ,31606 -,31756
VAR108 ,20916 ,15585 ,23169

VAR125 -,10221 ,31482 -,20116 -,13102
VAR159 -,22687 ,21035
VAR127 -,13271 ,30921 -,18827
VAR152 -,21261 ,31195 -,11183
VAR105 ,33219 ,34286 ,24325
VAR160 ,14258 -,10453 -,21167 ,16570 -,22843
VAR190 ,11800 -,16696 ,12189

VAR202 ,28712 ,27150 ,22365
VAR204 ,24491 ,20456 ,10780 ,21427
VAR198 ,17298 ,21651 ,16960

VAR196

VAR173 ,18601 -,25510 ,26377
VAR100 ,28895 ,13989 ,21756 -,19150
VAR175 ,23005 -,13018

VAR92 ,13318

VAR147 ,24812 ,15092
VAR148 ,18280 -,11373 ,13954

VAR155 ,10107
VAR194 ,21975 ,14223 ,16799

VAR96 ,31127 ,10967 ,16874

VAR117 -,20460 ,10609 -,14282
VAR201 -,12726 ,15865 -,21522

VAR156 -,14191 ,14704
VAR62 ,10128 -,14335 ,20290
VAR65 ,21761 -,22841 ,14376

VAR119 ,23793 ,11147 ,14602 ,11779 -,13182

VAR195 -,10091 -,10615
VAR164 -,10616 -,15557

VAR150 ,25466 ,14335 ,24842

VAR71 ,16109 ,14322
VAR158 ,27063 ,16079 ,20732

VAR74 ,20631 -,22235 -,12279
VAR200 ,17211 ,18396 ,20600 -,10587

(jatkuu)
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VAR207 ,20390 ,19756
VAR205 -,13871 -,19735 ,17128
VAR131 ,26841 ,21811
VAR59 ,18322 -,10613 -,17305
VAR75 ,10363 ,17000
VAR199 ,14946 ,19856 ,18297 ,22931
VAR128 ,17377 ,16531 ,19859
VAR101 ,23944 ,10029 ,18047
VAR64 ,23337 -,19142 -,15913 -,21927
VAR58 -,23316 -,16560
VAR161 ,22052 ,18778 ,10050 ,18097
VAR91 ,17119 -,20449

yhteistyö tieto tiede-etiikka luonnon
kestävyys

A6 A7 A8 A9 A10

VAR88 -,22850 ,11771
VAR97
VAR154 ,14388
VAR182 -,18110 ,14791
VAR78 -,19948
VAR54 ,10446 -,15408 -,13082
VAR77
VAR82 -,14071
VAR87 -,18437 ,10309 -,10583
VAR123 ,12011
VAR183 -,11393 ,12640
VAR93 ,10090 ,11606
VAR68 -,14719
VAR52 -,26598 ,14711
VAR66 -,13497
VAR144 -,12728 -,10876
VAR67 ,21427 -,13042
VAR70 -,12092
VAR111 -,24364 -,12416
VAR73 -,11086 ,10322 ,14625 ,13075 ,16818
VAR55 ,16183 -,19402 -,13739
VAR86 ,13679
VAR50 ,10730 -,24426
VAR145 -,11455 -,27249
VAR166 -,10033 -,11275 ,13200 ,27904
VAR188 ,10125 -,13409
VAR56 -,12068 -,16694
VAR180 ,10776
VAR79 -,11921
VAR112 -,29705 ,13255
VAR81 -,18956
VAR90 -,14083 -,12757 -,16643
VAR107 -,36068 ,15530 -,12807
VAR115
VAR189 ,12419 ,11933 ,10121
VAR177 -,16448 -,11293 -,11122
VAR169 ,23609
VAR89 -,11298 -,24936
VAR83 ,12495 -,17544
VAR98 ,13712 ,15933

(jatkuu)
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VAR99 -,29785
VAR176 -,15002
VAR203 ,39260 ,16854 ,16828
VAR153 -,13799
VAR61 -,29317
VAR80 ,10562 ,18394 -,15858
VAR104 -,25645 ,12266
VAR69 ,11579
VAR110 -,21343 -,19009
VAR181 -,27231
VAR113 -,12832
VAR157 -,26373
VAR122 ,15803
VAR184 ,10946 -,17380 ,22600
VAR53
VAR63 ,31056
VAR174 -,19460 -,15482
VAR95
VAR102 -,12461 -,15603 ,11174
VAR168 -,12161 -,22843
VAR57 ,15086 -,19900
VAR179 ,18638 ,22102
VAR146 ,14174 -,13967 ,13348
VAR167 -,11425 ,15468
VAR165 -,13348 ,11936
VAR197 ,11504 ,11889
VAR76 ,12626
VAR137 ,14544 ,16705
VAR103 -,14701 -,14419
VAR94 -,16467
VAR206 ,15128 ,15960
VAR109 -,25202 ,14900 -,16764
VAR49 ,13126 -,15391 ,14694 -,13511
VAR118 ,12939
VAR171 -,18107
VAR136 ,11870 ,11269
VAR133 ,13988
VAR130
VAR139 ,24813
VAR135 ,10511 ,10631
VAR132 ,26357
VAR129 ,10672
VAR138
VAR124 ,11346
VAR134 -,14421
VAR140 ,11703 -,19525
VAR209 ,11822
VAR120 -,13896 ,12856
VAR141 ,19451 -,19527 ,16275
VAR170 -,19464 ,11513

VAR178 -,23516
VAR121 ,11623 ,12856 -,16309
VAR172 ,17293 -,28407
VAR84 ,15547 ,20617 ,28381 ,12389
VAR149 ,14602
VAR143 -,13861 -,13457
VAR192
VAR151 ,22610 -,10017 ,10285 ,21748

(jatkuu)
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VAR116 ,25876 ,12016 ,13042 -,11025
VAR142
VAR162 -,29653 -,10316 -,15232 ,19740
VAR191 ,10977
VAR72 ,21261

VAR186 -,26541 ,10067 ,19444
VAR185 -,25687 ,14117 ,21326
VAR163 ,12974
VAR187 ,17238 ,22583 -,21269

VAR208 -,16559 ,15149 -,19868
VAR51 ,16406 -,14206
VAR85 ,30055 ,23358 ,17048 -,11910
VAR60 ,15297 -,17681
VAR106 ,10630 ,20093 ,15628 -,16267
VAR114 ,17695 ,11717 -,10585
VAR193 ,13427 ,11416
VAR126 ,23828 -,12311
VAR108 -,11389

VAR125 ,50434 ,14134 -,25841
VAR159 ,48191
VAR127 ,45355 ,13490 -,24164
VAR152 ,45189
VAR105 -,38954 ,10460
VAR160 ,28855 ,10759 ,11922
VAR190 ,25812 -,15654 -,18397

VAR202 ,33991 , 28948 ,15176
VAR204 ,32457 -,10144 ,16386
VAR198 ,13553 ,23570 , 20756

VAR196 ,26944 ,15398

VAR173 -,10550 -,15987 -,34812
VAR100 ,18397 -,31864 ,16775
VAR175 ,12935 -,25593

VAR92 ,26104

VAR147 ,17212 ,11900
VAR148 ,12365 ,14552 -,18669 ,12663
VAR155 ,20870 -,10473
VAR194 ,13797 ,10185

VAR96

VAR117 ,15013 -,13604 -,14954
VAR201 -,14757 -,14988 ,11397

VAR156 ,24474 -,15018 -,12233 ,14560
VAR62 ,13468 ,26847 ,17491
VAR65 ,15287 ,17851 ,20335

VAR119 ,10988 -,19227

VAR195 ,17056

(jatkuu)
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VAR164 ,21227 ,18830 -,14733
VAR150 -,15937 -,16381

VAR71 -,21110 ,14310
VAR158 ,12924

VAR74 ,22846 ,10537
VAR200 ,16599 ,17468 ,15335
VAR207 ,12837 ,13829 -,13112 ,20094
VAR205 -,11530
VAR131 -,16969 -,11141 -,11345
VAR59
VAR75 ,15336 -,11382 -,14163
VAR199 ,17701 ,13900 -,20190
VAR128 ,23475 -,11436
VAR101 -,13665 -,14377 ,10148
VAR64 -,15431 ,13625 ,10427 ,21939
VAR58 ,20079
VAR161 -,15835
VAR91 ,12134 ,13361

Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct

*
VAR100 ,65732 * 1 17,21090 10,7 10,7
VAR101 ,60283 * 2 7,27319 4,5 15,2
VAR102 ,59237 * 3 5,29577 3,3 18,5
VAR103 ,55248 * 4 4,48147 2,8 21,3
VAR104 ,56680 * 5 3,96066 2,5 23,7
VAR105 ,62831 * 6 3,40907 2,1 25,9
VAR106 ,61816 * 7 2,32864 1,4 27,3
VAR107 ,62213 * 8 2,21117 1,4 28,7
VAR108 ,61276 * 9 2,09062 1,3 30,0
VAR109 ,56047 * 10 2,01916 1,3 31,2
VAR110 ,57884 * 11 1,97398 1,2 32,5


