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Tiivistelmä 
Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielmassa tarkastelen ryhmäilmiötä toiminnan mielekkyyden näkökulmasta. 

Tutkielman keskiössä ja sen kantavana ajatuksena on yksilön toiminnan mielekkyys. Toimiessaan ryhmässä yksilöön 

kohdistetaan erilaisia normatiivisia yhdenmukaisuuden vaatimuksia ja yksilö joutuu kaiken aikaa säätelemään omaa 

toimintaansa ryhmässä toimintansa mielekkyyden ylläpitämiseksi. Yksilön toiminnan mielekkyys ei ole siten koskaan 

täysin ympäristöstä riippumaton persoonallinen ilmiö, vaan toteutuu suhteessa sosiaaliseen ympäristöönsä.  

Psykologisesti tulkittuna, yksilön toimiessa ryhmässä, ryhmä antaa ja toisaalta rajaa kaiken aikaa yksilön toiminnan 

mielekkyyden kokemiseen ja sen ylläpitämiseen avautuvia mahdollisuuksia. Pro gradu -tutkielmassa yksilön toiminnan 

mielekkyyden problematiikkaa ryhmätoiminnan kontekstissa lähestytään käsiteanalyyttisesti, sivistysteoreettisesti 

tulkitun Abraham Maslowin tarvehierarkkisen teorian näkökulmasta. Toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysi 

muodostaa teoreettisen viitekehyksen, johon tukeutuen ryhmäilmiöön liittyvää pääosin sosiaalipsykologista 

lähdekirjallisuutta tarkastellaan. Tutkielman sisältää empiirisen osuuden, jonka tarkoituksena on selvittää, millainen 

faktoriratkaisu toiminnan mielekkyyden empiirisen tutkimusaineiston pohjalta muodostuu. Aineistonkeruumenetelmänä 

on strukturoitu kyselylomake. Aineistonkeruu toteutettiin anonyyminä webpropol -kyselynä Oulun yliopiston KT 

tiedekunnan opiskelijoilla lukuvuoden 2011–2012 aikana.  

 

Pro gradu -tutkielman tutkimuskysymykset ovat: 1) Mistä yksilön toiminnan mielekkyyden kokemus muodostuu? 2) 

Millaisia mahdollisuuksia ryhmä tarjoaa ja miten ryhmä rajaa yksilön toiminnan mielekkyyden kokemista? 3) Millainen 

faktoriratkaisu empiirisen tutkimusaineiston pohjalta muodostuu ja onko lopullinen faktorimalli perusteltavissa 

toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysin avulla. Tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia yhdistelemällä kvalitatiivista ja 

kvantitatiivista tutkimusotetta. Menetelmällisesti kvalitatiivista tutkimusotetta edustaa toiminnan mielekkyyden -

käsitteen yksilötason analyysi ja vastaavasti kvantitatiivista tutkimusotetta eksploratiivinen faktorianalyysi toiminnan 

mielekkyyden tutkimusaineistosta. Vastauksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseen voidaan tiivistetysti todeta, että 

ryhmätoiminnan kontekstissa inhimilliset tarpeet ja niihin liittyvät toiminnan motiivit, mannermaisen filosofian 

traditiosta kumpuavan sivistysteoreettisen orientaation yhtymäkohtineen, ovat kaiken aikaa läsnä muodostaen 

soveltuvin osin yksilön toiminnan mielekkyyden kokemisen perustan. Yksilön toiminnan mielekkyyden kokemus 

muodostuu yksilön inhimillisten tarpeiden tyydyttyessä, mikä mahdollistaa sisäisen tasapainotilan ylläpitämisen. 

Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen voidaan tiivistetysti esittää, että vaihtelevissa ryhmätilanteissa yksilö on aina 

jossain määrin alisteisessa asemassa joutuessaan sovittamaan omaa toimintaansa ryhmän normatiivisten vaatimusten 

mukaisesti. Se, millaisia mahdollisuuksia ryhmä tarjoaa ja toisaalta, miten ryhmä rajaa ryhmässä toimivien yksilöiden 

toiminnan mielekkyyden kokemisen mahdollisuuksia on ryhmän itsensä ratkaistavissa. Ryhmän tavoitteelliseen 

toimintaan pohjautuvien jaettujen merkityksenantojen siirtyessä yksilön sisäisiksi representaatioiksi ryhmän jäsenet itse, 

enemmän tai vähemmän tietoisesti, rajaavat yksilön toiminnan mielekkyyden kokemisen mahdollisuuksia ryhmässä. 

Vastauksena kolmanteen tutkimuskysymykseen voidaan tiivistetysti esittää, että exploratiivisen faktorianalyysin 

tuloksena lopulliseksi faktoriratkaisuksi saatiin viisi toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysin pohjalta tulkittavissa olevaa 

yksilön toiminnan mielekkyyden dimensiota: 1) Yhteisöllisyyden ja liittymisen tarve, 2) Itsensä kehittämisen tarve, 3) 

Avoimuuden tarve, 4) Itsenäisyyden ja autonomian tarve, sekä 5) Arvostuksen tarve.  

 

Tutkimuksen reliabiliteettia voidaan tutkielmassa ryhmäfaktorien F1-F4 osalta pitää riittävän korkeana Cronbachin alfan 

arvo > 0.6 ylittyessä.  Spesifi faktorin F5 reliabiliteettiestimaattina voidaan käyttää ko. faktorille latautuneen yksittäisen 

muuttujan K6 kommunaliteettiarvoa 0,999 ts. prosenttiosuutta, jolla yksittäisen muuttujan vaihtelu tulee selitetyksi 

lopullisessa faktoriratkaisussa. Tutkielman sisäisen validiteetin osalta arvioitiin ensisijaisesti käsitevaliditeettia. 

Ryhmäfaktorin F2 osalta ei kaikilta osin onnistuttu mittaamaan sitä, mitä oli tarkoitus mitata tai sitten teoreettiset 

oletukset latenteista muuttujista ovat virheellisiä. Tutkielman ulkoisen validiteetin osalta tyydytään toteamaan, että 

tutkimustuloksista ei voida tehdä tilastollisia päätelmiä otoksesta perusjoukkoon, sillä otantaa ei satunnaistettu.   
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1. JOHDANTO  

Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielmassa tarkastelen ryhmäilmiötä toiminnan mielek-

kyyden näkökulmasta. Tutkielman keskiössä ja sen kantavana ajatuksena on yksilön toi-

minnan mielekkyys. Toimiessaan ryhmässä yksilöön kohdistetaan erilaisia normatiivisia 

yhdenmukaisuuden vaatimuksia ja yksilö joutuu kaiken aikaa säätelemään omaa toimin-

taansa ryhmässä toimintansa mielekkyyden ylläpitämiseksi. Yksilön toiminnan mielekkyys 

ei ole siten koskaan täysin ympäristöstä riippumaton persoonallinen ilmiö, vaan toteutuu 

aina suhteessa sosiaaliseen ympäristöönsä.  Psykologisesti tulkittuna, yksilön toimiessa 

ryhmässä, ryhmä antaa ja toisaalta rajaa kaiken aikaa yksilön toiminnan mielekkyyden 

kokemiseen ja sen ylläpitämiseen avautuvia mahdollisuuksia.  

 

Ryhmätoimintaa käsittelevä kirjallisuus pohjautuu tutkielmassa pääosin sosiaalipsykologi-

siin näkemyksiin yksilöstä ryhmän jäsenenä. Sosiaalipsykologisessa kirjallisuudessa paino-

tetaan yksilön toiminnan vuorovaikutuksellista ja sosiaalista luonnetta, jolloin yksilön 

psyykkinen, mielen sisäinen maailma ja psykologinen ulottuvuus sinänsä jäävät vähem-

mälle huomiolle. Ryhmäilmiötä kuvaavan, pääosin sosiaalipsykologisen lähdekirjallisuu-

den (esim. Aho & Laine, 2004., Himberg & Jauhiainen, 1998., Helkama, Myllyniemi & 

Liebking, 2004) lisäksi tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostamisessa hyödynne-

tään lähdekirjallisuutta myös muilta psykologiatieteen osa-alueilta.  Koulukuntaeroista 

huolimatta käytetyt lähteet ilmentävät käsitystä, jonka mukaan ryhmätoiminnan kontekstis-

sa kommunikaatio on yhteistyössä tapahtuvaa tiedonsiirtoa ja merkitysten luomista. 

 

Sosiaalipsykologisessa ja psykologisessa kirjallisuudessa ylipäätään käsitteet toiminta ja 

mielekkyys esiintyvät vaihtelevasti eri käyttöyhteyksissään. Pro gradu -tutkielmassa yksi-

lön toiminnan mielekkyyden problematiikkaa lähestytään sivistysteoreettisesta orientaati-

osta Abraham Maslowin tarvehierarkkista teoriaa soveltaen. Maslowin tarvehierarkkinen 

teoria edustaa humanistisen psykologiatieteen traditiota ja lukeutuu psykologisten motivaa-

tioteorioiden joukkoon. Korostaessaan yksilön inhimillisistä tarpeista ja psyykkisistä pro-

sesseista käsin ohjautuvaa toimintaa Maslowin tarpeiden hierarkkinen teoria asettaa itsensä 

toteuttamisen ja itsensä kehittämisen päämääräksi, johon yksilön persoonallisen kasvun 

näkökulmasta tulee pyrkiä. Maslowin ajattelu on tältä osin humanistisen ihmiskäsityksen 

ytimessä mannermaisen filosofian ja 1700 – luvun valistusajan traditiosta kumpuavan si-
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vistysteoreettisen orientaation yhtymäkohtineen, josta myös oma ajatteluni on saanut vai-

kutteita.  

 

Motivaatioteorioiden sisällä tehdään tavallisesti jakoa motivaation sisältöä tai prosessia 

kuvaavien painotusten perusteella. Suhteessa muihin motivaatioteorioihin Maslowin tarve-

hierarkkisen teorian voidaan katsoa lukeutuvan motivaation sisältöteorioiden piiriin, jotka 

jakautuvat edelleen tarveteorioihin (esim. Maslow 1970; Alderfer 1962), kaksifaktoriteori-

oihin (esim. Herzberg, Mausner & Snyderman 1959) jne., joita tämän tutkielman osalta ei 

ole tarkoituksenmukaista avata sisällöllisesti tämän enempää. Motivaation – käsite juontuu 

latinan kielen sanasta movere (suom. liikkua) ja sen kantasana on motiivi. Motiivien koh-

dalla viitataan muun muassa tarpeisiin, haluihin, vietteihin, sisäisiin yllykkeisiin, sekä 

palkkioihin ja rangaistuksiin (Peltonen, 1981, 69, 76–77). Käsitteen lukuisia erilaisia mää-

rittelytapoja ei myöskään tämän tutkielman kontekstissa käsitellä, vaan ne rajataan tarkas-

telun ulkopuolelle
1
. 

 

Laatimani esitys pohjautuu ryhmäilmiöön liittyvän sosiaalipsykologisen lähdekirjallisuu-

den tarkastelemiseen sivistysteoreettisesti tulkitun Maslowin tarvehierarkkisen teorian nä-

kökulmasta. Tutkielman sisältää empiirisen osuuden, jonka tarkoituksena on selvittää, mil-

lainen faktoriratkaisu toiminnan mielekkyyden empiirisen tutkimusaineiston pohjalta muo-

dostuu ja onko se perustavissa toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysiin tukeutuen. Tut-

kielman empiirinen osuus tarjoaa positivistisen lähestymistavan mukaisesti kvantitatiivisen 

eli määrällisen tutkimuksen tilastomatemaattisiin menetelmiin pohjautuvan selitysmallin 

toiminnan mielekkyyden tutkimusaineistosta. Valistunut lukija huomaa, että lopullisen 

faktoriratkaisun muodostaminen edellyttää ko. selitysmallin ymmärtämistä ja tulkintaa, 

joten menettely muistuttaa siltä osin ymmärtävän ihmistieteen hermeneuttista lähestymis-

tapaa ja kvalitatiivisen tutkimuksen sisällön analyysissä tehtävää luokkien nimeämistä. 

1.1. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset  

Tutkielman tavoitteena on tarkastella ryhmää ilmiönä jaetun ja subjektiivisen merkityk-

senannon välisestä jännitteestä, sekä keskeisiä ryhmiä, ryhmien toimintaa ja ryhmätoimin-

taa määrittäviä tekijöitä yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta. Toiminnan mie-

                                                 
1
 Perusteellisempi motivaatio – käsitteen analyysin sisältyy muun muassa Ruohotien tutkimuksiin (1978, 

1980).   
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lekkyyden käsiteanalyysi muodostaa tutkielman teoreettisen viitekehyksen, josta käsin 

pääosin sosiaalipsykologiseen ryhmäilmiötä käsittelevään lähdekirjallisuuteen pohjautuen 

tarkastellaan sitä problematiikkaa, jonka yksilö ryhmässä toimiessaan kohtaa pyrkiessään 

ylläpitämään toimintansa mielekkyyden kokemusta. Ryhmäilmiön tarkasteleminen kom-

munikaation ja kielen välityksellä muodostetun jaetun ja subjektiivisen merkityksenannon 

välisestä jännitteestä mahdollistaa ryhmätilanteiden monimuotoisen vuorovaikutuksen tar-

kastelemisen mielekkäällä tavalla tutkielman teoreettinen viitekehys huomioiden.  

 

Pro gradu -tutkielman tutkimuskysymykset ovat:  

 

1) Mistä yksilön toiminnan mielekkyyden kokemus muodostuu? 

2) Millaisia mahdollisuuksia ryhmä tarjoaa ja miten ryhmä rajaa yksilön toiminnan 

mielekkyyden kokemista? 

3) Millainen faktoriratkaisu empiirisen tutkimusaineiston pohjalta muodostuu ja onko 

lopullinen faktorimalli perusteltavissa toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysin 

avulla?  

 

Tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia yhdistelemällä kvalitatiivista ja kvantitatiivista 

tutkimusotetta. Tieteellistä tutkimusta voidaan luokitella monella eri tapaa, mutta yleisim-

min tehdään jakoa juuri kvantitatiivisen eli määrällisen ja kvalitatiivisen eli laadullisen 

tutkimuksen välillä (Kansanen, 2000, 11). Menetelmällisesti vastausta ensimmäiseen ja 

toiseen tutkimuskysymykseen haetaan toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysin ja ryhmää 

ilmiönä tarkastelevan kirjallisuuskatsauksen avulla. Vastausta kolmanteen tutkimuskysy-

mykseen etsitään tulkitsemalla empiirisen tutkimuksen tuloksia toiminnan mielekkyyden 

käsiteanalyysiin tukeutuen.  

 

Laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta on hankalaa määritellä yksiselitteisesti, koska sillä 

ei ole sellaista teoriaa tai paradigmaan, joka olisi vain sen oma. Yleisesti ottaen kvalitatii-

vinen tutkimusote on hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan pohjautuvaa ja noudattaa her-

meneuttisen kehän periaatetta; esiymmärrys, tulkinta ja ymmärtäminen. Kvantitatiivinen 

eli määrällinen tutkimusote puolestaan pohjautuu positivistiseen tieteen ihanteeseen. Post-

positivismi on sittemmin osin syrjäyttänyt aiemmin luonnontieteissä pitkään vallalla olleen 

positivistisen tieteenfilosofian käsitykset todellisuudesta, jotka edustavat eräänlaista naiivia 

realismia. Positivistisen tutkimusotteen valtakaudella ajateltiin, että tutkija on objektiivinen 
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tarkkailija ja totta on se, mikä voidaan konkreettisesti tavoittaa. Postpositivistisen tutki-

musotteen myötä käsitys todellisuudesta on siinä määrin muuttunut, ettei täydellisen objek-

tiivisuuden vaatimuksesta enää voida pitää kiinni, sillä ymmärryksemme ulkopuolelle saat-

taa kaikesta huolimatta jäädä jotakin, mitä emme pysty tavoittamaan. (Metsämuuronen, 

2008, 11–14.)  

 

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostamisessa sovelletaan käsiteanalyyttistä tut-

kimusmenetelmää, jonka avulla jäsennetään tutkimuksen kohteena olevaa käsitettä ja pyri-

tään ymmärtämään siihen liitettyjä merkityksiä.  Käsiteanalyysi laadullisen tutkimuksen 

menetelmänä on lähtökohtaisesti riippuvainen tutkimuksen lähtökohdista, tutkijan omak-

sumista enemmän tai vähemmän tietoisista tutkimuksen taustaoletuksista, sekä tutkimuk-

sen käyttötarkoituksesta. Lähdekirjallisuuden perusteella käsiteanalyysin toteuttamiseksi ei 

ole olemassa yhtä oikeaa tapaa ts. menetelmällisesti sitä voidaan toteuttaa usealla eri taval-

la.  Erilaisia käsiteanalyysin sovelluksia yhdistää näkemys siitä, että niiden tavoitteena on 

luoda selkeyttä abstraktien käsitteiden käytön yhteyteen. Liian usein tieteen kentällä luki-

jalle on epäselvää, mitä tutkija käyttämillään käsitteillä tarkoittaa. Tämä johtunee siitä, että 

käsitteen täsmentämisen sijaan oletusta käsitteen sisällöstä, ominaispiirteistä ja sen merki-

tyksestä ei läheskään aina lukita. (Puusa, 2008, 36, 38–39, 41.) 

 

Käsiteanalyysi aloitetaan tavallisesti kiinnostuksen kohteena olevan käsitteen valinnasta. 

Käsitteen valinta on omalla tapaa haasteellista, sillä analyysin kohteeksi etsitään usein sa-

manaikaisesti henkilökohtaisella tasolla kiinnostavaa, sekä tieteenalan tutkimuksen näkö-

kulmasta ajankohtaista ja relevanttia käsitettä. Valitun käsitteen tulee olla riittävän tunnet-

tu, muttei liian laaja-alainen. Yleisesti ottaen käsiteanalyysin menetelmänä on hyödyllisin 

silloin, kun kiinnostuksen kohteena oleva käsite on siinä määrin tunnettu, että tietoa sen 

käyttötarkoituksista eri asiayhteyksissä on riittävästi saatavilla. Tutkimuksen pääkäsitteitä 

määriteltäessä on syytä pohtia käsitteen alkuperää ja esimerkiksi sitä, soveltuuko käsite 

yksilötason, ryhmätason vai kenties molempien tasojen tarkasteluun. (ibid., 2008, 36–38.)  

 

Kun käsitteen valinta on suoritettu, tutkijan tulee tuoda selkeästi esiin käsiteanalyysin tar-

koitus ja tavoitteet. Tämän jälkeen paljastetaan käsitteen käyttötarkoitus ja perehdytään 

aihepiiristä saatavilla olevaan tietoon, sekä mahdollisiin aikaisimpiin tutkimuksiin aiheesta. 

Käsiteanalyysin loppuvaiheessa tutkija pyrkii nimeämään analyysin kohteena olevan käsit-

teen ominaispiirteet lähdekirjallisuuteen tukeutuen. Tämä mahdollistaa käsitteen rajaami-
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sen ja tutkimuksen teoreettinen viitekehyksen muodostamisen perustellusti. (Puusa, 2008, 

38–39.)  

 

Käsiteanalyysin laatimisessa hyödynnetään jo olemassa olevaa tietovarantoa ja siksi sitä 

usein luonnehditaan ei-empiiriseksi kirjoituspöytätutkimukseksi. Koska käsiteanalyysin 

tavoitteena on syventää käsitystä tutkimuksen kohteena olevasta käsitteestä, lähdekirjalli-

suudesta voidaan nostaa esiin sellaisia piirteitä, jotka auttavat kuvaamaan käsitettä ja sen 

käyttöä.  Tässä yhteydessä voidaan puhua hermeneuttisen kehän periaatteen soveltamises-

ta, sillä tutkijan esiymmärrys syvenee kirjallisuuskatsauksen edetessä
2
. Usein prosessin 

myöhemmässä vaiheessa saatu tieto johtaa aikaisemmassa vaiheessa esitettyjen seikkojen 

uudelleenarviointiin ja mahdolliseen korjautumiseen. Käsitteet mahdollistavat abstraktin 

ajattelun, joten abstraktien käsitteiden analyysin yhteydessä voidaan myös tarkistella ky-

symystä siitä, voidaanko käsitteitä mitata ja millä tavoin tutkija ymmärtää käsitteen ilme-

nevän sosiaalisessa todellisuudessa. (ibid, 2008, 36–38, 41.) 

 

Yhteenvetona käsiteanalyysistä voidaan tämän tutkielman osalta tiivistetysti esittää seuraa-

vaa; käsiteanalyysin avulla pyritään jäsentämään toiminnan mielekkyyden -käsitettä yksi-

lötasolla ja ymmärtämään, sekä selkeyttämään siihen liitettyjä merkityksiä. Tämän mah-

dollistamiseksi otetaan kantaa siihen, millaista ilmiötä ollaan kuvaamassa (ts. mistä yksilön 

toiminnan mielekkyyden kokemus muodostuu), mitkä ovat käsitteen ominaispiirteet, mil-

laisesta teoreettisista lähtökohdista ja rajauksista käsin käsitettä on tutkimuksellisesti mie-

lekästä tarkastella. Käsitteen määrittely ja sen ominaispiirteiden erittely antaa valistuneelle 

lukijalle mahdollisuuden arvioida sitä, mistä lähtökohdista tutkimusta on tehty. Toiminnan 

mielekkyyden käsiteanalyysi (kts. toinen pääluku kokonaisuudessaan) toimii pohjana tut-

kielman myöhempää empiiristä osuutta ajatellen, jonka tavoitteena on antaa yksilön toi-

minnan mielekkyydelle operationaalinen määritelmä ja kytkeä ilmiö havaittavaan todelli-

suuteen huolimatta siitä, että teoreettisen käsitteen kuvaaman ilmiön tulkinta on perusta-

vanlaatuisesti subjektiivinen lähtökohdiltaan.  

 

                                                 
2
 Hermeneutiikkaan yhdistetään käsitteet esiymmärrys, tulkinta ja ymmärtäminen. Aihetta on tarkastellut 

lähemmin esimerkiksi Pauli Siljander teoksessaan Hermeneuttisen pedagogiikan pääsuuntaukset, 1988. 
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1.2. Tutkielman rakenne 

Tutkielma toisessa pääluvussa suoritetaan toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysi, joka 

muodostaa tutkielman teoreettisen viitekehyksen. Luvussa 2.1. tarkastellaan ryhmätilan-

teissa tapahtuvaa merkityksenantoa subjektiivisen ja jaetun merkityksenannon välisestä 

jännitteestä vaihtelevien ryhmätilanteiden monimuotoisen vuorovaikutuksen ja yksilön 

toiminnan mielekkyyden perustan ymmärtämiseksi. Luvussa 2.2. avataan sivistysteoreettis-

ta näkökulmaa. Luvussa 2.3. tarkastellaan yksilön toiminnan mielekkyyden kokemuksen 

muodostumisen taustalla vaikuttavia tekijöitä sivistysteoreettisesti tulkitun Maslowin tar-

vehierarkkisen teorian näkökulmasta. Alaluvut 2.3.1. – 2.3.5. edustavat Maslowin tarve-

hierarkkisen teorian tasoja. Luvussa 2.4. tehdään yhteenvetoa toiminnan mielekkyyden 

käsiteanalyysistä ja vastataan tutkielman ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

 

Kolmannen pääluvun kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan ryhmää ilmiönä tutkielman 

teoreettisesta viitekehyksestä ryhmäilmiötä kuvaavan pääosin sosiaalipsykologisen lähde-

kirjallisuuden ja siihen liittyvän peruskäsitteistön avulla. Luvussa 3.1. tarkastellaan ryhmä- 

ja yhteisö käsitteen välistä suhdetta; luvussa 3.2. ryhmän muodostumista; luvussa 3.3. yksi-

lön toimintaa ryhmässä sääteleviä rooleja; luvussa 3.4. yksilön toimintaa ryhmässä säätele-

viä normeja; luvussa 3.5. ryhmän koheesiota; luvussa 3.6. ryhmätilanteen dynamiikkaa; 

luvussa 3.7. avointa kommunikaatiota ja sen merkitystä ryhmätilanteessa toimimisen edel-

lytyksenä; luvussa 3.8. ryhmäidentiteettiä; luvussa 3.9. ryhmän sosiaalista ilmapiiriä ja sen 

alaluvuissa 3.9.1. ensisijaisen jännittyneisyyden tiedostamista, 3.9.2. toissijaisen jännitty-

neisyyden tiedostamista, sekä alaluvussa 3.9.3. ryhmän tehtävä- ja tunnetavoitteita. Luvus-

sa 3.10. vastataan tutkielman toiseen tutkimuskysymykseen, arvioidaan käsiteanalyysiä 

menetelmänä ja sen onnistumista kirjallisuuskatsauksen antia kokoavasti. 

 

Tutkielman neljännen pääluvun empiirisessä osuudessa haetaan vastausta tutkielman kol-

manteen tutkimuskysymykseen.  Luvussa 4.1. määritellään tutkielman tutkimusongelma ja 

luvussa 4.2. vastaavasti tutkimusjoukko. Luvussa 4.3. esitetään tutkielman tutkimusaineis-

ton hankinnan kuvaus ja sen alaluvuissa 4.3.1. – 4.3.2. tarkastellaan aineistonkeruumene-

telmää ja kyselylomakkeen laadintaa, sekä tutkimusaineiston keräämistä. Luvussa 4.4. ku-

vataan tutkimuksen analyysimenetelmä. Luvussa 4.5. siirrytään tarkastelemaan tutkielman 

tutkimustuloksia; alaluvussa 4.5.1. kuvataan tutkielman empiirisen osuuden taustamuuttu-

jia tilastollisin tunnusluvuin; alaluvussa 4.5.2. esitetään tilastollisten muuttujien normaali-
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suustestin tulokset; alaluvussa 4.5.3. esitetään eksploratiivisen faktorianalyysin tulokset 

toiminnan mielekkyyden tutkimusaineistosta ja alaluvussa 4.5.4. tarkastellaan tutkielman 

tutkimustulosten luotettavuutta suorittamalla mittarin reliabiliteetin ja käsitevaliditeetin 

arviointia. Luvussa 4.6. vastataan tutkielman kolmanteen tutkimuskysymykseen tutkielman 

empiirisen osuuden antia kokoavasti.  

 

Tutkielman päättävässä viidennessä pääluvussa vastataan kokoavasti tutkielman alkupuo-

lella asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja hahmotellaan ryhmätoiminnan organisoimiseen 

avautuvia mahdollisuuksia yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta. 
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2. TOIMINNAN MIELEKKYYDEN KÄSITENALYYSI  

Toisessa pääluvussa tarkastellaan vaihtelevissa ryhmätilanteissa tapahtuvaa merkityk-

senantoa, yksilön toiminnan mielekkyyden kokemisen muodostumista ja sen taustalla vai-

kuttavia tekijöitä ryhmätoiminnan kontekstissa tapahtuvan vuorovaikutuksen ja yksilön 

toiminnan mielekkyyden perustan ymmärtämiseksi. Yksilön toiminnan mielekkyyden 

problematiikkaa voidaan lähestyä sivistysteoreettisesta orientaatiosta soveltaen Abraham 

Maslowin tarvehierarkkista teoriaa. Tässä yhteydessä sivistysteoreettisella orientaatiolla 

viitataan lähinnä eräisiin kasvatustieteen piirissä sivistys -käsitteestä esitettyihin tulkintoi-

hin. Toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysi muodostaa tutkielman teoreettisen viiteke-

hyksen, mistä käsin tulkitaan ryhmäilmiöön liittyvää sosiaalipsykologista kirjallisuutta 

tutkielman kolmannen pääluvun kirjallisuuskatsauksessa.   

2.1. Merkityksenanto ryhmätoiminnan kontekstissa 

Johann Gottfried Herder kielifilosofiassaan totesi aikanaan, ettei kieli suinkaan ole neutraa-

li informaation välittämisen välinen, vaan ilmentää jaettua merkityksenantoa ja ryhmälle 

ominaista tapaa hahmottaa todellisuutta (Nordin, 1999, 333). Ryhmässä yksilö ei koskaan 

toimi sosiaalisessa tyhjiössä, vaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa yksilön 

toiminnan ollessa merkityksellistä, paitsi yksilölle itselleen, myös muille ryhmän jäsenille. 

Yksilön toimintaa ryhmässä on siten mieletöntä irrottaa toimintakontekstistaan ja tarkastel-

la ryhmän toiminnasta erillisenä toimintana sinänsä. Jaettua merkityksenantoa ja ryhmän 

toimintaa sen sijaan voidaan tarkastella ryhmän tavoitteellisen toiminnan tuloksista käsin.  

 

Jatketaan merkityksenantoon liittyvän problematiikan tarkastelua Vygotsky´n, Ferne-

hough´n ja Järvilehdon ajatteluun tukeutuen. Vygotsky´n mukaan toiminnan merkitys voi-

daan omaksua ainoastaan siinä tapauksessa, jos tunnetaan konteksti, jossa toiminta tapah-

tuu ja tarkoitus, mitä varten toimitaan. Kontekstin muuttuessa myös toiminnan ja toimintaa 

kuvaavien kielellisten ilmausten merkitys muuttuu.  (Vygotsky, 1987, 276.) Vygotsky´n 

ajattelu edustaa 1900- luvun alun kulttuurihistoriallisen psykologian traditiota. Tästä näkö-

kulmasta yksilön toiminta ryhmässä ohjautuu vaihtelevissa kulttuurisissa konteksteissa 

sosiaalisen vuorovaikutuksen, kielen ja kommunikaation avulla muodostettujen jaettujen 

merkityksenantojen sisäistettyjen psyykkisten representaatioiden avulla. 

 



9 

 

Fernyhough´n mukaan yksilön psyykkinen toiminta on perustavanlaatuisesti sosiaalista 

alkuperää. Psyykkinen toiminta rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kielen ja kom-

munikaation mahdollistamana jaetun merkityksenannon siirtyessä yksilön sisäiseksi 

psyykkiseksi representaatioksi, josta käsin yksilön toiminta ohjautuu. (Fernyhough, 2008, 

228.)  Kielelliset ilmaisut ilmentävät siten ryhmässä toimivan yksilön psyykkistä toimintaa 

ja sisäistettyä merkityksenantoa.  Fernehough´n ajattelu linkittyy luontevasti kulttuurihisto-

riallisen psykologian perinteeseen. Tästä näkökulmasta yksilön psyykkinen toiminta ryh-

mässä on alkujaan sosiaalista alkuperää ja se rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

kielen ja kommunikaation avulla.  

 

Timo Järvilehto, aivotutkimus ja psykofysiologia pääasiallisena tutkimusalueenaan, on 

pyrkinyt yhdistämään kognitiotieteen ja viime vuosisadan keskeisiä psykologisia suuntauk-

sia yhtenäiseksi ja johdonmukaiseksi systeemisen psykologian teoriaksi. Koulukuntaeroista 

huolimatta myös Järvilehdon ajattelu ilmentää käsitystä, jonka mukaan kommunikaatio on 

yhteistyössä tapahtuvaa tiedonsiirtoa ja merkitysten luomista. Järvilehdon (1994, 183–188) 

mukaan kielen ja erilaisten symbolisten eleiden kautta yksilö pyrkii yhteistyöhön ryhmän 

jäsenten kanssa; vaihtelevissa ryhmätilanteissa yksilön sosiaalinen vuorovaikutus ja ryh-

män tavoitteellinen toiminta edellyttää kommunikaatiota, kielellisten ilmaisujen ja symbo-

listen eleiden käyttöä merkitysten välittämisessä.  

 

Kommunikaation ja kielen avulla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa välitetyn jaetun merki-

tyksenannon myötä ryhmän toiminta saa yksilön mielessä subjektiivisen merkityksen. Yk-

silöiden subjektiivisten merkityksenantojen mahdollisimman suuri vastaavuus palvelee 

ryhmän tavoitteellista toimintaa ja toiminnan tulosten saavuttamista. Paradoksaalisesti 

vaihtelevissa ryhmätilanteissa subjektiiviset merkityksenannot sanan varsinaisessa merki-

tyksessä poikkeavat ainakin jossain määrin toisistaan vaikeuttaen merkitysten jaetun tul-

kinnan muodostamista.  

 

Ryhmätoiminnan kontekstissa jaetun ja subjektiivisen merkityksenannon problematiikkaa 

voidaan lähestyä ryhmässä toimivien yksilöiden ajattelua yhdenmukaistavien toimintasään-

töjen eli normatiivisten toiminnan vaatimusten avulla. Ryhmätilanteissa samanlaisina tois-

tuvilla rutiineilla ja käyttäytymiseen kohdistetuilla odotuksilla on keskeinen merkitys ryh-

män tuloksellisen ja tavoitteellisen toiminnan näkökulmasta, sillä ryhmän jäsenten ajattelua 

yhdenmukaistavat toiminnalliset rutiinit eli skriptit palvelevat oppaina ryhmän toimintaan 
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ja jaettujen merkitysten ymmärtämiseen. Jaettujen merkitysten ajallinen muuttumistahti on 

tavallisesti myös subjektiivista merkityksenantoa ja toiminnan mielekkyyden kokemusta 

hitaampaa. (Jakkula, 2002, 25–28.)  

 

Yhteenvetona merkityksenannon problematiikasta voidaan kokoavasti todeta, että jaettu 

merkityksenanto rakentuu kielen ja kommunikaation välityksellä sosiaalisissa suhteissa ja 

sen voidaan ajatella muodostavan ryhmätoiminnalle rakenteellisen determinaation, josta 

käsin yksilön toiminnan mielekkyyden kokemiseen avautuvat mahdollisuudet ryhmätoi-

minnan kontekstissa määrittyvät. Yhteisten toimintasääntöjen merkitysten ymmärtäminen 

takaa ryhmän toiminnan sujuvuuden. Ryhmätoiminnan sujuvuus ei kuitenkaan varsinaises-

ti mahdollista tai aikaansaa ryhmässä toimivan yksilön toiminnan mielekkyyden kokemis-

ta, jonka taustalla vaikuttavat vahvasti yksilön inhimilliset tarpeet ja niihin liittyvät toimin-

nan motiivit.   

2.2. Sivistysteoreettinen näkökulma  

Tutkielman sivistysteoreettinen näkökulma paikantuu sivistysteoreettiseen keskustelupe-

rinteeseen, jonka piirissä sivistys on aina 1700–luvun valistuksesta lähtien nähty muutos-

voimana, joka vapauttaa ihmisen olemassa olevan maailman sosiaalisesta järjestyksestä. 

Valistuksesta alkaen sivistyksen käsitteeseen on liitetty määreet järjellisyys, korkeampi 

ihmisyys, täysi-ikäisyys ja itsemääräytyneisyys. (Siljander, 2000, 7-8.) 

 

Modernin pedagogiikan teoreettisessa perinteessä edellä mainittujen määreiden sisällöstä 

esiintyy lukuisia toisistaan poikkeavia tulkintoja, joiden syvällisempi tarkastelu voidaan 

tässä yhteydessä sivuuttaa. Eräs keskeinen huomio tutkielman teoreettisen viitekehyksen 

muodostamisen osalta on, että kyseenalaistaessaan nykyisyyttä moderni sivistyksen -käsite 

on tulevaisuuden suhteen avoin. Näin ollen ihmiseksi tulemisen prosessilla ei ole lopputi-

laan ts. se on ennalta määrittelemätön. (Siljander, 2002, 36–37.) Edellä mainittu asettaa 

haasteen ryhmätoiminnalle, sillä sivistysprosessi klassisessa merkityksessä edellyttää pe-

dagogista vaikuttamista ts. kasvatusta.  

 

Sivistyskykyisyyden periaate varaa tilaa kasvatukselle torjuen idealistisen ajatuksen itse 

itsensä asettavasta subjektista, mutta samanaikaisesti se torjuu myös ajatuksen siitä, että 

sivistys olisi deterministinen, luonnon ennalta määräämä prosessi. Yksilön sivistyskykyi-
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syys on eräänlainen metaoletus, joka voidaan asettaa kaiken inhimillisen toiminnan lähtö-

kohdaksi myös ryhmätoiminnan kontekstissa. Suomen kielestä on vaikea löytää sellaista 

vastinetta Johann Friedrich Herbartin 1800 -luvun alkupuolella lanseeraamalle saksankieli-

selle Bildsamkeit -käsitteelle, joka tavoittaisi käsitteen kaikkia vivahteita
3
. Tämän tutkiel-

man kontekstissa käsitteestä käytetään suomenkielistä ilmausta sivistyskykyisyys. (Siljan-

der, 2000, 25–29.) 

 

Sivistyskykyisyyden periaate voidaan olettaa ryhmätoiminnan alkuehdoksi ja se määrittää 

yksilön toiminnan mielekkyyden kokemiseen avautuvia mahdollisuuksia ryhmätoiminnan 

kontekstissa olennaisella tavalla. Sivistyskykyisyys ei kuitenkaan ole olemassa meissä an-

nettuna (saksankielinen ilmaisu an sich), vaan ilmenee vaihtelevissa ryhmätilanteissa siellä 

missä sille annetaan tilaa ja mahdollisuus näyttäytyä. Ajatus itsensä asettavasta subjektista 

ja siitä, että mikään ulkopuolinen taho ei voi vaikuttaa inhimillisen sivistysprosessin kul-

kuun ei ole realistinen, sillä sivistys ja ihmiseksi kasvaminen ei mahdollistu sosiaalisessa 

tyhjiössä. Toisin sanoen, luonto sinänsä ilman kasvattavaa vaikutusta ei tee yksilöstä kult-

tuuriolentoa. Ihminen kulttuuriolentona on altis ympäristön vaikutuksille ja inhimillinen 

sivistysprosessi toteutuakseen edellyttää aina jossain määrin kasvattavaa vaikutusta. (ibid., 

2000, 28, 30, 34.)  

 

Tutkielman sivistysteoreettinen näkökulma tiivistetysti esitettynä on ymmärrettävissä siten, 

että se korostaa autonomisen subjektin sivistyskykyisyyttä, itsemääräytyneisyyttä, pyrki-

mystä itseymmärrykseen ja autonomiaan ryhmätoiminnan kontekstissa. Sivistyksen -

käsitteeseen liittyvää problematiikkaa ei tämän tutkielman yhteydessä ole tarkoituksenmu-

kaista käsitellä tämän enempää. Tutkielman edetessä yhä merkittävämmäksi muodostuu se, 

missä määrin ryhmä antaa, missä määrin ryhmä rajaa yksilön toiminnan mielekkyyden 

kokemisen mahdollisuuksia. Tutkielman loppupuolella valistuneelle lukijalle avautuu 

mahdollisuus pohtia tahollaan sitä, voidaanko ryhmässä toimivia yksilöitä á priori pitää 

autonomisina, itsemääräytyneisyyteen ja järjelliseen toimintaan kykenevinä ja toisaalta, 

kuinka ryhmätoiminnan lainalaisuuksiin alistuminen voisi edistää yksilön autonomiaa
4
. 

                                                 
3
 Aihetta syvällisemmin tutkineen Siljanderin (2000, 27) mukaan Bildsamkeit -käsite esiintyy Johann Fried-

rich Herbartin varhaiskauden pedagogisissa teksteissä, mutta systemaattisemmin käsite tuodaan sivistysteo-

reettiseen keskusteluperinteeseen ja kasvatusteoriaan Herbartin myöhäiskauden pääteoksessa Umriss päda-

gogischer Vorlesungen, 1841. 
4
 Jälkimmäinen huomion on rinnastettavissa pedagogiseen paradoksiin ts. Immanuel Kantin teoksessa Uber 

Pädagogik, 1923 esittämään kysymykseen siitä, kuinka edistää vapautta pakolla.   
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2.3. Yksilön toiminnan mielekkyys ryhmätoiminnan kontekstissa 

Maslow julkaisti teoksensa A theory of human motivation vuonna 1943, jonka jälkeen teo-

riasta on tehty lukuisia sovelluksia. Maslowin tarvehierarkkisen teorian mukaan ihmisen 

inhimilliset perustarpeet ja niihin liittyvät toiminnan motiivit muodostavat tarpeiden hie-

rarkkisen järjestelmän. Maslowin teorian mukaan inhimillisiin perustarpeisiin liittyvät toi-

minnan motiivit on mahdollista jakaa alemmista fyysisistä perustarpeista korkeimpiin 

psyykkisiin perustarpeisiin, jotka yhdessä muodostavat viisi peruskategoriaa. Tilanneteki-

jöistä johtuen jokin yksittäinen tarvetyyppi voi korostua riippumatta alempien tarpeiden 

tilasta. Peruslähtökohtana Maslowin teoriassa on se, että ihmisen fyysiset perustarpeet on 

tyydytettävä ennen psyykkisten tarpeiden tyydyttämistä. (Maslow, 1987, 15–31.)  

 

Maslowin tarvehierarkkinen teoria perustuu kahteen pääpremissiin. Ensiksi, ihmisellä on 

halu tyydyttää tietyntyyppiset erityistarpeet, jotka Maslow asettaa hierarkkiseen järjestyk-

seen (kts. alaluvut 2.3.1.–2.3.5.). Toiseksi, alemman tarvetason tyydyttyessä ihminen siir-

tyy hierarkiassa seuraavalle tasolle pyrkien tyydyttämään ylempiä tarvetasoja. Alempi tar-

vetaso ei kuitenkaan katoa, vaan ikään kuin väistyy taka-alalle ja lakkaa vaikuttamasta 

aktiivisena toiminnan motiivina. Maslowin tarvehierarkkisen teorian perusteella ihmisen 

toimintaa ohjaavat enemmän tai vähemmän tiedostetut tyydyttämättömät tarpeet. Tarpeen 

tyydyttyessä se menettää tehonsa yksilön toimintaa motivoivana tekijänä, kunnes aktivoi-

tuu uudelleen. Tyydyttämätön tarve sen sijaan lisää levottomuutta ja motivoi yksilöä toi-

mintaan sisäisen tasapainotilan saavuttamiseksi. (Peltonen, 1981, 77–78.) 

 

Maslow itse uskoi vahvasti tarpeiden hierarkkiseen järjestykseen ja etenkin siihen, että 

alempi tarvetaso täytyy olla tyydyttyneenä tai vähintäänkin siedettävällä tasolla ennen kuin 

yksilö motivoituu tavoittelemaan ylempiä tarvetasoja. Saavuttaessaan tietyn suhteellisen 

tyydytyksen tason alemman tarvetason saavuttaminen aktivoi peräkkäisten ylempien tar-

peiden tyydytyksen hierarkkisen sarjan alemman tarvetason yhdistyessä osaksi tyydytetty-

jen tarpeiden kokonaisuutta. Mikäli jokin tarvetaso ei tule tyydytetyksi, siitä tulee vallitse-

va ja hierarkiassa ylempänä olevien tarpeiden tyydyttäminen estyy. (Porat, 1977, 85.)  

 

Maslowin tarvehierarkkinen teoria on saanut osakseen kritiikkiä, jota on osoitettu erityises-

ti tarpeiden hierarkkista jakoa kohtaan. Etenkin toinen premissi eli oletus siitä, että alem-

man tarvetason täytyy olla vähintäänkin siedetyllä tasolla ennen kuin yksilö motivoituu 
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tavoittelemaan ylempiä tarvetasoja, on ongelmallinen. Lisäksi teorian empiiristä koettele-

mista pidetään lähestulkoon mahdottomana, sillä yksilön moniulotteisen käyttäytymisen 

määritteleminen tarpeiden hierarkkisen järjestyksen rajoissa nostaa esiin ratkaisemattomia 

ongelmia ihmistieteen multivariaalisesta luonteesta johtuen. (ibid., 1977, 85–86.) Yhtenä 

ratkaisuyrityksenä on ehdotettu viiden kategorian sijaan muun muassa kolmea kategoriaa 

teorian empiirisessä koettelemisessa onnistumatta (mm. Alderfer, C. P. 1962, 142-175; 

Wanous, J. P. et. al. 1977, 78-97). 

2.3.1. Fyysiset perustarpeet  

Alimpana Maslowin tarvehierarkiassa ovat organismin fyysiset perustarpeet, kuten riittävä 

ravinnon, nesteen ja unen saanti, jotka ovat välttämättömiä yksilön selviytymiselle. Jos 

kaikkien persoonallisten tarpeiden tyydytys on uhattuna, yksilön toiminnan motiivit suun-

tautuvat Maslowin tarvehierarkkisen teorian mukaan yksinomaan fyysisten perustarpeiden 

tyydyttämiseen. (Maslow, 15–17.)   

 

Länsimaisessa yhteiskunnassa fyysisten perustarpeiden tyydyttäminen on pääosin turvattu. 

Ryhmässä yksilön fyysisten perustarpeiden tyydyttämiseen avautuvilla toiminnan mahdol-

lisuuksilla ja niihin liittyvillä toiminnan motiiveilla ei siten ole mainittavaa merkitystä yk-

silön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta. Näin ollen voidaan ajatella, että se, millaisia 

mahdollisuuksia yksilön fyysisten perustarpeiden tyydyttämiseen ryhmässä avautuu, on 

yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta psykologisesti toissijaista.  

2.3.2. Turvallisuuden tarpeet 

Kun fyysiset tarpeet on tyydytetty, yksilön toiminnan motiivit kohdistuvat psyykkisten 

tarpeiden tyydyttämiseen. Näistä ensimmäisenä Maslowin tarvehierarkiassa on turvallisuu-

den tarpeiden tyydyttäminen, jota ilmentää yksilön tarve säilyttää turvallinen ja tasainen 

elämä. Todellinen uhka turvallisuuden tarpeiden järkkymiselle edellyttäisi sellaisia perus-

tavanlaatuisia tapahtumia, kuten yhteiskuntarauhaa uhkaavaa poliittista epävakautta, mel-

lakointia tai hallitsemattomia luonnonkatastrofeja. (Maslow, 1987, 18–20.)  

 

Normaalioloissa ryhmätoiminnassa väistämättä esiintyvien konfliktitilanteiden voidaan 

nähdä avaavan mahdollisuuksia ryhmätoiminnan uudelleenorganisoimiseen tavalla, joka ei 
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muodosta todellista uhkaa yksilön perusturvallisuudelle. Yksilön toiminnan mielekkyyden 

näkökulmasta ryhmätoiminnan kontekstissa merkittäväksi muodostuu ryhmässä toimivan 

yksilön kyky sietää konfliktitilanteita ja hakea niihin ratkaisua. Aihetta tarkastellaan 

enemmän ryhmän sosiaalista ilmapiiriä käsittelevässä luvussa 3.8.   

2.3.3. Läheisyyden tarpeet 

Maslowin kolmanteen tarvetasoon liittyvät yksilön toiminnan motiivit kohdistuvat lähei-

syyden tarpeiden tyydyttämiseen. Läheisyyden tarve on läsnä ryhmätoiminnan kontekstissa 

ihmiselle lajityypillisenä, osin tiedostamattomana yhteisöllisyyden kaipuuna, joka ilmenee 

ihmiselle lajityypillisenä ominaisuutena liittyä ryhmiin. (Maslow, 1987, 20–21.)  

 

Yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta yksilön toiminta osana ryhmää on itses-

sään yksilölle merkittävää ja aikaansaa yksilön toiminnan mielekkyyden kokemuksen 

muodostumisen. Ryhmätoiminnan kontekstissa merkittäväksi muodostuvat luonnollisesti 

myös näiden kokemusten laadulliset ominaisuudet.   

2.3.4. Itsekunnioituksen tarpeet 

Maslowin tarvehierarkkisen teorian neljännen tarvetason muodostavat toiminnan motiivit 

liittyvät itsekunnioituksen tarpeen tyydyttämiseen. Ryhmässä toimiessaan yksilö haluaa 

tulla hyväksytyksi, saada arvostusta sekä kunnioittaa myös itseään. Ryhmän roolijako hei-

jastelee muiden antamaa arvostusta ja juuri rooliodotusten täyttäminen mahdollistaa taval-

lisesti arvonannon ja hyväksynnän muiden taholta. Rooliodotusten lunastamisen mahdolli-

suudet kasvavat yksilön toimiessa omien vahvuuksien mukaisesti ryhmän tavoitteellisen 

toiminnan tulosten saavuttamiseksi. Aikaisemmat elämänkokemukset ja saavutukset liitty-

vät myös itsekunnioitukseen, joten sen kokonaan menettäminen on vaikeampaa kuin arvos-

tuksen menettäminen. (Maslow, 1987, 21–22.)  

 

Yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta yksilöllä tulee ryhmässä toimiessaan olla 

riittävästi liikkumatilaa roolirakenteensa sisällä, jotta omia vahvuuksia voidaan käyttää 

rooliodotusten lunastamiseksi. Mikäli toiminnan mielekkyys tietyssä roolissa estyy, tulee 

yksilön kyetä tuomaan asia ryhmän tietoisuuteen. Tämä edellyttää niin yksilöltä, kuin 

myös muilta ryhmän jäseniltä kykyä avoimeen kommunikaatioon, jota tarkastellaan tuon-
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nempana luvussa 3.7., jossa käsitellään avointa kommunikaatiota ryhmätilanteessa toimi-

misen edellytyksenä.   

2.3.5. Itsensä toteuttamisen ja itsensä kehittämisen tarpeet 

Maslowin teorian mukaan, itsensä toteuttamisen ja itsensä kehittämisen tarve ja siihen liit-

tyvät toiminnan motiivit, muodostavat tarvehierarkian viidennen ja korkeimman tarveta-

son. Itsensä toteuttaminen voidaan nähdä päämääränä, johon yksilön persoonallisen kasvun 

mahdollistamiseksi tulisi pyrkiä. (Maslow, 1987, 22.)  

 

Itsensä toteuttamisen ja itsensä kehittämisen tarpeen tyydyttäminen vaikuttaa tulkintani 

mukaan muita tarvetasoja perustavanlaatuisemmin yksilön toiminnan mielekkyyden ko-

kemiseen ryhmätoiminnan kontekstissa. Maslowin tarvehierarkkian korkein tarvetaso – 

kuvauksena on pelkistetysti humanistisen psykologian ja humanistisen ihmiskäsityksen 

ytimessä, joka määrittelee ihmisenä olemisen päämääräksi kasvun täyteen ihmisyyteen. 

Kyseisestä kuvauksesta on löydettävissä yhtymäkohtia myös mannermaisen filosofian tra-

ditiosta ponnistavaan sivistysteoreettiseen ajatteluun, jonka ytimessä on autonomisen sub-

jektin sivistyskykyisyys, pyrkimys itseymmärrykseen ja autonomiaan.  

2.4. Toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysin yhteenveto 

Tässä luvussa tehdään yhteenvetoa toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysistä ja vastataan 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, jonka muodostaa kysymys siitä, mistä yksilön toi-

minnan mielekkyyden kokemus muodostuu?  

 

Yhteenvetona toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysista voidaan tiivistetysti todeta, että 

ryhmässä yksilön toiminta ohjautuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kielen ja kommuni-

kaation välityksellä luotujen jaettujen merkitystenantojen sisäisten representaatioiden oh-

jaamana. Jaettujen merkityksenantojen sisäistäminen mahdollistaa ryhmän tavoitteellisen 

ja tuloksellisen toiminnan sujuvuuden. Se ei kuitenkaan välttämättä mahdollista yksilön 

toiminnan mielekkyyden kokemista, jonka taustalla vaikuttavat yksilön enemmän tai vä-

hemmän tiedostetut inhimilliset tarpeet ja niihin liittyvät toiminnan motiivit.  
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Toiminnan mielekkyyden -käsitteen määrittelyyn on varmasti olemassa muitakin tapoja, 

mutta työssäni päädyin jäsentämään toiminnan mielekkyyden -käsitettä yksilötasolla ja 

selkeyttämään siihen liitettyjä merkityksiä ryhmätoiminnan kontekstissa sivistysteoreetti-

sesti tulkitun Maslowin tarvehierarkkisen teorian näkökulmasta. Vastauksena ensimmäi-

seen tutkimuskysymykseen voidaan tiivistetysti todeta, että ryhmässä toimiessaan yksilön 

inhimilliset tarpeet ja niihin liittyvät toiminnan motiivit, mannermaisen filosofian traditios-

ta ponnistavan sivistysteoreettisen orientaation yhtymäkohtineen, ovat kaiken aikaa läsnä 

muodostaen soveltuvin osin yksilön toiminnan mielekkyyden kokemisen perustan. Yksilön 

toiminnan mielekkyyden kokemus muodostuu yksilön inhimillisten tarpeiden tyydyttyessä, 

mikä mahdollistaa sisäisen tasapainotilan ylläpitämisen.  

 

Näistä lähtökohdista itsensä kehittämisen ja autonomian tarpeet liittyvät oletettavasti muita 

tarvetasoja perustavanlaatuisemmin yksilön toiminnan mielekkyyden kokemiseen ryhmä-

toiminnan kontekstissa. Humanistisen ihmiskäsityksen ideaali täyteen ihmisyyteen kasva-

neesta sivistyskykyisestä autonomisesta subjektista ei kuitenkaan realisoidu sosiaalisessa 

tyhjiössä, vaan interaktiossa toisten ihmisten kanssa. Yhteenkuuluvuuden ja ryhmään liit-

tymisen tarpeet liittyvät siten oletettavasti jossain määrin muita tarvetasoja perustavanlaa-

tuisemmin ryhmässä toimivien yksilöiden toiminnan mielekkyyden kokemiseen.  Vaihte-

levissa ryhmätilanteissa avoimen kommunikaation merkitys ja ihmisyyden arvostus sinän-

sä korostuvat, sillä sivistysteoreettinen näkökulma edellyttää toisen ihmisen tunnistamisen 

sivistyskykyiseksi.  Näin ollen myös avoimen kommunikaation ja arvostuksen tarpeet liit-

tyvät oletettavasti yksilön toiminnan mielekkyyden kokemiseen ryhmätoiminnan konteks-

tissa. 

 

Toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysin tuloksena sivistysteoreettisesti tulkittu Maslowin 

tarvehierarkkian sovellus muodostaa pro gradu -tutkielman teoreettisen viitekehyksen. Yk-

silön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta inhimilliset tarpeet ja niihin liittyvät toimin-

nan motiivit, sivistysteoreettisen orientaation yhtymäkohtineen, ovat kaiken aikaa läsnä 

ryhmätoiminnassa muodostaen soveltuvin osin yksilön toiminnan mielekkyyden kokemi-

sen perustan. Tarpeiden hierarkkisuus ei muodosta ongelmaa Maslowin teorian soveltami-

sessa, sillä se on kuitenkin vain yksi Maslowin tarvehierarkkisen teorian ulottuvuus. Ryh-

mässä toimivien yksilöiden inhimilliset tarpeet eivät ole hierarkkisia ainakaan siinä mieles-

sä, että alempi tarvetaso mitenkään yksiselitteisesti edeltäisi ylemmän tarpeen realisoitu-
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mista. Ainoastaan fysiologisten tarpeiden kohdalla näin näyttäisi tiettyjen olosuhteiden 

vallitessa olevan, siksi se jätetään tutkielman teoreettisen viitekehyksen ulkopuolelle.  
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3. RYHMÄ ILMIÖNÄ  

Kolmannessa pääluvussa tarkastellaan yleisluontoisesti ryhmätoimintaa käsittelevää pää-

osin sosiaalipsykologista lähdekirjallisuutta ryhmätoiminnassa tapahtuvan jaetun ja subjek-

tiivisen merkityksenannon välisestä jännitteestä. Tarkastelun keskiössä on yksilön toimin-

nan mielekkyys ryhmätoiminnan kontekstissa sivistysteoreettisesti tulkitun Maslowin tar-

vehierarkkisen teorian näkökulmasta. Ryhmässä toimiessaan ihmiset ylläpitävät kulttuuri-

sia ja normatiivisia rakenteita, jotka toisaalta luovat, toisaalta myös rajaavat subjektin per-

soonallisen kasvun ja toiminnan mielekkyyden kokemisen edellytyksiä. Yksilön ainutlaa-

tuisuus muodostaa ryhmäjäsenyyden ja ryhmän toiminnan näkökulmasta ongelman, joka 

yksilön on ryhmässä toimiessaan ratkaistava toimintansa mielekkyyden ylläpitämiseksi.  

 

Pääluvun alkupuolella tarkastellaan ryhmän ja yhteisön käsitteen välistä suhdetta, ryhmän 

muodostumista ja sen yhteydessä avataan hieman myös johtajuuden näkökulmaa, sillä ko-

kemattoman ryhmän kokoontuessa ensimmäistä kertaa ryhmä yleensä tarvitsee ”suunnan 

näyttäjää”. Päälukua jatketaan tarkastelemalla roolin - ja norminmukaista käyttäytymistä ja 

työnjakoa ryhmässä, ryhmän koheesiota, ryhmätilanteen dynamiikkaa, avointa kommuni-

kaatiota ryhmätilanteissa toimimisen edellytyksenä, ryhmäidentiteettiä ja ryhmän sosiaalis-

ta ilmapiiriä yleisluontoisesti pääosin sosiaalipsykologiseen lähdekirjallisuuteen tukeutuen. 

Pääluvun loppupuolella vastataan toiseen tutkimuskysymykseen, tehdään yhteenvetoa kir-

jallisuuskatsauksen annista ja arvioidaan teoreettisessa osiossa käytettyä käsiteanalyysiä 

tutkimusmenetelmänä ja sen onnistumista.  

3.1. Ryhmä -käsitteen suhde yhteisö -käsitteeseen  

Ihmiset toimivat luonnostaan yhdessä, joten ihmiselle yhteisön muodostaminen ja siihen 

kuuluminen on enemmänkin synnynnäinen lajiominaisuus, kuin yksilön valinta. Yhteisön 

käsitettä käytetään kuitenkin usein väljästi, joten sen määritteleminen suhteessa ryhmä -

käsitteeseen vaatii täsmentämistä. (Kopakkala, 2005, 29–31.) 

 

Yksilön ja yhteisön suhteen tarkasteleminen ts. individualismin ja sosiaalisuuden vastak-

kainasettelu, juontaa juurensa länsimaisen ajattelun ja filosofiatieteen historiasta. Aristotee-

lisen tradition mukaisesti ihminen on ensisijaisesti yhteisössä elävä lajiolento, kun taas 

uuden ajan liberaali individualismi korostaa yksilön oikeuksia ja toiminnan vapauksia. 
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(Niiniluoto, 1994, 31.) Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että yksilö liittyy ryhmään 

monin, osin ristiriitaisin, odotuksin (Raatikainen, 1989, 57–59).  

 

Sosiaalipsykologisessa kirjallisuudessa yhteisön käsitteellä viitataan ihmisten luonnolliseen 

yhteenliittymään, jonka varassa ihmiskunta on aikojen saatossa kyennyt selviytymään arjen 

vaatimuksista. Yhteisö antaa mahdollisuuden elämälle, sillä ihmislapsi ei selviä ilman yh-

teisön tukea elämänsä alkutaipaleella. Lähiyhteisön kieli, arvot, tavat ja tottumukset omak-

sutaan jo lapsena. Nuoruusiässä otetaan vaikutteita kohtaamistamme muista yhteisöistä tai 

alakulttuureista, mikä mahdollistaa persoonallisuuden kehittymisen ja itsenäistymisen van-

hemmista. Kaikki toimintamme on kulttuurisidonnaista ja heijaa sitä kulttuuria, johon kuu-

lumme. (Kopakkala, 2005, 28, 30.)  

 

Yhteisöllä oli aiemmin suurempi määräysvalta yksilön oman määräysvallan yli. Länsimai-

sessa yhteiskunnassa aikuisilla on nykyään mahdollisuus valita yhteisönsä suhteellisen 

vapaasti ja luovuttaa valtaa itsensä suhteen siinä määrin, kuin parhaaksi katsovat. Yhteisöl-

tä myös odotetaan jotain vastineeksi, sillä modernin yhteiskunnan yksilöllistymiskehityk-

sen myötä ihminen on alkanut pitää kiinni oikeuksistaan. Keskeisin yhteisöä ylläpitävä 

tekijä on jäsenten kokemus yhteisöllisyydestä, mikä vahvistuu konkreettisessa toiminnassa. 

Jäsenyys yhteisössä on yhteisön jäsenelle usein niin itsestään selvä asia, ettei sitä juurikaan 

huomaa, ellei joudu eroon yhteisöstä. Postmodernissa yhteiskunnassa, jossa vain muutos 

on pysyvää, yhteisöllisyyden kokemuksen ylläpitäminen ei ole enää samalla tapaa itsestään 

selvä asia kuin joskus aiemmin, esimerkiksi maatalousvaltaisessa Suomessa. (ibid., 2005, 

30–32.) Yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta yhteisöjen merkitys ei kuitenkaan 

ole vähentynyt, sillä ihminen tarvitsee yhteisön arvostusta ylläpitääkseen toimintansa mie-

lekkyyden kokemusta.  

 

Oxford Dictionary (Oxford reference online dictionary, 2009) määrittelee ryhmä – käsit-

teen seuraavasti (vapaa käännös): 

 

”Ryhmä koostuu yksilöistä, joiden ryhmäjäsenyyttä määrittää jaettu yhteen-

kuuluvuuden tunne, mikä näkyy ryhmätoiminnassa suhteellisen säännönmu-

kaisena vuorovaikutuksena”.  
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Edellä kuvattu ryhmä -käsitteen määritelmä on suuntaa antava. Sosiaalipsykologisessa kir-

jallisuudessa ryhmän tunnusmerkeiksi mainitaan muun muassa ryhmän koko, työnjako, 

normit, roolit ja ryhmän toiminnan tavoitteellisuus, sekä koheesio ja johtajuus. Yleisesti 

ottaen ihmisjoukko muotoutuu ryhmäksi, kun sen jäsenillä on yhteinen tavoite, jonkin ver-

ran keskinäistä vuorovaikutusta tai ainakin mahdollisuus siihen ja käsitys ryhmän muista 

jäsenistä ts. käsitys siitä, ketkä ryhmään kuuluvat ja ketkä ovat sen ulkopuolella. Yhteinen 

ja rajattu tavoite erottaa ryhmän yhteisöstä, sen koosta riippumatta.  (Kopakkala, 2005, 36.)  

 

Erilaisia ryhmiä voidaan jäsentää monien eri tekijöiden perusteella. Ryhmän kiinteyden ja 

keskinäisten suhteiden laadun perusteella jakoa tehdään henkilökohtaisiin suhteisiin perus-

tuvan, subjektiivisesti merkittävän ryhmän eli primaariryhmän ja sitä huomattavasti etäi-

semmän sekä yleensä primaariryhmää kooltaan suuremman sekundaariryhmän välillä. 

Ryhmän koostumuksen perusteella tehdään jakoa homogeenisten eli yhtenäisten, saman-

kaltaisista jäsenistä koostuvien ryhmien ja heterogeenisten eli epäyhtenäisten, erilaisista 

jäsenistä koostuvien ryhmien välille. Jakoa voidaan tehdä edelleen sisäryhmän, ulkoryh-

män ja viiteryhmän välillä ja kaiken edellä mainitun lisäksi, myös ryhmän toiminnan tar-

koitus jäsentää ryhmiä; ryhmän tavoitteellisen toiminnan mukaisesti voidaan puhua opetus-

, kasvatus- tai terapiaryhmistä. (Himberg & Jauhiainen, 1998, 100.)  

3.2. Ryhmän muodostuminen 

Joukko ihmisiä muodostaa ryhmän joutuessaan vuorovaikutukseen toisten kanssa ts. tila-

kontakti on vuorovaikutuksen mahdollistava tekijä. Joutuessaan jaettuun fyysiseen tilaan 

yksilö kykenee paremmin havaitsemaan toiset, mikä on ensimmäinen vaihe ryhmätoimin-

nan kannalta tärkeiden sosiaalisten suhteiden kehittymisessä. Toinen vaihe on yksilön ja 

ryhmän jäsenten välillä tapahtuva inhimillisen kontaktin syntyminen ts. yksilön toisista 

tietoiseksi tuleminen ja sosiaalisten suhteiden luominen. Ryhmän muodostumisen viimei-

sessä vaiheessa siirrytään yhteiseen tavoitteelliseen toimintaan, työorientaatiovaiheeseen, 

jolloin ryhmän toiminnan lähtökohtana on ryhmän yhteinen, tärkeäksi koettu tavoite. 

(Himberg & Jauhiainen, 1998, 98–99.)  

 

Yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta ryhmän muodostumisvaiheessa merkittä-

väksi tekijäksi muodostuu inhimillisen kontaktin syntyminen, joka on yksilön psyykkisiä, 

inhimillisiä tarpeita tyydyttävää. Pienryhmissä käsitys jokaisesta ryhmään kuuluvasta on 
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yleensä helpompaa muodostaa kuin suurryhmissä, joissa vastaavanlainen inhimillisen kon-

taktin muodostaminen kaikkien ryhmän jäsenten kanssa ei välttämättä ole edes mahdollis-

ta. Ihminen ei aidosti opi tuntemaan useampaa kuin yhtä ihmistä yhdellä kertaa, joten in-

himillisen kontaktin muodostuminen vaatii aikaa ja mahdollisuuksia keskinäiseen vuoro-

vaikutukseen; käytännössä ryhmän sosiaalisten suhteiden luomisen prosessi on usein vielä 

keskeneräinen työorientaatiovaiheeseen siirryttäessä (Kopakkala, 2005, 56).  

 

Yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta on olennaista ymmärtää, että työorientaa-

tiovaiheeseen siirryttäessä jaettu kiinnostus yhteistä asiaa kohtaan ei suoranaisesti mahdol-

lista yksilön toiminnan mielekkyyden kokemista, jonka taustalla vaikuttavat inhimilliset 

tarpeet ja niihin liittyvät toiminnan motiivit. Vastaavasti ryhmän tavoitteellisen toiminnan 

näkökulmasta työorientaatiovaiheeseen siirryttäessä ryhmässä toimivien yksilöiden tulee 

olla orientoituneena sekä ryhmätilanteeseen, että toisiinsa toiminnan sujuvuuden mahdol-

listamiseksi.  Ryhmän tavoitteellinen toiminta ja yksilön toiminnan mielekkyyden kokemi-

nen ryhmässä eivät ole toisistaan irrallisia tekijöitä. Tätä aihetta käsitellään enemmän lu-

vussa 3.8., jossa tarkastellaan ryhmän sosiaalista ilmapiiriä.  

 

Tarkastellaan luvun lopuksi lyhyesti johtajuuden näkökulmaa ja sen merkitystä ryhmän 

muodostumisvaiheessa. Johtajuuden näkökulmaa sinänsä, ei painoteta jatkossa. Tutussa 

ryhmässä yksilö käyttäytyy tavallisesti hieman eri tavalla kuin tuntemattomien kanssa. 

Kokemattoman ryhmän muodostuessa ensimmäistä kertaa tunnelma on usein aluksi jännit-

tynyt yleisen varautuneisuuden vallitessa. Näissä tilanteissa kokematon ryhmä yleensä tar-

vitsee ”suunnan näyttäjää”, jonkun joka vastaa ryhmän olemassaololle välttämättömistä 

tehtävistä ts. johtajuutta. Johtajuuden perustana on silloin ryhmän tarve.  Johtajuuden tar-

peen vallitessa ryhmän jäsenet eivät tee aloitteita, vaan odottavat johtajalta apua ja tukea. 

Riippuvuus johtajasta tulee ilmi ryhmän kokoontuessa yhden ihmisen ympärille turvalli-

suudenhakuisesti. Jaettu avuttomuus lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmän jäsenten 

keskellä. Jäsenten omaa aktiivisuutta korostava johtaja saa osakseen ärtymystä ja hänen 

arvonsa voidaan kieltään tyystin, mikäli johtaja ei tyydytä ryhmän jäsenten tarvetta turvata 

häneen. (Kopakkala, 2005, 43, 46.)  
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3.3. Roolinmukainen käyttäytyminen ryhmässä 

Roolin käsitteen tarkasteleminen auttaa ymmärtämään vaihtelevissa ryhmätilanteissa ta-

pahtuvan vuorovaikutuksen luonnetta. Sosiaalipsykologisen kirjallisuuden perusteella roo-

lin käsite liittyy yksilön sosiaaliseen asemaan ryhmän tai yhteisön jäsenenä. (Kopakkala, 

2005, 97.)  

 

Yhteisön näkökulmasta roolit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään; kollektiivisiin, sosiaali-

siin ja persoonallisiin. Ryhmässä yksilöiden roolit ovat tavallisesti yhdistelmä sosiaalisesta 

ja persoonallisesta roolitasosta, joten tämän tutkielman kontekstissa roolinmukaisella käyt-

täytymisellä viitataan ensisijaisesti sosiaalisiin rooleihin, jotka ovat sopimuksia ja toissijai-

sesti persoonallisiin rooleihin, joihin liittyy henkilökohtaisia tunteita. Sosiaalisia rooleja 

voidaan tarvittaessa muuttaa nopeastikin (esim. työnantajan ja alaisen välinen työsopimus, 

opettajan ja opiskelijan välinen gradusopimuskäytäntö. Persoonallisiin rooleihin liittyvät 

henkilökohtaiset tunteet vaikuttavat myös työelämässä tai opiskelijayhteisössä (esim. ka-

teellinen opiskelija- tai opettajakollega). Kollektiivisista rooleista puhuttaessa viitataan 

esimerkiksi sukupuoleen, ikään tai rotuun. (Kopakkala, 2005, 100–101, 108.)  

 

Ryhmätoiminnan kontekstissa rooli on ymmärrettävissä yksilöön ulkoa päin kohdistettujen 

odotusten kokonaisuutena, jotka suunnataan yksilöön ryhmässä. Ryhmän roolirakenteen 

muodostumiseen vaikuttaa yhteistoiminnassa tarvittava työnjako, jotta työskentely olisi 

mahdollisimman tehokasta ja sujuvaa. Ryhmässä yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet, 

suhteet ryhmässä ja myös yksilön ryhmän ulkopuoliset roolit vaikuttavat roolien jakoperus-

teisiin. Ryhmän ulkopuoliset roolit vaikuttavat lähinnä siihen, millaisia rooleja yksilölle 

tarjotaan ja millaisia rooleja kohtaan yksilö ilmaisee kiinnostuksensa. (Himberg & Jauhiai-

nen, 1998, 125–128.) 

 

Toisinaan ryhmän jäsenten roolinmukaiseen käyttäytymiseen liittyvät odotukset saattavat 

näyttää ulospäin vastikkeettomilta, mutta rooliodotusten taustalla on nähtävissä useimpien 

ryhmien kohdalla ainakin kaksi yleistä pyrkimystä ryhmän tavoitteellisen ja tuloksellisen 

toiminnan näkökulmasta. Ensiksi, käyttäytyminen, joka on kaikkein hyödyllisintä ryhmälle 

saa vahvistusta. Toiseksi, jokaisen yksilön käyttäytyminen ohjautuu ryhmän muiden jäsen-

ten avustuksella sen roolin mukaiseksi, jonka kyseinen henkilö kykenee hoitamaan kaik-

kein tehokkaimmin. Ryhmän työtehtäviin liittyvien roolien omaksumisen myötä ryhmä 
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myöntää roolinkantajalle statuksen ja ryhmälle hyödyllisten roolien kantajat saavat osak-

seen arvonantoa. (Bormann, 1990, 158–176.)  

 

Ryhmän roolirakennetta muodostettaessa ryhmässä toimiessaan yksilö usein päätyy käyt-

täytymisensä määräämään rooliin. Kun ryhmän jäseniin kohdistetut roolinmukaisen käyt-

täytymisen odotukset stabilisoituvat ja yksilö alkaa käyttäytyä rooliodotusten mukaisesti, 

ryhmän roolirakenne vakiintuu. Rooliodotukset ja niiden mukainen toiminta vahvistavat 

toisiaan, joten ryhmän roolisuhteilla on yleensä tapana jähmettyä, koska jäsenet kohdista-

vat samat odotukset aina samoihin henkilöihin. (Raatikainen, 1989, 52–53.)  

 

Yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta yksilö ryhmässä toimiessaan haluaa tulla 

hyväksytyksi ja saada arvonantoa toisilta, mikä mahdollistaa välillisesti myös itsensä kun-

nioittamisen. Ansaittu arvonanto mahdollistaa yksilön toiminnan mielekkyyden kokemisen 

ja itsekunnioituksen tarpeen tyydyttämisen. Tämän vuoksi joissakin ryhmissä saatetaan 

käydä armotonta kamppailua esimerkiksi siitä, kuka saa osakseen arvokkaimman roolin. 

Yksilö tarvitsee riittävästi liikkumatilaa rooliensa sisällä päästääkseen tuomaan esiin omia 

vahvuuksiaan rooliodotusten lunastamiseksi.  

 

Pitkään toimineen ryhmän jäsenten roolien jäykistyminen kaventaa yksilön toimintamah-

dollisuuksia (Kopakkala, 2005, 108). Yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta tie-

tyssä roolissa toimiessaan yksilön toiminnan motiivit liittyvät perustavanlaatuisesti myös 

itsensä toteuttamisen ja itsensä kehittämisen, sekä itsekunnioituksen ja arvostuksen tarpei-

den tyydyttämiseen. Näin ollen yksilön on kyettävä viestimään omat näkemyksensä ryh-

män jäsenille silloin, kun oman toiminnan mielekkyys tietyssä roolissa on kadoksissa. 

Ryhmätoiminnan kontekstissa yksilön ainutkertaisuus, persoonallinen identiteetti ja sen 

sovittaminen ryhmän vaatimuksiin muodostaa ongelman, jonka yksilön on ratkaistava toi-

mintansa mielekkyyden ylläpitämiseksi. Yksilön toiminnan mielekkyyden estymiseen liit-

tyvää problematiikkaa voidaan lähestyä keskustelemalla asiasta avoimesti. Näin tulkittuna 

avoimen kommunikaatio merkitys ryhmätoiminnan kontekstissa korostuu entisestään. 

3.4. Norminmukainen käyttäytyminen ryhmässä 

Norminmukaisella käyttäytymisellä ryhmätoiminnan kontekstissa tarkoitetaan ryhmän jä-

senten jaettua ymmärrystä siitä, mikä on kuhunkin tilanteeseen sopivaa käyttäytymistä. 



24 

 

Normit velvoittavat yksilön käyttäytymään tietyllä tavalla, ryhmän odotusten mukaisesti. 

Ryhmän vakaa roolirakenne on seurausta monimutkaisten normirakenteiden omaksumises-

ta. Ryhmän normit säätelevät ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta, joten ryhmän ole-

massaolo sinänsä jo aiheuttaa yhdenmukaisuuden paineita. (Bormann, 1990, 180–191.)  

 

Yksilön norminmukaista vuorovaikutusta ryhmässä valvotaan tyypillisesti sanktioin ja 

palkkioin; normeista poikkeamisesta rangaistaan ja vastaavasti normeihin mukautumisesta 

palkitaan antamalla aineellisia tai aineettomia etuja, kuten statusta ja hyväksyntää. Ryhmän 

jäsenten harjoittama sosiaalinen kontrolli ilmenee toisinaan myös yksilöön kohdistuvana 

taivuttamisena tai pakottamisena käyttäytymään ryhmän arvojen ja päämäärien mukaisesti. 

Ryhmän normistoa koetellaan väistämättä, kun kukin yksilö tuo päätöksentekoon muka-

naan normeja aiemmista ryhmäkokemuksistaan ja viiteryhmistään. Ryhmän tavoitteellisen 

toiminnan sujuvuuden näkökulmasta on tärkeää, että ryhmä näkee vaivaa työstää omaa 

toimintaa parhaiten edistävää normistoa ja avoimesti kommunikoimalla tarkistaa toiminta-

tapojaan. Usein yksilö tyytyy tottelemaan ulkopuolelta annettuja tai yksittäisen henkilön 

sanelemia sääntöjä, koska ei halua loukata tai uskalla vastustaa joitakuita ryhmän jäseniä. 

Julkilausuttujen normien lisäksi yhteiskunnan yleinen normisto, kulttuuriperinteet, tavat, 

tottumukset sekä keskinäiset sopimukset normittavat yhtä vahvasti kuin avoimesti ilmaistut 

säännöt. Jaetun merkityksenannon ja tietoisuuden ulkopuolelle jäävää piilonormiston vai-

kutusta on astetta vaikeampaa havaita (Himberg & Jauhiainen, 1998, 129–131.)  

 

Yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta olisi tärkeää tiedostaa myös piilonormis-

ton olemassaolo ja sen yksilön toimintaa ryhmässä ohjaava vaikutus. Tarkasteltaessa ryh-

män norminmukaista käyttäytymistä yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta olen-

naista on se, millaisia mahdollisuuksia ryhmä normirakenteensa puitteissa tarjoaa ja toi-

saalta missä määrin ryhmän normirakenne rajaa ryhmässä toimivan yksilön itsensä toteut-

tamisen ja itsensä kehittämisen mahdollisuuksia.  

 

Yksilöiden väliset ryhmäsuhteet ja ryhmän jaetun merkityksenannon mukaiset tulkinnat 

rooleihin liittyvistä velvoitteista vaikuttavat yksilön suhtautumiseen ryhmän normeja koh-

taan. Keskinäiseen vuorovaikutukseen kohdistuvat odotukset helpottavat sosiaalista vuoro-

vaikutusta ryhmässä. Yksilöltä odotetaan ennakoitavissa olevaa ja suhteellisen rutiinin-

omaista käyttäytymistä suhteessa yksilön tapaan havainnoida, tuntea, ajatella ja käyttäytyä. 

Näin normeihin sisältyvät odotukset saadaan liitettyä asenteisiin. Edelleen ryhmäjäsenyy-
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den myötä sisäistetyt normit ohjaavat yksilön omaa ja toisten arviointia, kognitiivista, af-

fektiivista ja toiminnallista käyttäytymistä. Sosiaalistuminen ryhmän arvoihin, asenteisiin 

ja normeihin vaikuttaa oleellisesti yksilöiden välisen vuorovaikutuksen luonteeseen saaden 

aikaan yhdenmukaista ja ennakoitavissa olevaa käyttäytymistä. (Aho & Laine, 2004, 149–

152.)   

 

Normien puuttuminen saattaa synnyttää heikon itsetuntemuksen omaavassa yksilössä voi-

mattomuuden ja tarkoituksettomuuden tunteita. Koululaitoksen tehtävänä on normittaa 

yksilön toimintaa ryhmien välityksellä ja sosiaalistaa siten yksilö yhteiseen arvo- ja nor-

mimaailmaan. Ryhmän vahvan normirakenteen voidaan nähdä toimivan yksilön kehitystä 

suojaavana tekijänä lievittämällä epävarmuudesta johtuvaa psyykkistä jännittyneisyyttä 

yhdenmukaistamalla sosiaalista todellisuutta ja käyttäytymiseen kohdistuvia odotuksia. 

Näin voidaan lisätä ryhmän toiminnan sujuvuutta tarkoituksenmukaisesti yksilön varhaisen 

kehityksen aikana. Osallistuminen ryhmän toimintaan, siinä koetut vaikuttamisen mahdol-

lisuudet ja etenkin hyväksytyksi tulemisen kokemukset ovat ymmärrettävästi yksilön per-

soonallisen kasvun näkökulmasta merkittäviä asioita. (Aho & Laine, 2004, 151.) 

 

Usein ryhmän jäsenille on samantekevää, miten jokin ryhmätyön järjestelyä koskeva pul-

ma ratkaistaan, kunhan se vain ratkaistaan yhtenäisellä tavalla, joka turvaa toiminnan suju-

vuuden. Ryhmän normirakenteen muodostumisen taustana onkin usein yksinkertaisesti 

koordinaation tarve ja ryhmän tavoitteellisen toiminnan sujumisen varmistaminen. Yksilön 

normin noudattamista siten epäilemättä motivoi myös mahdollinen rangaistuksen olemas-

saolo. Normirakenteen muodostumisen taustana on siten behavioristinen pohjavire; hieman 

kärjistäen, palkkiot ja rangaistukset määräävät, miten ihminen oppii reagoimaan ärsykkee-

seen. (Helkama, 1998, 268–271.) 

 

Latomaan tulkinnan mukaan sosiaaliset säännöt, arvot ja normisto ohjaavat yksilön toimin-

taa sisäistettyinä symbolisina psyykkisinä representaatioina, joita yksilön havaittavissa 

oleva toiminta ilmentää (Latomaa, 2002, 76). Ryhmän tavoitteellisen ja tuloksellisen toi-

minnan näkökulmasta normit tekevät ryhmätoiminnasta ennustettavaa ja hallittavaa. Ryh-

mätoiminnassa jaettu merkityksenanto toisaalta tarjoaa, toisaalta rajaa yksilön toiminnan 

mielekkyyden kokemisen mahdollisuuksia. Toisin sanoen, ryhmän normirakenne määritte-

lee osaltaan ne toimintamahdollisuudet, joiden puitteissa ryhmässä toimivien yksilöiden on 

mahdollista kokea toiminnan mielekkyyttä. Ryhmän jaettu merkityksenanto mahdollistaa 
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sosiaalisen maailman ja ryhmän rationaalisen, tavoitteellisen toiminnan hallittavuuden. 

Ryhmätoiminnan kontekstissa jaettujen merkityksenantojen sisäistetyistä symbolisista rep-

resentaatioista käsin suuntautuva toiminta ei kuitenkaan mahdollista yksilön toiminnan 

mielekkyyden kokemista ja sisäisen tasapainotilan ylläpitämistä sinänsä.  

 

Yksilön varhaisen kehityksen ja sosialisaatioprosessin näkökulmasta institutionaalisen 

koulutuksen puitteissa yksilön toiminnan mielekkyyden kokemiseen avautuvat mahdolli-

suudet ovat perustellusti jo lähtökohtaisesti tarkkaan rajatut. Sen vuoksi ”piirun verran” 

liian tiukka normirakenne saattaa kaventaa yksilön toiminnan mielekkyyden kokemisen 

mahdollisuuksia tarpeettomasti. Ryhmässä toimiessaan yksilön toiminnan mielekkyyden 

taustalla vaikuttavat toiminnan motiivit liittyvät olennaisilta osin inhimillisten tarpeiden 

tyydyttämiseen, joten yksilöllä on aina jossain määrin houkutusta poiketa normeista ja 

suunnata toimintaansa itsensä toteuttamisen ja itsensä kehittämisen suuntaan. Yksilön toi-

minnan mielekkyyden näkökulmasta ryhmän jäsenille on annettava riittävästi tilaa löytää 

sekä itsensä, että koko ryhmän kannalta mielekäs tapa toteuttaa itseään.  

 

Ryhmätoiminnan tulkitseminen yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta edellyttää 

yksilön toiminnan mielekkyyden kokemisen mahdollisuuksia ryhmässä rajaavien sosiaalis-

ten sääntöjen, normien ja roolien, sekä niihin liittyvien jaettujen merkityksenantojen sisäis-

ten psyykkisten representaatioiden merkityksen huomioimisen. Ryhmän sosiaalisten nor-

mien sisäistymistä yksilön persoonallisiksi normeiksi edeltää sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa tapahtuva jaetun merkityksenannon muodostaminen, jota yksilön myöhempi toiminta 

ts. havaittavissa oleva käyttäytyminen ilmentää. Tähänastisen perusteella voidaan todeta, 

että käyttäytymisen yhdenmukaisuutta koskevien normatiivisten vaatimusten rajautuessa 

tarpeettomasti yksilölle ei avaudu riittävästi mahdollisuuksia toiminnan mielekkyyden ko-

kemiseen ryhmätoiminnan kontekstissa. 

3.5. Ryhmän koheesio  

Ryhmän koheesiolla viitataan ryhmän jäsenten vahvaan yhteenkuuluvuuden tunteeseen ts. 

jaettuun tunteeseen ryhmän vetovoimaisuudesta. Mitä kiinteämmin yksilö ryhmätoiminnan 

kontekstissa sitoutuu ryhmäänsä, sitä voimakkaammin hän myös sisäistää ryhmän vallitse-

van normirakenteen (Aho & Laine, 2004, 203).  
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Ryhmän koheesion kannalta paras tilanne on, jos yksilön toiminnan motiivit ryhmäjäse-

nyyden taustalla ovat sisäsyntyisiä. Tällöin syntyvä ryhmäjäsenyys kiinteyttää ryhmää en-

tisestään ja mikäli myös ryhmän sosiaaliset suhteet ovat kunnossa, ryhmä tavallisesti edis-

tyy toiminnassaan. Yksilölle alkaa vähitellen muodostua kokemus siitä, että ryhmän toi-

mintakulttuuri ja päämäärät edustavat monessa suhteessa yksilön ominta itseään. (Himberg 

& Jauhiainen, 1998, 105–106.) Vahva yhteenkuuluvuuden tunne ylläpitää yksilön toimin-

nan mielekkyyden kokemisen mahdollisuuksia läheisyyden tarpeen tyydyttämisen kautta. 

 

Ryhmän ollessa hyvin kiinteä sen toiminta saattaa kuitenkin muuttua tai vääristyä siten, 

ettei ryhmän käsitysten vastaisia mielipiteitä enää kuunnella. Silloin yksilö on vaarassa 

deindividualisoitua eli hukkua massaan, jolloin yksilön toiminnan mielekkyys ryhmässä 

myös estyy. Ryhmän synnyttämä yhdenmukaisuuden paine eli konformisuus saattaa ää-

rimmillään johtaa yksilön henkilökohtaisen vastuuntunnon ja itsehillinnän menettämiseen. 

Yksilöllisyyttä tukemalla ja arvostamalla voidaan pienentää yhdenmukaistavan ryhmäpai-

neen vaikutusta. (Himberg & Jauhiainen, 1998, 108–112.) 

 

Ryhmäkoon kasvaessa niin suureksi, ettei ryhmässä toimiva yksilö pysty olemaan henkilö-

kohtaisessa vuorovaikutuksessa kaikkien kanssa, tapahtuu solun jakautumiseen verrattavis-

sa oleva ilmiö. Yksilö pyrkii toimimaan niiden kanssa, jotka ovat alueellisesti, toiminnalli-

sesti tai henkisesti lähimpiä. Näin ryhmän sisään muodostuu uusia alkuperäisestä ryhmästä 

irtautuneita pienryhmiä, joissa yksilön toimintamahdollisuudet kasvavat. (ibid., 1998, 117.)  

3.6. Ryhmätilanteen dynamiikka  

Sosiaalipsykologisessa kirjallisuudessa ryhmädynamiikan käsitteellä viitataan ryhmän si-

säisiin voimiin ja toimintaan tavalla, jota ei voida suoraan päätellä yksittäisen jäsenen käy-

töksen perusteella. Ryhmädynamiikka syntyy ryhmässä toimivien yksilöiden ratkoessa 

ryhmään liittymisen ja erillisyyden problematiikkaa yhdessä
5
. Sen edellytyksenä on ryh-

män jäsenten välinen vuorovaikutus ja kommunikaatio. Yksilöt liittyvät emotionaalisesti 

toisiinsa sen mukaan, miten turvalliseksi he olonsa ryhmässä tuntevat. Ilman vuorovaiku-

tusta ja kommunikaatiota, ei voida puhua ryhmädynamiikasta. (Kopakkala, 2005, 37, 58.) 

                                                 
5
 Laajemmin ryhmätilanteen dynamiikkaa on tutkinut mm. Kurt Lewin teoksissaan A Dynamic Theory of 

Personality, 1935; Field Theory in Social Science, 1951. 
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Ryhmä sinänsä on käsitteellinen konstruktio, joka ei kykene vuorovaikutukseen. Ryhmässä 

toimivat yksilöt sen sijaan kommunikoivat ja vuorovaikuttavat keskenään.  

 

Tarkasteltaessa ryhmädynamiikkaa keskiöön asettuu ryhmässä toimivien yksilöiden 

psyykkisten elämäntilojen ja ryhmätilanteen sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteisvaikutuk-

seen. Ryhmätoiminnan kontekstissa alati vaihtelevissa ryhmätilanteissa myös yksilöiden 

henkilökohtaiset elämäntilanteet vaihtelevat ja poikkeavat aina jossain määrin toisistaan. 

Yksilön toiminnassa heijastuva psyykkinen tila viestittää siitä, mikä hänelle on merkityk-

sellistä. Yksilön elämäntilanteen muutos vaikuttaa yksilön toimintaan muuttaen samanai-

kaisesti myös ryhmätilanteen kokonaisuutta. Se, miten yksilö tulkitsee elämäntilanteensa 

muutoksen ja minkä merkityksen hän sille antaa, muuttaa sekä yksilön omaa elämäntilaa, 

että ryhmätilanteen kokonaisuutta. Pienryhmissä, joissa yksilöiden välinen vuorovaikutus 

on tiiviimpää, yksilön sisäisen tilan muutos vaikuttaa huomattavasti toisiin ja edelleen 

ryhmän kokonaistilanteeseen. (Himberg & Jauhiainen, 1998, 114–116.)  

 

Yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta ryhmätilanteen dynamiikan osalta olen-

naista on ymmärtää, että vaihtelevissa ryhmätilanteissa jokainen yksilö tulkitsee tapahtu-

mia hieman eri tavalla, omasta viitekehyksestään aiemman elämänkokemuksensa varassa. 

Jaettuun merkityksenantoon pohjautuvat subjektiiviset, sisäistetyt symboliset psyykkiset 

representaatiot voivat parhaimmillaan olla toisiaan vastaavia, eivät koskaan täysin identti-

siä. Ryhmätoiminnan kontekstissa jaetun merkityksenannon avulla pyritään varmistamaan 

ryhmän tavoitteellisen ja tuloksellisen toiminnan sujuvuus. Yksilön toiminnan mielekkyy-

den näkökulmasta keskeistä on se, millaisia mahdollisuuksia ryhmä tarjoaa ja miten ryhmä 

rajaa yksilön toiminnan mielekkyyden kokemista.  

3.7. Avoin kommunikaatio ryhmätilanteessa toimimisen edellytyksenä  

Sosiaalipsykologisen ryhmäilmiötä tarkastelevan lähdekirjallisuuden perusteella yksilön 

toimintaa on mahdoton tarkastella kontekstistaan erillisenä toimintana. Ryhmän toimintaa 

sen sijaan voidaan arvioida suhteessa toiminnan tavoitteisiin. Sekä ryhmän tavoitteellisen 

toiminnan, että yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta inhimillisen kontaktin ts. 

ryhmässä toimivien yksilöiden välisten sosiaalisten suhteiden merkitys korostuu. 
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Normi- ja roolirakenteen muodostumisen ohessa ryhmään syntyy tietynlainen tapakulttuu-

ri, joka säätelee yksilöiden toimintaa ryhmässä ja määrää, miten ryhmässä ollaan ja miten 

toimitaan. Ryhmässä toimiessaan yksilö elää oman kokemushistoriansa sisällä, minkä 

vuoksi samaa tilannetta ei voida koskaan tulkita täysin samalla tavalla vaan tulkintojen 

taustalla vaikuttavat yksilöiden erilaiset arvot, -asenteet sekä aikaisempi elämänkokemus.  

Ryhmän tilannemäärittelyn tulee kuitenkin olla riittävän samanlaista yhteistoiminnan jat-

kumiseksi. Toisin sanoen, jokaisen yksilön on ymmärrettävä asioiden ja tapahtumien mer-

kitys voidakseen osallistua päätöksentekoon. Merkityksen jaettuun kokemiseen ei kuiten-

kaan läheskään aina päästä. (Himberg & Jauhiainen, 1998, 120–124.) 

 

Sosiaalipsykologiseen lähdekirjallisuuden perusteella ryhmä tarvitsee avointa, selkeää ja 

ymmärtämiseen pyrkivää kommunikoivaa vuorovaikutusta säilyttääkseen parhaan toimin-

takykynsä, ei peiteltyä, vihjailevaa eikä puolustautuvaa vuorovaikutusta. Avoimen kom-

munikaation edellytyksenä on, että sanallisesti ilmaistu pääviesti ja sanaton tunnetilaa il-

maiseva oheis- eli metasanoma ovat tasapainossa. Vaihtelevissa ryhmätilanteessa vuoro-

vaikutus on jatkuva tulkintaprosessi, jonka seurauksena ryhmän sosiaaliset suhteet muo-

dostuvat. Ongelmatilanteissa ryhmän toiminta sinänsä ei aiheuta ongelmia, vaan nimen-

omaan ryhmässä toimivat yksilöt aiheuttavat ongelmat kyvyttömyydessään avoimeen 

kommunikaatioon ja asioista tiedottamiseen. (Himberg & Jauhiainen, 1998, 121, 124.)  

 

Ryhmätilanteessa avoin kommunikaatio edellyttää toisen kuuntelemista ilman oman mie-

lensisällön projisoimista eli heijastamista toiseen ihmiseen. Toisten kohtaaminen on kui-

tenkin vain osittaista, sillä tietoisuutemme on aina jossain määrin hajaantunut. Mielen ai-

lahtelevaisuus mahdollistaa tarkkaavaisuutemme ajelehtimisen, jolloin saatamme liittää 

toiseen henkilöön sellaisia käsityksiä, jotka eivät lainkaan vastaa todellisuutta. (Kopakkala, 

2005, 191.)  

 

Näin ollen ryhmätoiminnan kontekstissa aivan olennaista on koettaa ymmärtää muita ryh-

mässä toimivia. Jokainen yksilö tuo ryhmätilanteeseen omat toisista jossain määrin poik-

keavat arvot, asenteet ja kokemushistoriansa. Toisten ymmärtäminen omasta yksilöllisestä 

kokemushistoriasta käsin ei ole mahdollista, vaan edellyttää kykyä asettua toisen asemaan, 

halua ymmärtää toisen kokemushistoriaa ja käsityksiä. Yksilön aiemmat kokemukset 

muokkaavat yksilön mielensisältöä ja vaikeuttavat kuuntelemista. Yksilön on jossain mää-

rin mahdotonta kuulla ainoastaan se, mitä sanotaan, lisäämättä tai vähentämättä mitään. 
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Usein kuulija mielessään kritisoi kuulemaansa kaiken aikaa ja odottaa tilaisuutta lausua 

oma näkemyksensä.  Oman mielensisällön projisoiminen eli heijastaminen toiseen ihmi-

seen ilmenee toisen puheen mitätöimisenä ja väheksymisenä, viestin sisällön itselleen so-

pivaksi tulkitsemisena, puolusteluna, itseensä ottamisena, toisen puheen mitätöintinä ja 

väheksymisenä. (Raatikainen, 1988, 42–45.)   

 

Vuorovaikutus ja ryhmän jäsenenä toimiminen edellyttää aina jonkinasteista avoimuutta ja 

itsensä alttiiksi asettamista. Yksilön persoona on aina läsnä vuorovaikutustilanteessa; vaik-

ka minuuden paljastaminen ei olisi tarkoituksellista, tietoista tai harkittua, ilmaistessaan 

käsityksiään yksilö paljastaa samanaikaisesti uskomuksiaan, tunteitaan ja asenteitaan. 

Avautumiseen sisältyy aina riski torjutuksi tulemisesta. Joskus yksilö suojautuu jännittä-

mällä ja olemalla hiljaa, mikä voidaan nähdä yksilön psyykkistä kehitystä ja persoonallista 

kasvua estävänä toimintana. (Raatikainen, 1988, 35–37.) 

 

Yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta kielen ja kommunikaation välityksellä 

ryhmässä toimivat yksilöt pyrkivät tuomaan julki omia persoonallisia tarpeitaan. Avoimen 

kommunikaation merkitys yksilön toiminnan mielekkyyden kokemiseen avautuvien mah-

dollisuuksien lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi ryhmätoiminnan kontekstissa on siten merkit-

tävä. Avoimen kommunikaatiokulttuurin ylläpitäminen vaatii ryhmän jäseniltä ennen kaik-

kea suvaitsevaisuutta ja konfliktitilanteiden sietämistä, sekä uskallusta omien tunnetilojen 

ilmaisemiseen. Mikäli yksilölle ei anneta mahdollisuutta lähestyä toisia yksilölle ominai-

sella tavalla, yksilön toiminnan mielekkyyden kokeminen vaarantuu.  

3.8. Ryhmäidentiteetti 

Ryhmäidentiteetti on se yksilön identiteetin osa, joka syntyy yksilön ryhmäjäsenyyden 

pohjalta yksilön motivoituessa vertailemaan sisä- ja ulkoryhmiä ylläpitääkseen myönteistä 

ryhmäidentiteettiä. Tunne ulkoryhmän jäsenten erilaisuudesta on tärkeää ryhmäidentiteetin 

vaalimisen näkökulmasta. Ryhmässä toimiessaan yksilöt muodostavat kommunikaation ja 

kielen avulla jaettuja merkityksenantoja ja puhuessaan meistä viittaavat sisäryhmään, pu-

huessaan heistä vastaavasti viittaavat ulkoryhmään erilaisissa asiayhteyksissä. (Elliot, 

1986, 151.) 
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Ryhmän muodostuessa yksilön turvallisuuden tunne kasvaa vähitellen ihmisten tutustuessa 

toisiinsa. Hyvin nopeasti ryhmän muodostumisen jälkeen ryhmän jäsenet alkavat torjua 

muita ryhmiä ja niiden jäseniä. Oman ryhmän jäsenten suosiminen syntyy osittain spon-

taanisesti, ilman havaittavissa olevaa suoranaista hyötyä yksilölle itselleen. Sisäryhmän 

suosiminen on niin yleistä, ettei ilmiön laajuutta välttämättä aina edes tiedosteta. (Kopak-

kala, 2005, 37, 194.)  

 

Ryhmäidentiteetti voidaan kokea vain yhteistoiminnassa, jolloin jaettujen merkityksenan-

tojen taustalla vaikuttavat voimakkaasti tunteet. Esimerkiksi rotuun perustuvan ryhmäiden-

titeetin kehittyessä tietoisuus omasta ihonväristä palvelee ryhmäidentiteetin ulkoisena tun-

nusmerkkinä muodostaen havaittavissa olevan eron ulkoryhmään. Sisäryhmän suosimises-

ta huolimatta vahva yhteenkuuluvuuden tunne ei liity esim. rotuennakkoluuloihin ja viha-

mielisyyteen ulkoryhmää kohtaan sinänsä. Kiintymys ja samaistuminen sisäryhmään ilme-

nevät vihamielisenä käyttäytymisenä ulkoryhmää kohtaan vain silloin, kun väkivaltaan 

kiihotetaan tietoisesti. Väkivaltaista käyttäytymistä voidaan siten pitää moraalisena valin-

tana ja ylimielisenä piittaamattomuutena muiden tunteita ja hyvinvointia kohtaan. (Elliot, 

1986, 150–153.) 

 

Erottautuminen ulkoryhmästä on välttämätöntä ryhmäidentiteetin muodostumiselle, joten 

tämä antaa mahdollisuuden vihamielisyyden lietsomisen, mikäli ryhmän jäsenet eivät ole 

siihen varautuneet. Ryhmässä yksilöltä vaaditaan moraalista selkärankaa vastustaa väkival-

taa; selkeää käsitystä siitä, että ryhmäidentiteetin vaaliminen ei oikeuta vihamielisyyteen ja 

syrjintään ulkoryhmää kohtaan. Kokemus ryhmään kuulumisesta ilman väkivaltaista vas-

takkainasettelua edellyttää sisäryhmän lojaalisuuden ja suosimisen ohella ulkoryhmää koh-

taa tunnettua kunnioitusta, ymmärrystä siitä, että myös heillä on oikeus tuntea samalla ta-

valla omaa ryhmäänsä kohtaan. (ibid., 1986, 154–157.) 

  

Yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta ryhmäidentiteetin muodostuminen palau-

tuu ihmisille lajityypilliseen ominaisuuteen muodostaa ryhmiä, joiden säilyminen edellyt-

tää jaetun merkityksenannon ylläpitämistä vahvan yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden 

tunteen säilyttämiseksi. Ryhmäjäsenyyden aikaansaama yhteenkuuluvuuden tunne ja muis-

ta erottautuminen liittyy siten olennaisesti ryhmässä toimivien yksilöiden toiminnan mie-

lekkyyden kokemisen. 
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3.9. Ryhmän sosiaalinen ilmapiiri 

Seuraavassa tarkastellaan ryhmän sosiaalista ilmapiiriä ja niihin liittyvien konfliktitilanteita 

ratkaisemista rakentavalla tavalla, ensisijaisen- ja toissijaisen jännittyneisyyden tiedosta-

mista ryhmässä, sekä ryhmän tehtävä- ja tunnetavoitteista muodostuvaa kokonaisuutta, 

joista jälkimmäinen tulkintani mukaan liittyy keskeisesti yksilön toiminnan mielekkyyteen 

ylläpitämiseen ryhmätoiminnan kontekstissa. Ernest G. Bormannin käsitykset pohjautuvat 

sosiaalipsykologi Robert F. Balesin kehittämään luokittelusysteemin, jota on hyödynnetty 

ryhmän jäsenten välisen vuorovaikutuksen ja viestinnän tutkimuksessa
6
.  

 

Ryhmän vuorovaikutus sisältää ristiriitatilanteita, joiden ratkaisemista ja käsittelyä pyritään 

usein välttämään viimeiseen asti, koska pelkäämme toisten voimakasta reaktiota ja/ tai 

omaa vastareaktiota (Kopakkala, 2005, 191, 193). Yksilön toiminnan mielekkyyden näkö-

kulmasta konfliktitilanteiden ratkominen rakentavalla tavalla liittyy keskeisesti yksilön 

turvallisuuden tarpeen tyydyttämiseen.  

3.9.1. Ensisijaisen jännittyneisyyden tiedostaminen 

Ensisijainen jännittyneisyys ilmenee levottomuutena ryhmän tutustumisvaiheessa, ensim-

mäisen ryhmätapaamisen aikana. Sen ulkoisia tuntomerkkejä ovat korostunut kohteliai-

suus, ikävystymisen tai väsyneisyyden ilmaiseminen, huokaukset ja haukotteleminen. 

Ryhmässä jäsenten keskustelunavaukset ovat silloin hyvin tunnustelevia, epävarmoja ja 

haparoivia. Kokiessaan poikkeuksellisen suurta ensisijaista jännittyneisyyttä yksilö saattaa 

vetäytyä kokonaan taka-alalle ja vaikuttaa välinpitämättömältä. Tämän voidaan ajatella 

aiheutuvan sosiaalisten suhteiden varhaisen kehittymisen aiheuttamasta tensiosta. (Bor-

mann, 1990, 128–133.)  

 

Sosiaalisten suhteiden muodostumisessa on aina epäonnistumisen mahdollisuus ts. mah-

dollisuus tulla torjutuksi, halveksituksi tai väheksytyksi. Näillä tuntemuksilla on negatiivi-

nen vaikutus yksilön itsetuntoon. Torjutuksi tuleminen tai pelko torjutuksi tulemisesta ai-

kaansaa epämiellyttävän olotilan, mistä seuraa ensisijaisen jännittyneisyyden lisääntymi-

nen. Mikäli yksilö pitää todennäköisenä torjutuksi tulemista, hän saattaa vetäytyä koko-

                                                 
6
 Balesin luokittelusysteemi on esitetty yksityiskohtaisemmin teoksessa Interaction Process Analysis: A Met-

hod for the Study of Small Groups, 1950. (Borman, 1990, 127.).  
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naan taka-alalle tai alkaa käyttäytymään vihamielisesti ja rentoutuu vasta tullessaan va-

kuuttuneeksi siitä, että ryhmä hyväksyy hänet sellaisena kuin hän on. Ensisijaisen jännitty-

neisyyden vaihe lyhenee yleensä ajan kuluessa ryhmän keskinäisten suhteiden vakiintumi-

sen myötä. (ibid., 1990, 128–134.)  

 

Toisinaan ryhmätapaamisen alkuvaiheessa sosiaalinen jännittyneisyys nousee ryhmän teh-

täväorientoituneen toiminnan aloittamisen näkökulmasta sietorajan yläpuolelle. Silloin 

ryhmän on pyrittävä tiedostamaan ja rauhoittamaan tilanne ennen tehtäväorientoituneen 

toiminnan aloittamista. Muussa tapauksessa se ei kykene toimimaan optimaalisella tavalla. 

Jostain syystä useimmat ryhmät aloittavat tehtäväorientoituneen toiminnan, korkeasta sosi-

aalisesta jännittyneisyydestä huolimatta, ennenaikaisesti. Tehtäväorientoituneen toiminnan 

onnistumisen edellytyksenä on, että etenkin pienryhmissä käytetään riittävästi aikaa ryh-

män jäsenten tutustumiseen jännittyneisyyden laukaisemiseksi. Toisaalta, tehtäväorientoi-

tunut toiminta on syytä aloittaa mahdollisimman pian jännittyneisyyden laukaisemisen 

jälkeen, muuten ryhmätapaamiseen käytetty aika kuluu nopeasti pelkkään seurusteluun 

ryhmän tehtäväorientoineen ja tavoitteellisen toiminnan estyessä. (Bormann, 1990, 134–

135.) 

 

Ryhmän tavoitteellisen toiminnan sujuvuuden näkökulmasta ryhmän toimintaa on ilmeisen 

aiheellista suunnata jännittyneisyyttä aiheuttavien ongelmien tarkastelemiseen ennen teh-

täväorientoituneeseen työskentelyvaiheeseen siirtymistä. (Kopakkala., 2005, 56). Yksilö 

haluaa liittyä ryhmään turvallisesti, niin ettei kukaan loukkaannu tai menetä kasvojaan. 

Yksilö toiminnan mielekkyyden näkökulmasta ryhmän sosiaalisen jännittyneisyyden lau-

kaisemisessa on siten kyse ryhmän jäsenten kokeman hyväksytyksi tulemisen tarpeen ja 

torjunnan kohteeksi joutumisen aiheuttamasta jännitteestä. Edellä mainittu perustavanlaa-

tuisesti yhteenkuuluvuuden ja ryhmään liittymisen tarpeen tyydyttymiseen, mutta myös 

itsekunnioituksen ja arvostuksen tarpeen tyydyttämiseen, sillä ryhmässä toimiessaan yksilö 

haluaa tulla hyväksytyksi ja saada arvonantoa, mikä välillisesti mahdollistaa myös itsensä 

kunnioittamisen.  

3.9.2. Toissijaisen jännittyneisyyden tiedostaminen 

Ensisijaisen jännittyneisyyden lauettua, ryhmän työorientoituneen toiminnan vaiheessa 

tapahtuu kahdenlaista ryhmärakenteen muodostumista samanaikaisesti; ryhmään muodos-
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tuu tietynlainen sosiaalisten suhteiden verkosto ja tapa työskennellä. Ryhmän jäsenillä 

saattaa olla erilaisia mielipiteitä menettelytapojen suhteen ja he saattavat hankkia samanai-

kaisesti muilta ryhmän jäseniltä omien menettelytapojensa hyväksyntää. Tämä johtaa eri-

laisten persoonien välisiin ristiriita- ja konfliktitilanteisiin ts. toissijaisen jännittyneisyyden 

kasvuun ryhmän sisällä. Toissijainen jännittyneisyys muuttaa ryhmän sosiaalista ilmapiiriä 

eri tavalla kuin ensisijainen jännittyneisyys. Sen ulkoisia tunnusmerkkejä ovat kovaääninen 

ja väkinäinen puhe, usein ihmiset puhuvat samanaikaisesti. Erilaiset eleet ja ilmeet tulevat 

korostuneesti esiin. Toissijaisen jännittyneisyyden laukaiseminen on vaikeampaa ja ratkai-

sevasti toiminnassa sisällä olevat ryhmän jäsenet usein vastustavat jännittyneisyyden tie-

dostamiseksi tarvittavaa ongelman käsittelemistä. (Bormann, 1990, 135–136, 153.) 

 

Ryhmän tehtäväorientoituneen toiminnan menestyksen edellytyksenä on erimielisyyksien 

ilmaisemiseen kannustaminen ja niiden hyväksyminen. Erimielisyyden avulla ryhmä testaa 

jäseniensä päättelykykyä ja informaation paikkaansa pitävyyttä. Vaikka erimielisyydellä 

on taipumus kiristää ryhmän ilmapiiriä, toimiva ryhmä oppii käsittelemään erimielisyydes-

tä johtuvaa toissijaisen jännittyneisyyden lisääntymistä. Toisinaan konfliktitilanteessa tois-

sijainen jännittyneisyys nousee ryhmän jäsenten keskinäisien erimielisyyksien seurauksena 

niin korkeaksi, että ryhmän siirtyminen työorientaatiovaiheeseen estyy yhteenkuuluvuuden 

tunteen vaarantuessa turhautumisen ja vihamielisyyden lisääntyessä. Sellaiset ryhmät, jotka 

eivät tiedosta, osaa tai halua käsitellä toissijaista jännittyneisyyttä, luovat ryhmään epä-

miellyttävän ja rankaisemista välttelevän sosiaalisen ilmapiirin.   (ibid., 1990, 140–153.)    

Ristiriita- ja konfliktitilanteen pitkittyessä osapuolet tavallisesti välttelevät toisiaan, antavat 

toistensa teoille ja sanoille kielteisiä tulkintoja sekä yrittävät saada muita ryhmän jäseniä 

näkemään asian samalla tavalla kuin he itse tulkintaa konfliktitilanteesta tehdessään. Kon-

fliktin puutteellinen käsittely voi ääritilanteessa johtaa siihen, että asian käsittely saa muut 

kääntämään selkänsä ja sijoittamaan mielikuvissaan konfliktin hävinneeseen osapuoleen 

huonoja ominaisuuksia. Konfliktitilanteen häviäjän osaksi koituu syntipukin raskas taakka 

muun ryhmän syyttäessä yhtä henkilöä konfliktitilannetta edeltävien ja sitä seuranneiden 

ongelmien aiheuttamisesta. (Kopakkala, 2005, 193.) 

 

Konfliktit ilmenevät tavallisesti kolmella merkittävällä alueella; kiistana johtoasemasta, 

työtehtävistä ja ryhmäjäsenten suosiosta. Rakentava tapa käsitellä konflikteja ryhmätoi-

minnan kontekstissa on konfliktien realistinen kohtaaminen ja työstäminen niiden sivuut-

tamisen tai merkityksen vähättelemisen sijaan. Konfliktit nousevat yleensä ryhmän työteh-
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tävien yhteydessä esiin informaation paikkaansa pitävyyteen, arvokysymyksiin tai järke-

viin menettelytapoihin ja niitä koskeviin päätöksiin liittyen. Työtehtäviin liittyviä konflik-

teja voidaan ratkaista yhteisymmärrystä lisäämällä. Informaation paikkaansa pitävyyteen 

liittyvät konfliktit voidaan tavallisesti selvittää tarkastamalla informaation paikkaansa pitä-

vyys. Päätökset menettelytavoista ja arvokysymyksiin liittyvät konfliktit ovat kaikkein 

vaikeimpia ratkaistavaksi. (Bormann., 1990, 144–154.)  

 

Joskus ryhmät päätyvät luottamaan siihen, että joku ryhmän jäsenistä ottaa vastuulleen 

ongelman selvittelyn. Ryhmässä saatetaan laskea leikkiä tapahtuneesta, jotta voidaan pur-

kaa turhautumista ja vältellä sellaista käyttäytymistä, mikä on omiaan lisäämään tensiota 

entisestään. Voidaan myös sovitella ja hakea kompromissiratkaisua. Joskus yritetään sopia, 

useimmiten siinä kuitenkaan onnistumatta, että molemmat vastapuolet hyvin tunteva hen-

kilö sovittelee ongelmaa kunkin kanssa keskustellen erikseen. Usein ryhmä saattaa myös 

tehdä tiedostamattaan aloitteen toissijaisen jännittyneisyyden käsittelemiseksi, mutta vetäy-

tyy työorientaatio – vaiheeseen, kun ryhmän sosiaalinen ilmapiiri koetaan vaikeaksi. Toisi-

naan ryhmät myöntävät ongelman olemassaolon ja ratkaisevat sen syyttämällä jonkin yksi-

lön luontaisia ominaisuuksia (lat. argumentum ad hominem). Joskus ihmissuhteiden on-

gelmallinen alue sivuutetaan tai siirretään taka-alalle. Ongelma sen sijaan ei katoa siirryttä-

essä työorientaatiovaiheeseen ja sen huomioimatta jättäminen hankaloittaa ryhmän toimin-

taa myös jatkossa. (ibid., 1990, 136–139.)  

 

Yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta ihmissuhteisiin ja työtehtäviin liittyvät 

konfliktit on syytä tiedostaa ja käsitellä mahdollisimman pian. Muussa tapauksessa yksilön 

itsekunnioituksen ja hyväksytyksi tulemisen tarpeen tyydyttyminen vaarantuu, minkä voi-

daan ajatella rajaavan yksilön toiminnan mielekkyyden kokemisen mahdollisuuksia ryhmä-

toiminnan kontekstissa entisestään. Konfliktitilanteiden sietämiseen, erimielisyyden ilmai-

semiseen ja konfliktien ratkaisemiseen kannustaminen lisää ryhmässä toimivan yksilön 

itseymmärrystä ja autonomiaa. Tämä edellyttää kaikilta ryhmän jäseniltä avoimuutta ja 

toisen ihmisen tunnustamista sivistyskykyiseksi.  

 

Vaihtelevissa ryhmätilanteissa yksilön toiminnan mielekkyys, ryhmän tavoitteellisen toi-

minnan sujuvuus ja ryhmän tuloksellinen toiminta eivät koskaan ole täysin toisistaan irral-

lisia tapahtumia. Sosiaalisista jännitteistä johtuvien väistämättömien konfliktitilanteiden 

läpikäyminen tunnetasolla on merkityksellistä ryhmän tehtäväorientoituneen ja tavoitteelli-



36 

 

sen toiminnan sujumiselle. Käsittelemällä konfliktitilanteita avoimesti ryhmän jäsenten 

läsnä ollessa, ryhmän sosiaalisia jännitteitä tiedostamalla ja purkamalla voidaan parantaa 

ryhmän sosiaalista ilmapiiriä, tehtäväorientoineen ja tavoitteellisen toiminnan tulosten saa-

vuttamisen mahdollisuuksia, sekä samanaikaisesti lisätä ryhmässä toimivan yksilön toi-

minnan mielekkyyden kokemisen mahdollisuuksia.  

3.9.3. Ryhmän tehtävä- ja tunnetavoitteet   

Ryhmätoiminnassa yksilön toiminnan mielekkyyden kokemiseen avautuvat mahdollisuu-

det ovat kiinteästi yhteydessä ryhmän tehtävä- ja tunnetavoitteista muodostuvaan kokonai-

suuteen. Ryhmän tehtäväorientoitunut toiminta edellyttää sopeutumista ryhmän rationaali-

seen ja suhteellisen säännönmukaista käyttäytymistä edellyttävään tehtäväkeskeiseen toi-

mintaan, sekä ryhmän toimintatapojen ja toimintakyvyn jatkuvaan arviointiin, mikä on 

välttämätöntä ryhmän toiminnan tuloksellisuuden kannalta.  

 

Jaettuun merkityksenantoon perustuvan tehtäväorientoituneen toiminnan ohella yksilöltä 

edellytetään myös kykyä tunneorientoituneeseen toimintaan, oman toiminnan tietoiseen 

reflektointiin ja toisten tunteiden huomioimiseen. Itsereflektion kehittymistä edesauttaa, jos 

ryhmässä maltetaan pysähtyä riittävän usein arvioimaan ryhmän toimintatapoja, muutenkin 

kuin vain ryhmän tuloksellisen toiminnan näkökulmasta. Erityisesti ryhmän jäsenten tulisi 

arvioida omaa toimintaa ryhmän jäsenenä, käsitteellistää ryhmässä tapahtuvia asioita ja 

omia kokemuksiaan. (Himberg & Jauhiainen, 1998, 103, 178.)  

 

Ratkaisemattomat konfliktitilanteet rajaavat ryhmässä toimivan yksilön toiminnan mielek-

kyyden kokemisen mahdollisuuksia hankaloittaen koko ryhmän toimintaa. Ryhmätoimin-

nan kontekstissa tehtävä- ja tunnetavoitteet muodostavat kokonaisuuden, joten mahdollis-

ten konfliktitilanteiden läpikäyminen tunnetasolla on perusteltua myös ryhmän tehtävä-

orientoituneen ja tavoitteellisen toiminnan näkökulmasta.  Ryhmän toimintakyvyn ja toi-

mintatapojen jatkuva arviointi osana ryhmän tehtäväorientoitunutta toimintaa lisää yhteen-

kuuluvuuden tunnetta, mikä tulkintani mukaan edesauttaa yksilön toiminnan mielekkyyden 

kokemuksen ylläpitämistä läheisyyden ja itsekunnioituksen tarpeiden tyydytyksen myötä.  
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3.10. Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto  

Tässä luvussa vastataan toiseen tutkimuskysymykseen kirjallisuuskatsauksen antia kokoa-

vasti, arvioidaan käsiteanalyysiä tutkimusmenetelmänä ja sen onnistumista. Toisen tutki-

muskysymyksen muodosti kysymys siitä, millaisia mahdollisuuksia ryhmä tarjoaa ja toi-

saalta miten ryhmä rajaa yksilön toiminnan mielekkyyden kokemista?  

 

Kirjallisuuskatsauksen osalta voidaan tiivistetysti todeta, että ryhmäilmiötä käsittelevä kir-

jallisuus tutkielmassa pohjautuu pääosin sosiaalipsykologisiin näkemyksiin yksilöstä ryh-

män jäsenenä.  Sosiaalipsykologisessa kirjallisuudessa painotetaan yksilön toiminnan vuo-

rovaikutuksellista ja sosiaalista luonnetta, jolloin ryhmäilmiön keskiöön asetetaan ryhmä-

toiminnassa ilmenevien lainalaisuuksien ja normatiivisten säännönmukaisuuksien kuvaa-

minen. Ryhmäilmiön tarkasteleminen merkityksenannon ja yksilön toiminnan mielekkyy-

den näkökulmasta mahdollistaa ryhmätilanteiden monimuotoisen vuorovaikutuksen kar-

toittamisen kirjallisuuskatsaukseen pohjautuvan aineiston osalta, tutkielman teoreettinen 

viitekehys huomioiden, mielekkäällä tavalla.  

 

Tarkasteltaessa ryhmätilanteissa tapahtuvaa merkityksenantoa ilmenee, että ryhmän jaettu 

merkityksenanto on läheisessä suhteessa vaihtelevissa ryhmätilanteissa avautuviin yksilön 

toiminnan mielekkyyden kokemisen mahdollisuuksiin. Ryhmässä yksilön toiminnan mie-

lekkyyden kokemukset ovat hyvin tilannekohtaisia ja riippuvaisia niistä mahdollisuuksista, 

joita yksilön inhimillisten tarpeiden tyydyttämiseen ja itsensä toteuttamiseen ryhmässä 

avautuu. Yksilön toiminnan mielekkyyden kokemisen mahdollisuuksia rajataan osin tie-

dostamatta, sillä ryhmän toiminnan lähtökohtana on tavanomaisesti ryhmän tavoitteellisen 

toiminnan organisoiminen ennustettavissa olevan käyttäytymiseen kohdistettujen normatii-

visten odotusten kautta. Vaihtelevissa ryhmätilanteissa yksilö on siten aina jossain määrin 

alisteisessa asemassa joutuessaan sovittamaan omaa toimintaansa ryhmän normatiivisten 

vaatimusten mukaisesti, sillä ryhmän tuloksellinen toiminta edellyttää jaetussa merkityk-

senannossa pitäytymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

Ryhmän säännönmukaisen vuorovaikutuksen vaatimus asettaa ryhmässä toimivan yksilön 

lähtökohtaisesti tilanteeseen, jossa tavoitellessaan ennalta määrittelemättömän yksilöllisen 

sivistysprosessinsa päämäärää hänen on samanaikaisesti sovitettava omaa toimintaansa 

ryhmän normatiivisten vaatimusten mukaisesti. Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen 
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voidaan esittää, että se, millaisia mahdollisuuksia ryhmä tarjoaa ja toisaalta miten ryhmä 

rajaa ryhmässä toimivan yksilön toiminnan mielekkyyden kokemisen mahdollisuuksia on 

ryhmän itsensä ratkaistavissa. Ryhmässä yksilön toiminta ohjautuu sosiaalisessa vuorovai-

kutuksessa kielen ja kommunikaation mahdollistamien jaettujen ts. ulkoisten merkitys-

tenantojen sisäistettyjen representaatioiden ohjaamana. Ryhmän tavoitteelliseen toimintaan 

pohjautuvien jaettujen merkityksenantojen siirtyessä yksilön sisäisiksi representaatioiksi 

ryhmän jäsenet periaatteessa itse, enemmän tai vähemmän tietoisesti (tai kenties tiedosta-

mattaan), rajaavat yksilön toiminnan mielekkyyden kokemisen mahdollisuuksia ryhmässä.  

 

Arvioitaessa käsiteanalyysiä menetelmänä ja sen onnistumista voidaan todeta, että käsite-

analyysin avulla kyettiin jäsentämään tarkastelun kohteena olevaa toiminnan mielekkyyden 

-käsitettä ja ymmärtämään siihen liitettyjä merkityksiä subjektiivisesti arvioiden mielek-

käällä tavalla. Käsitteen ominaispiirteitä rajattiin perehtymällä käsitteen määrittelyn mah-

dollistavaan kirjalliseen lähdeaineistoon. Toiminnan mielekkyyden -käsitettä määriteltäes-

sä otettiin niin ikään selkeästi kantaa siihen, millaisesta teoreettisista lähtökohdista ja raja-

uksista käsitettä on tutkimuksellisesti mielekästä lähestyä. Koska tutkielman keskiössä ja 

sen kantavana ajatuksena on yksilön toiminnan mielekkyys, toiminnan mielekkyyden käsi-

teanalyysissä otettiin ymmärrettävästi kantaa nimenomaan yksilötasolla siihen, mistä yksi-

lön toiminnan mielekkyyden kokemus ryhmätoiminnan kontekstissa muodostuu.  

 

Abstraktien käsitteiden merkitysten tarkastelu sinänsä ei lähtökohtaisesti koskaan ole täy-

dellisen tyhjentävää, sillä käsitteet ovat tunnetusti meitä ympäröivän todellisuuden abstrak-

tioita.  Toiminnan mielekkyyden -käsitteen määrittely ja sen ominaispiirteiden erittely an-

taa valistuneelle lukijalle mahdollisuuden arvioida hieman objektiivisemmin esimerkiksi 

sitä, mistä lähtökohdista tutkimusta on tehty. Toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysi (kts. 

toinen pääluku kokonaisuudessaan) toimii pohjana tutkielman empiiristä osuutta varten, 

jossa tavoitteena on antaa yksilön toiminnan mielekkyydelle operationaalinen määritelmä 

ja kytkeä teoreettinen ilmiö havaittavaan todellisuuteen. Viimeisen tutkimuskysymyksen 

muodostaa kysymys siitä, millainen faktoriratkaisu empiirisen tutkimusaineiston pohjalta 

muodostuu ja onko lopullinen faktorimalli perusteltavissa toiminnan mielekkyyden käsite-

analyysin avulla. Tutkielman loppupuolella valistunut lukija voi pohtia ja arvioida mieles-

sään sitä, onko tiukasti operationalisoitavan käsitteen määrittely sinänsä lainkaan tarkoi-

tuksenmukaista tutkimuskohteen ja tieteenalan erityisluonteesta johtuen.  
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4. TUTKIELMAN EMPIIRINEN OSUUS 

Pro gradu -tutkielman empiirisessä osuudessa tavoitteena on eksporatiivisen faktorianalyy-

sin avulla selvittää, millainen faktoriratkaisu toiminnan mielekkyyden empiirisen tutki-

musaineiston pohjalta muodostuu ja onko lopullinen faktorimalli mahdollisesti perustelta-

vissa toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysin avulla. Tutkimuksen empiirisessä osuuden 

aluksi määritellään tutkimusongelma ja tutkimusjoukko. Sen jälkeen tarkastellaan tutki-

musaineiston hankintaa; aineistonkeruumenetelmää, tutkimuslomakkeen laadintaa ja tut-

kimusaineiston keräämistä. Tämän jälkeen kuvataan aineiston analyysimenetelmä ja siirry-

tään tarkastelemaan tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen tulosten tarkastelun yhteydessä 

arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta, mittarin reliabiliteettia ja käsitevaliditeettia. Päälu-

vun loppupuolella suoritetaan yhteenvetoa tutkielman empiirisen osuuden tutkimustulok-

sista ja vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen tiivistetysti.  

4.1. Tutkimusongelma  

Tutkielman empiirisen osuuden tutkimusongelman muodostaa kysymys siitä, millainen 

faktoriratkaisu toiminnan mielekkyyden empiirisen tutkimusaineiston pohjalta muodostuu 

ja onko lopullinen faktorimalli perusteltavissa toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysin 

avulla. Vastausta edellä mainittuun tutkielman kolmanteen tutkimuskysymykseen etsitään 

tulkitsemalla empiirisen osuuden tutkimustuloksia toiminnan mielekkyyden käsiteanalyy-

siin tukeutuen.    

4.2. Tutkimusjoukko 

Tämän tutkielman osalta tutkimuksen perusjoukon muodostavat Oulun yliopiston kasva-

tustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Toiminnan mielekkyyden -kyselylomake lähetettiin 

sähköisenä Webropol -kyselynä koko perusjoukolle. Kyselyyn vastanneet (n=180) opiske-

lijaa muodostavat otoksen tutkimuksen perusjoukosta. Otantateknisesti kyseessä on näyte, 

sillä otantaa ei ole satunnaistettu. Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat ovat osa laa-

jempaa tiedeyhteisöä, jonka sisällä he muodostavat keskenään koulutusohjelmakohtaisista 

eroista huolimatta suhteellisen yhtenäisen kasvatuksellisen eetoksen jakavan suurryhmän. 
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Yleisesti ottaen erotuksena väljemmästä yhteisön käsitteestä ihmisjoukko muotoutuu ryh-

mäksi, kun sen jäsenillä on yhteinen tavoite, jonkin verran keskinäistä vuorovaikutusta tai 

ainakin mahdollisuus siihen ja käsitys siitä, ketkä ryhmään kuuluvat ja ketkä ovat sen ul-

kopuolella. Yhteinen ja rajattu tavoite erottaa ryhmän yhteisöstä, sen koosta riippumatta. 

(Kopakkala, 2005, 31, 33.)  Tämän tutkielman osalta opiskelijoita yhdistävänä tekijänä 

voidaan pitää opiskelijoiden asemaa ts. sitä, että he ovat suorittamassa alempaa tai ylempää 

korkeakoulututkintoa Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoina. Kasva-

tustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden ja opettajien muodostamaan suhteellisen kiinteään 

tiedeyhteisöön kuuluminen antaa yhteisön jäsenille mahdollisuuden muodostaa jonkinlai-

sen käsityksen siitä, ketkä suurryhmään kuuluvat ja ketkä ovat sen ulkopuolella. Opiskeli-

joilla on oletettavasti jonkinlainen käsitys siitä, missä määrin kasvatustieteiden tiedekun-

nan opiskelijat eroavat esimerkiksi suhteessa teknillisen tiedekunnan opiskelijoihin. 

 

Sen pohtiminen, missä määrin koulutusohjelmakohtaiset opiskelijoiden muodostamat ryh-

mät eroavat muun muassa ryhmän kiinteyden eli koheesion tai ryhmäidentiteetin puolesta 

laajemmasta kasvatustieteiden opiskelijoiden suurryhmästä ts. ovatko tutkimusjoukon 

kaikki jäsenet samassa määrin ryhmän jäseniä, on kysymys, johon tämän tutkielman kon-

tekstissa emme saa vastausta. Valistunut lukija voi tehdä omia päätelmiään asiasta.   

4.3. Tutkimusaineiston hankinta 

4.3.1. Aineistonkeruumenetelmä ja kyselylomakkeen laadinta 

Tutkielman empiirisen osuuden aineistonkeruumenetelmänä on kyselylomake (tai hieman 

tarkentaen, strukturoitu kyselylomake). Aineistonkeruu toteutettiin sähköisenä Webropol -

kyselynä. Tutkimuksen perusjoukon muodostaa Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiede-

kunnan koulutusohjelmakohtaisista eroista huolimatta suhteellisen yhtenäinen opiskelija-

ryhmä.  

 

Metsämuurosen (2003, 41) mukaan kyselylomakkeen laadinta alkaa siitä, mitä jo tiedetään 

tai oletetaan tiedettäväksi tarkastelun kohteena olevasta ilmiöstä. Pro gradu -tutkielman 

toiminnan mielekkyyden -kyselylomake saatekirjelmineen (kts. Liitteet 1 & 2) laadittiin 

yhteistyössä opinnäytetyönohjaaja Timo Latomaan kanssa toiminnan mielekkyyden käsite-

analyysin muodostaessa väljän teoreettisen viitekehyksen, johon tukeutuen strukturoidun 
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kyselylomakkeen laadintaprosessi toteutettiin. Alkuun pääsemiseksi tutustuttiin aikaisim-

piin tutkimuksiin samasta aihepiiristä ts. muutamiin Maslowin tarvehierarkkisen teorian 

pohjalta laadittuihin kyselylomakkeisiin, joista useimmat tyypillisesti olivat eriasteisia 

Maslowin tarvehierarkkiseen teoriaan pohjautuvia sovelluksia kontekstissaan. Useimmiten 

niitä oli myös käytetty nimenomaan eksploratiivisen faktorianalyysin yhteydessä. Muun 

muassa Payne, Roberts, Walter & Miles ovat soveltaneet Maslowin tarvehierarkista teoriaa 

kyselylomakkeen laatimiseksi eksploratiivisen faktorianalyysin yhteydessä (Payne, 1970, 

251–268; Roberts, Walter & Miles, 1971, 205–220).  

 

Varsinaisen tutkimusaineiston keräämistä edelsi pilottikysely (n=30), joka toteutettiin kas-

vatustieteiden tiedekunnan opiskelijoilla kevätlukukaudella 2011. Pilottikyselyä varten 

toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysin pohjalta operationalisoitiin 24 järjestysasteikollis-

ta empiiristä muuttujaa ts. strukturoitua väittämää, joihin opiskelijat vastasivat orientaati-

onsa perusteella skaalalla täysin eri mieltä – osittain eri mieltä – toisaalta ja toisaalta – osit-

tain samaa mieltä – täysin samaa mieltä. Väittämien tarkoituksena on mitata vastaajien 

subjektiivista tuntemusta, mikä määrällisen tutkimuksen näkökulmasta on hieman para-

doksaalista sinänsä.  

 

Lopulliseen kyselylomakkeeseen tehtiin tarkennuksia pilottikyselyyn vastanneiden palaut-

teen pohjalta yhteistyössä opinnäytetyön ohjaajan kanssa. Kyselylomakkeen kieliasua tar-

kennettiin, joitain kysymyksiä muotoiltiin uudestaan, osa kysymyksistä jätettiin kokonaan 

pois ja myös muutamia kokonaan uusia kysymyksiä muodostettiin. Strukturoidut väittämät 

pyrittiin muotoilemaan siten, että ne sisältävät toisensa poissulkevia valmiita vastausvaih-

toehtoja, mikä mahdollistaa aineiston suhteellisen nopean analysoinnin jatkossa. Väittämi-

en kieliasussa pyrittiin mahdollisimman yksiselitteiseen ilmaisuun, jotta kahden yhtäaikai-

sen dimension mittaamiseen liittyvä psykometrinen ongelma saataisiin mahdollisimman 

pieneksi.  

 

Tämän lisäksi neutraali vastausvaihtoehto toisaalta ja toisaalta poistettiin ja skaalaa laajen-

nettiin kuusiportaiseksi varianssin lisäämiseksi. Kyselylomakkeeseen muodostettiin myös 

kolme negatiivista väittämää (empiiriset muuttujat K23, K24 ja K27), jotka ennen aineis-

ton analyysiä skaalataan, jotta vältyttäisiin tulkintaongelmilta. Metsämuuronen suosittelee, 

että negatiivisten osioiden määrä on syytä pitää mahdollisimman pienenä, koska niiden 

erottelukyky ei ole yhtä hyvä kuin positiivisten osioiden (Metsämuuronen, 2003, 74).  
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Kyselylomakkeeseen tehtyjen edellä mainittujen tarkennusten perusteella lopullisen mitta-

rin muodostaa 25 operationalisoitua empiiristä muuttujaa ts. väittämää, joihin opiskelijat 

vastaavat orientaationsa perusteella skaalalla täysin eri mieltä – eri mieltä - hieman eri 

mieltä - hieman samaa mieltä – samaa mieltä - täysin samaa mieltä. Mittari voidaan määri-

tellä empiirisen tiedonhankinnan välineeksi, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa tutki-

muksen kohteena olevasta ilmiöstä (Nummenmaa, L. 2004, 32).  

4.3.2. Tutkimusaineiston kerääminen 

Varsinaisen tutkimusaineiston kerääminen toteutettiin anonyyminä Webropol -kyselynä 

lukuvuoden 2011–2012 aikana (kts. Liite 1.).  Toiminnan mielekkyyden -kyselyn saatekir-

jelmä (kts. Liite 2.) lähetettiin kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden ryhmäsähkö-

postiosoitteeseen syyslukukauden alkaessa, mikä ainakin teoriassa mahdollistaa kaikkien 

opiskelijoiden ts. tutkimuksen koko perusjoukon tavoittamisen. Kyselyn julkaisemisen 

jälkeen lähetettiin kolme muistutusta kyselyyn vastaamisesta.  Ensimmäinen muistutus 

lähetettiin sähköpostitse kaksi viikkoa kyselyn aloittamisajankohdasta, toinen muistutus 

kuukausi kyselyn aloittamisajankohdasta ja kolmas eli viimeinen noin kolme kuukautta 

kyselyn julkistamisesta. 

 

Varsinaista tutkimuslupaa kyselyn toteuttamiseksi ei tarvinnut anoa sillä perusteella, että 

täysi-ikäinen itsemääräytyneisyyteen kykenevä opiskelija osaa itse päättää vastaako kyse-

lyyn vai ei. Odotettavissa olevasta poistumasta johtuen vastanneiden lukumäärä jäi koko 

perusjoukon lukumäärää alhaisemmaksi. Kyselyyn vastasi lopulta 180 kasvatustieteiden 

tiedekunnan opiskelijaa, mikä antaa kohtuulliset edellytykset faktorianalyysin toteuttami-

selle. Kyselyyn vastanneet muodostavat otoksen perusjoukosta tai hieman tarkentaen, otan-

tateknisesti kyseessä on näyte, sillä otantaa ei satunnaistettu (kysely lähetettiin tutkimuksen 

koko perusjoukolle). Tutkimustulosten perusteella ei siten voida tehdä tilastollisia päätel-

miä otoksesta perusjoukkoon.  

4.4. Tutkimusaineiston analyysimenetelmän kuvaus 

Tutkielman empiirisen tutkimusaineiston analyysimenetelmänä on eksploratiivinen fakto-

rianalyysi, jonka avulla koetetaan matemaattisin keinoin selvittää laajemman muuttujajou-
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kon yhteisiä tekijöitä. Menetelmän perusajatuksena on oletus siitä, että latentit eli piilevät 

muuttujat ovat teoreettisen tason käsitteitä, jotka ilmenevät empiirisesti havaittavissa olevi-

en muuttujien kautta ja vaikuttavat siihen, minkä arvon yksittäinen empiirisesti mitattavis-

sa oleva muuttuja kulloinkin saa.  

 

Eksploratiivisen faktorianalyysin ominaispiirre on siinä, että latenttien muuttujien olemas-

saoloa ei voida tietää etukäteen; niiden olemassaolosta tehdään päätelmiä etsimällä laa-

jemmasta muuttujajoukosta faktoreita, jotka pystyvät selittämään empiirisesti havaittujen 

muuttujien vaihtelua. Faktorien tulkinta ja nimeäminen suoritetaan vasta jälkikäteen empii-

risesti mitattujen muuttujien välisten yhteyksien pohjalta. Menettely muistuttaa siltä osin 

laadullisen tutkimuksen sisällön analyysissä tehtävää luokkien nimeämistä. Menetelmänä 

soveltuu erinomaisesti tilanteeseen, jossa tutkimuksen taustalla on jokin väljä ennakko-

oletus siitä, mikä teoreettinen ilmiö tutkittavia muuttujia saattaa yhdistää. Koska teoreetti-

nen ennakko-oletus tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä ei ole kovin vahva, tutkimuksen 

myöhemmässä vaiheessa saatu tieto voi johtaa aikaisemmassa vaiheessa esitettyjen seikko-

jen uudelleen arviointiin ja mahdollisiin korjauksiin. Tässä mielessä analyysin teko noudat-

taa hermeneuttisen kehän periaatetta. (Metsämuuronen, 2003, 534, 538; Puusa, 2008, 41–

42.) 

 

Empiiriselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan myös eksploratiivisen faktorianalyysin pe-

rimmäisenä tavoitteena on tutkimusaineiston esittäminen tiivistetysti, tässä tapauksessa 

faktorien avulla. Menetelmän avulla pyritään selvittämään, miten muuttujien väliset korre-

laatiot ryhmittyvät ts. millä muuttujilla on keskenään samankaltaista vaihtelua ja toisaalta, 

mitkä muuttujat ovat toisistaan riippumattomia. Ne muuttujat, joilla on samankaltaista 

vaihtelua keskenään ja jotka samanaikaisesti ovat myös toisista muuttujista riippumatto-

mia, yhdistetään faktoreiksi.  Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa aineistoa 

tiivistettäessä kadotetaan tyypillisesti aina jossain määrin olennaista tietoa tutkimuskoh-

teesta. Eksploratiivisessa faktorianalyysissä pyrkimyksenä on, että faktorit kuvaisivat alku-

peräisen yhteisvaihtelun mahdollisimman hyvin ja tutkimusaineiston tietoa kadotettaisiin 

mahdollisimman vähän. (Nummenmaa, 2004, 333.) 

 

Menetelmällisesti eksploratiivisen faktorianalyysin katsotaan lukeutuvan tilastollisten mo-

nimuuttujamenetelmien joukkoon, jotka nimenomaisesti tarkastelevat lukuisia muuttujia ja 

niiden yhteisvaihtelua. Aidosti kokeellisessa koeasetelmassa tapahtuva yhden tekijän ma-
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nipulointi on tyypillistä luonnontieteellisessä tutkimuksessa ja sillä on oma paikkansa tie-

teen tutkimuskentässä. Ihmistieteen multivariaalisesta luonteesta johtuen todellisuuden 

selittäminen puhtaasti kokeellisella asetelmalla yhtä tekijää manipuloimalla on hieman 

triviaalia.  (Metsämuuronen, 2003, 498, 501–502.)  

 

Menetelmäkirjallisuudessa eksploratiivisen faktorianalyysin käytön edellytyksenä on läh-

tökohtaisesti tutkimusaineiston koko ja aineiston normaalijakautuneisuus. Normaalija-

kaumaoletuksen rikkoutuminen ei kuitenkaan muodosta estettä eksploratiivisen faktoriana-

lyysin toteuttamiselle. (ibid., 2004, 343). Ihmistieteellisten ongelmien multivariaalisesta 

luonteesta johtuen, tutkimuksen kohteena olevat ilmiöt ovat harvemmin lineaarisia vaan 

pikemminkin epälineaarisia ja vailla selvää matemaattista muotoa. Jakauman vinous on 

tyypillisin poikkeama jakauman normaalisuudesta ihmistieteissä, jossa tutkimuksen koh-

teena olevan ilmiön ominaisuus on usein sellainen, ettei se jakaannu sattumanvaraisesti 

vaan pyrkii kasautumaan siten, että jakaumassa korostuvat laidoilla olevat arvot. Mikäli 

jakauman vinous on oletettavasti tutkimuksen kohteena olevan ilmiön luonteesta johtuvaa, 

ei jakauman muotoa ole syytä mielivaltaisesti muuttaa ts. normalisoida.   

 

Tutkimusaineiston koosta voidaan antaa ainakin kaksi yleissääntöä. Ensimmäinen sääntö 

koskee havaintoyksiköiden lukumäärää suhteessa empiirisesti mitattujen muuttujien mää-

rään; havaintoyksiköiden lukumäärän tulee olla vähintään viisinkertainen (Metsämuuro-

nen, 2003, 504, 534). Toinen sääntö koskee havaintoyksiköiden lukumäärää suhteessa lo-

pullisen faktoriratkaisun mukaiseen faktorien lukumäärään; havaintoyksiköiden lukumää-

rän tulee olla vähintään kaksikymmentäkertainen (Nummenmaa, 2004, 342).  Koska ekst-

raktoitavien faktoreiden lukumäärää ei voida tietää etukäteen, jälkimmäisen yleissäännön 

noudattaminen on suhteellisen hankalaa (ibid., 2003, 534).  

 

Myös kolmas sääntö tutkimusaineiston kokoon liittyen on viime aikoina yleistynyt ja se 

koskee havaintoyksiköiden lukumäärän suhteuttamista estimoitavien parametrien lukumää-

rään. Havaintoyksiköiden vähimmäislukumäärä näyttäytyy pienempänä silloin, kun suhde-

luku muuttujien ja faktorien lukumäärän välillä kasvaa. Kun muuttujien ja faktorien suhde-

luku on suurempi kuin 6, havaintoyksiköiden vähimmäislukumäärä alkaa vakioitua riip-

pumatta faktorien lukumäärästä. (Mundfrom, Shaw, Tian, 2005, 159–168.) 
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Opinnäytetyön osalta 180 vastaajaa mahdollistaa riittävän havaintojen lukumäärän eksplo-

ratiivisen faktorianalyysin suorittamiselle. Tässä tutkielmassa toiminnan mielekkyyden 

käsiteanalyysin pohjalta on operationalisoitu 25 empiirisesti suoraan mitattavissa olevaa 

muuttujaa (n=180), joiden taustalla piileviä latentteja muuttujia ei varsinaisessa mittauk-

sessa pystytä suoraan havainnoimaan. Latenttien muuttujien oletetaan kuitenkin vaikutta-

van empiirisissä muuttujissa mitattavaan vaihteluun, joten niistä yritetään tehdä päätelmiä 

jälkikäteen tutkimalla empiirisesti mitattujen muuttujien yhteisvaihtelua. Ekploratiivisen 

faktorianalyysin avulla yritetään etsiä muuttujien välisiä yhteyksiä ja muodostaa jonkinlai-

nen käsitys ensinnäkin siitä, kuinka monta faktoria lopulliseen faktoriratkaisuun pitäisi 

tulla ja toiseksi, miten faktorit tulkitaan.  

 

Tulosten tulkinta perustuu faktorilatausten analyyttiseen tarkastelemiseen, jotka ilmaisevat 

sen, kuinka paljon yksittäiset faktorit selittävät muuttujien yhteisvaihtelusta. Jokainen 

muuttuja latautuu jokaiselle faktorille aina jonkin verran, mutta osa latauksista on niin pie-

niä, ettei niitä ole syytä käsitellä sen tarkemmin. Yleisesti ajatellaan, että tietyn muuttujan 

voidaan katsoa latautuvan tietylle faktorille silloin, kun muuttujan ja faktorin välinen lataus 

on itseisarvoltaan suuri suhteessa muihin latauksiin. Mitä suurempi faktorin ja muuttujan 

välisen latauksen itseisarvo on, sitä enemmän faktori selittään ko. muuttujan vaihtelua. 

(Nummenmaa, 2004, 338, 340.)  

 

Ideaalitilanteessa lopullisessa faktoriratkaisussa on mahdollisimman vähän faktoreita yksit-

täisten faktorien selittäessä mahdollisimman suuren osan muuttujien yhteisvaihtelusta. Pa-

radoksaalisesti edellä mainitut ehdot ovat keskenään ristiriitaisia, sillä mitä enemmän fak-

toreita lopulliseen faktoriratkaisuun tulee, sitä paremmin mallilla pystytään kuvaamaan 

aineistossa esiintyvää vaihtelua. Toisaalta, jokainen malliin lisättävä faktori tekee lopulli-

sesta faktoriratkaisusta ja sen tulkinnasta astetta monimutkaisemman. Käytännössä lopulli-

sessa faktoriratkaisussa tulisi olla mahdollisimman paljon itseisarvoltaan lähellä yhtä ole-

via latauksia ja mahdollisimman vähän itseisarvoltaan lähellä nollaa olevia latauksia.  Lo-

pullisen faktoriratkaisun muodostamiseen ei kuitenkaan ole olemassa yksiselitteistä mene-

telmää, sillä teoreettisten ennakko-oletuksien pohjalta faktoreiden lopullista lukumäärää 

voida tietää etukäteen. Latauksia vertaillessaan tutkijan on luotettava omaan intuitioon ja 

järkeen, sillä onnistuakseen jokaiselle yksittäisille faktorille on pystyttävä antamaan sisäl-

löllisesti mielekäs tulkinta (Nummenmaa, 2004, 342–244.)   
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4.5. Tutkimustulokset  

Pro gradu -tutkielman empiiristen tulosten kuvaus aloitetaan tarkastelemalla muuttujien 

normaalisuutta p-arvon tulkintaan pohjautuen. Sen jälkeen siirrytään tarkastelemaan 

eksploratiivisen faktorianalyysin tuloksia toiminnan mielekkyyden tutkimusaineistosta.  

Katsotaan kuitenkin ennen sitä tutkimuksen taustamuuttujien (sukupuoli ja opintojen 

vaihe) tilastolliset tunnusluvut.   

4.5.1. Tutkimusaineiston taustamuuttujat 

Taulukko 1. Sukupuoli -muuttujan frekvenssitaulukko (n=180).  

 Frekvenssi (f) Suhteellinen frekvenssi (%) 

 Nainen 159 88,3 

Mies 21 11,7 

Yhteensä 180 100,0 

 

Taulukosta (kts. Taulukko 1.) nähdään, että naisten lukumäärä aineistossa on 159 ja vas-

taavasti miesten lukumäärä aineistossa on 21. Naisten suhteellinen osuus kyselyyn vastan-

neista on 88,3 % ja vastaavasti miesten suhteellinen osuus kyselyyn vastanneista on 11,7 

%. Tyyppiarvo (Mo) aineistossa on nainen.  

 

Taulukko 2. Opintojenvaihe -muuttujan frekvenssitaulukko (n=180).  

 Frekvenssi (f) Suhteellinen frekvenssi (%) 

 Kandivaiheen opiskelija 98 54,4 

Maisterivaiheen opiskelija 82 45,6 

Yhteensä 180 100,0 

 

Taulukosta (kts. Taulukko 2.) nähdään, että kandivaiheen opiskelijoiden lukumäärä aineis-

tossa on 98 ja maisterivaiheen opiskelijoiden lukumäärä aineistossa on 82. Kandivaiheen 

opiskelijoiden suhteellinen osuus kyselyyn vastanneista on 54,4 % ja vastaavasti maisteri-

vaiheen opiskelijoiden suhteellinen osuus aineistossa on 45,6 %.  
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4.5.2. Tilastollisten muuttujien normaalisuustestin tulokset 

Oletus muuttujien normaalijakautuneisuudesta on useimpien tilastollisten analyysien edel-

lytyksenä erityisesti silloin, kun tehdään päätelmiä otoksesta perusjoukkoon. Tilastollisten 

muuttujien normaalisuutta tarkasteltaessa otetaan yleensä kantaa siihen, jakautuvatko 

muuttujat normaalisesti ja muodostaako muuttujien normaalijakaumaoletuksen rikkoutu-

minen mahdollisesti esteen tutkimuksen toteuttamiselle.   

 

Muuttujien normaalisuustestin tulokset voidaan lukea liitteenä olevasta taulukosta (kts. 

Liite 3). Otoskoon (n=180) ollessa yli 50 testin tulokset luetaan Kolmogorov-Smirnov sa-

rakkeesta. Nollahypoteesi eli oletus muuttujien normaalisuudesta kumoutuu p-arvon olles-

sa alle tilastollisen merkitsevyystason 0,05 ts. muuttujien jakaumat eivät noudata normaali-

jakaumaa. Histogrammi -kuvioiden ja keskilukutaulukoiden perusteella empiirisesti mitat-

tujen muuttujien jakaumat ovat pääosin vasemmalle vinoja; jakauman vasen häntä on oike-

aa häntää pidempi ja suurin osa havainnoista on keskiarvoa suurempia (kts. Liitteet 4 & 5).  

 

Muuttujien normaalisuusoletuksen rikkoutuminen ei kuitenkaan muodosta estettä eksplora-

tiivisen faktorianalyysin toteuttamiselle, sillä faktorien ektraktointimenetelmänä
7
 voidaan 

käyttää yleistettyjen neliösummien menetelmää (General Least Squares). Menetelmän va-

lintaa puoltaa viime kädessä se, että kyseinen ekstraktointimenetelmä ei ole kovinkaan 

herkkä normaalijakaumaoletuksen rikkoutumiselle ts. muista faktorien ekstraktointimene-

telmistä poiketen sitä voidaan käyttää myös silloin, kun normaalijakaumaoletus ei toteudu.  

4.5.3. Eksploratiivinen faktorianalyysi toiminnan mielekkyyden tutkimusaineistosta 

Tässä luvussa esitetään toiminnan mielekkyyden tutkimusaineiston eksploratiivisen fakto-

rianalyysin keskeiset tulokset. Tuloksia tulkitaan empiiristen muuttujien välisten yhteyksi-

en pohjalta toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysiin tukeutuen.  

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Eksraktoinnilla tarkoitetaan matemaattista menettelyä, jolla määritetään malliin tulevat faktorit ja niiden 

yhteydet mallissa oleviin muuttujiin ts. faktorilataukset (Nummenmaa, L. 4004., 345). 
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Taulukko 3. Analyysiin mukaan tulevat muuttujat.  

Muuttuja  Selite 

K3 

 

 

K4 

 

K5 

 

K6 

 

K7 

 

K8  

 

K9 

 

K10 

 

K11 

 

K12 

 

K13 

 

K14 

 

K15 

 

K16 

 

K17 

 

 

K18 

 

K19 

 

K20 

 

K21 

 

K22 

 

K23 

 

K24 

 

K25 

 

K26 

 

K27 

KT opiskelijayhteisössä minulla on mahdollisuus soveltaa aiemmin opittua tietoa itselle mielekkäällä 

tavalla. 

 

KT opiskelijayhteisössä toiset kuuntelevat minua aidosti. 

 

KT opiskelijayhteisössä minulla on mahdollisuus ajatella autonomisesti. 

 

Olen tyytyväinen omaan asemaani KT opiskelijayhteisössä. 

 

KT opiskelijayhteisössä opiskelijat auttavat mielellään toisiaan ryhmässä työskenneltäessä. 

 

KT opiskelijayhteisössä minut hyväksytään sellaisena kuin olen. 

 

Kasvatustieteellistä koulutusta ja tieteenalan erityisosaamista arvostetaan KT opiskelijoiden keskuudessa. 

 

KT opiskelijayhteisössä kuuntelen toisia aidosti. 

 

KT opiskelijayhteisössä saan ääneni kuuluviin. 

 

KT opiskelijayhteisössä pääsen vaikuttamaan. 

 

KT opiskelijayhteisössä voin kehittää itseäni. 

 

KT opiskelijayhteisössä vallitsee aidosti avoin ilmapiiri. 

 

KT opiskelijayhteisössä tunnen itseni täysivaltaiseksi tiedeyhteisön jäseneksi. 

 

KT opiskelijayhteisössä autan mielelläni kanssaopiskelijoita ryhmätyöskentelyn aikana. 

 

Kasvatustieteellistä koulutusta ja tieteenalan erityisosaamista arvostetaan kasvatustieteiden tdk:n opettajien 

keskuudessa. 

 

KT opiskelijayhteisön sisäinen vuorovaikutus perustuu avoimuuteen. 

 

KT opiskelijayhteisössä voin opiskella itsenäisesti edeten omaan tahtiin. 

 

KT opiskelijayhteisössä saan muilta opiskelijoilta kannustavaa palautetta. 

 

KT opiskelijayhteisössä saan muilta opiskelijoilta tukea ryhmätyöskentelyn aikana. 

 

KT opiskelijayhteisössä opettajia on helppo lähestyä. 

 

KT opiskelijayhteisössä tunnistan itsessäni  haluttomuutta toimia ryhmässä. 

 

KT opiskelijayhteisössä en voi työskennellä itsenäisesti. 

 

KT opiskelijayhteisössä voin muodostaa pysyviä ystävyyssuhteita. 

 

KT opiskelijayhteisössä voin kehittää itseäni. 

 

KT opiskelijayhteisössä en voi työskennellä autonomisesti. 

 

Yllä oleva taulukko (kts. Taulukko 3.) esittää eksploratiiviseen faktorianalyysiin mukaan 

tulevat muuttujat K3–K27. Empiiriset muuttujat K23, K24 ja K27 rekoodataan 

samansuuntaisiksi ennen aineiston analysointia. Empiirisesti mitattavien muuttujien K3–

K27 yhteisvaihtelua pyritään jatkossa kuvaamaan harvalukuisempien latenttien muuttujien 

avulla, jotka ovat teoreettisen tason ilmiöitä ja niistä pyritään sanomaan jotain käyttämällä 

apuna havaittavan tason ilmiöitä. Koska latenttien muuttujien lukumäärää ei tiedetä 
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etukäteen, tulkinta tehdään jälkikäteen empiiristen muuttujien välisten yhteyksien pohjalta 

toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysiin tukeutuen.  

 

Muuttujien yhteisvaihtelun tarkasteleminen ja mahdollisten muuttujaryhmien 

hahmottaminen pelkän korrelaatiomatriisin (kts. Liite 6.) perusteella on kohtuullisen 

hankalaa. Korrelaatiomatriisin osalta tyydytään ainoastaan toteamaan, että muuttujien 

korrelaatiokertoimet poikkeavat valtaosin nollasta. 

 

Taulukko 4. KMO ja Bartlettin Testi. 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,895 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2088,731 

df 300 

Sig. ,000 

 

Faktoroinnin suorittamisen edellytyksiä ja onnistumisen mahdollisuuksia voidaan selvittää 

KMO and Bartlett´s Testin avulla. Yllä olevasta taulukosta (kts. Taulukko 4.) nähdään, että 

Kaiserin Testin arvo 0,895 on suurempi kuin raja-arvo 0.6 ja vastaavasti Bartlettin sfää-

risyystestin arvo on pienempi kuin raja-arvo 0,05, joten edellytykset eksploratiivisen fakto-

rianalyysin suorittamiselle ovat olemassa. Testi osoittaa sen, että korrelaatiomatriisi on 

sovelias faktorianalyysiin.  

 

Siirrytään seuraavaksi muuttujien kommunaliteettien (kts. Liite 7.) tarkastelemiseen. 

Kommunaliteetti mittaa sitä, kuinka hyvin yksittäisen muuttujan vaihtelua pystytään ku-

vaamaan löydettyjen faktorien avulla. Kommunaliteetit vaihtelevat aineistossa tyypillisesti 

välillä [0,1], mutta estimointimenetelmästä johtuen yli ykkösenkin kommunaliteetteja toi-

sinaan esiintyy, mikä on käytännössä looginen mahdottomuus. Pienet kommunaliteetit
8
 

ovat osoitus siitä, että faktoriratkaisun avulla ei kyetä selittämään kyseisen muuttujan arvo-

jen vaihtelua tyydyttävästi. Muuttujien kommunaliteetit aineistossa ovat kohtuullisen kor-

keita, mikä antaa viitteitä siihen, että ne mittaavat melko luotettavasti faktoreita.   

 

 

 

                                                 
8
 Metsämuurosen (2001, 23) mukaan alle 0.3 kommunaliteetin / faktorilatauksen omaavien muuttujien koh-

dalla muuttuja ”sakkaa”, jolloin voidaan harkita niiden poistamista muuttujien joukosta.  
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Taulukko 5. Faktorien ekstraktio ja ominaisarvotaulukko.  

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 8,887 35,549 35,549 4,102 16,409 16,409 4,554 18,214 18,214 

2 2,114 8,456 44,005 5,210 20,839 37,248 2,607 10,427 28,641 

3 1,460 5,841 49,846 1,672 6,687 43,934 2,378 9,513 38,154 

4 1,205 4,819 54,665 1,121 4,486 48,420 1,823 7,291 45,446 

5 1,047 4,188 58,853 ,649 2,596 51,016 1,393 5,570 51,016 

6 ,956 3,823 62,676       

7 ,928 3,712 66,388       

8 ,863 3,453 69,841       

9 ,838 3,354 73,194       

10 ,781 3,124 76,318       

11 ,659 2,637 78,955       

12 ,613 2,454 81,409       

13 ,569 2,274 83,684       

14 ,555 2,219 85,903       

15 ,507 2,027 87,930       

16 ,474 1,894 89,824       

17 ,420 1,680 91,505       

18 ,387 1,547 93,051       

19 ,341 1,364 94,416       

20 ,290 1,159 95,575       

21 ,270 1,081 96,656       

22 ,236 ,946 97,601       

23 ,223 ,891 98,492       

24 ,213 ,852 99,344       

25 ,164 ,656 100,000       

Extraction Method: Generalized Least Squares. 

 

Aloitetaan taulukon (kts. Taulukko 5.) tulkinta Factor sarakkeesta, johon ohjelma tulostaa 

oletusarvoisesti yhtä monta faktoria kuin muuttujiakin on. Empiirisesti mitattujen 

muuttujien kokonaisvarianssi on lähtökohtaisesti yhtä kuin yksittäisten muuttujien 

varianssien summa, joten toiminnan mielekkyyden tutkimusaineiston kokonaisvarianssiksi 

saadaan 25. Kahdenkymmenenviiden faktorin avulla ei kuitenkaan pystytä tiivistämään 

aineistoa ts. kuvaamaan tai selittämään empiirisesti mitattuja muuttujia harvalukuisempien 
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perusulottuvuuksien avulla. Jatkotarkastelua varten otetaan mukaan viisi Kaiserin 

ominaisarvokriteerin 1 ylittävää faktoria, jotka selittävät toiminnan mielekkyyden 

tutkimusaineiston kokonaisvarianssista enemmän kuin yhden empiirisesti mitatun 

muuttujan varianssin verran.  

 

Faktoreiden ominaisarvot voidaan lukea Initial Eigenvalues Total sarakkeesta (kts. 

Taulukko 5. edellä). Initial Eigenvalues % of Variance –sarake ilmaisee, miten suuren 

suhteellisen osan kukin faktori empiirisesti mitattujen muuttujien kokonaisvarianssista 

selittää. Faktori 1 selittää n. 35,5 %, Faktori 2 n. 8,5 %, faktori 3 n. 5,8 %, faktori 4 n.4,8 % 

ja faktori 5 n.4,2 % empiirisesti mitattujen muuttujien kokonaisvarianssista. Initial 

Eigenvalues Cumulative % sarakkeesta nähdään, että viiden Kaiserin ominaisarvokriteerin 

raja-arvon 1 ylittäneen faktorin avulla saadaan yhteensä selitettyä n. 59 % empiirisesti 

mitattujen muuttujien kokonaisvarianssista. Vastaavat tiedot ekstraktoiduille faktoreille 

löytyvät Extraction Sums of Squared Loadings otsikon alla olevista sarakkeista ja rotated 

Sums of Squared Loading otsikon alta löytyvät tiedot rotatoiduille ratkaisuille.  

 

Koska faktoriratkaisu on rotatoitu, tarkastellaan vielä Rotated Sums of Squared Loadings 

otsikon alta vastaavia tietoja (kts. Taulukko 5. edellä). Ensimmäisen faktorin ominaisarvo 

(Rotated Sums of Squared Loadings; Total) on n.4,6 ja selitysaste (Rotated Sums of 

Squared Loadings; % of Variance) 18,2%. Toisen faktorin ominaisarvo on n.2,6 ja 

vastaavasti selitysaste 10,4 %. Kolmannen faktorin ominaisarvo on n.2,4 ja selitysaste 

n.9,5 %. Neljännen faktorin ominaisarvo on n.1,8 ja selitysaste n.7,3 %. Viidennen faktorin 

ominaisarvo on n.1,4 ja selitysaste n.5,6 %. Rotatoidussa faktoriratkaisussa viisi Kaiserin 

ominaisarvokriteerin 1 ylittävää faktoria selittävät yhdessä n.51 % aineiston 

kokonaisvaihtelusta (Rotated Sums of Squared Loadings; Cumulative %). 
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Kuvio 1. Scree Plot -kuvio toiminnan mielekkyyden tutkimusaineistosta.    

 

Scree Plot -kuviossa (kts. Kuvio 1.) on esitetty jokaisen faktorin ominaisarvo. Viiva x- 

akselilla on raja-arvoksi määritetyn Kaiserin ominaisarvokriteerin 1 kohdalla. Faktorit 1-5 

ylittävät Kaiserin ominaisarvokriteerin 1 ja nämä viisi Kaiserin ominaisarvokriteerin 

ylittänyttä faktoria otetaan mukaan jatkotarkastelua varten. Kaiserin ominaisarvokriteerin 1 

alittaneiden faktoreiden (faktorit 6-25) osalta käyrä laskee tasaisesti kohti nollaa (pienin 

ominaisarvo 0,164). Käyrän tasaisempi lasku tosin alkaa jo kolmannesta faktorista, mikä 

puoltaisi kahden faktorin ratkaisua. 

 

Ekstraktion tuloksena saatu faktorimatriisi (kts. Liite 8.) kuvaa yhteyksiä faktorien ja em-

piirisesti mitattujien muuttujien välillä. Muuttujien saamat faktorilataukset ilmaisevat kor-

relaation empiiristen muuttujien ja faktorien välillä, mutta löydösten perusteella on suhteel-

lisen hankala tunnistaa tai tulkita faktoreita. Alkuperäistä matriisia voidaan muuntaa hel-

pommin tulkittavaksi rotaation avulla.  
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Taulukko 6. Rotatoitu faktorimatriisi.  

 
Factor 

1 2 3 4 5 

K7  ,857 
    

K21  ,802 
    

K20  ,708 
 

,319 
  

K4  ,655 
    

K8  ,601 
 

,325 
 

,373 

K16  ,527 
    

K23  ,524 
    

K10  ,405 
    

K25  ,345 
    

K13  
 

,798 
   

K26  ,304 ,796 
   

K3  
 

,466 
   

K9  
 

,334 
   

K5  
 

,328 ,310 
  

K22  
     

K18  ,335 
 

,680 
  

K14  ,522 
 

,591 
  

K15  ,323 
 

,521 
  

K12  
  

,511 
  

K11  
 

,304 ,349 
  

K17  
     

K24 REKOODATTUNA  
   

,917 
 

K27 REKOODATTUNA  
   

,681 
 

K19  
   

,478 
 

K6  ,326 
   

,912 

Extraction Method: Generalized Least Squares.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

Rotatoidussa faktorimatriisissa (kts. Taulukko 6.) saadulle tulokselle on suoritettu ortogo-

naalinen eli suorakulmainen Varimax rotaatio. Suorakulmainen rotaatio säilyttää faktorien 

välisen riippumattomuuden, joten rotatoidusta faktorimatriisista voidaan suoraan lukea 

korrelaatiokertoimet, jotka liittävät empiirisesti mitatut muuttujat faktoreihin. Mitä lähem-
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pänä ykköstä kunkin faktorin sarakkeessa sijaitsevat muuttujien arvot ovat, sitä enemmän 

muuttujilla on yhteistä
9
. Alle 0.3 suuruiset korrelaatiokertoimet on tässä jätetty selvyyden 

vuoksi raportoimatta. Rotatoinnin voidaan katsoa onnistuneen tyydyttävästi iteraatiokier-

rosten lukumäärän jäädessä suhteellisen alhaiseksi (6/25).  

 

Taulukosta havaitaan (kts. Taulukko 6.) yksittäisten muuttujien latautuneen useammalla 

faktorilla, joten jatkossa tulkinta suoritetaan suhteellisesti suurimman korrelaation saaneen 

faktorin pohjalta. Muuttujat K7, K21, K20, K4, K8, K16, K23, K10 ja K25 latautuvat en-

simmäiselle faktorille positiivisesti; muuttujat K13, K26, K3, K9 ja K5 latautuvat toiselle 

faktorille positiivisesti; muuttujat K18, K14, K15, K12 ja K11 latautuvat kolmannelle fak-

torille positiivisesti; muuttujat K24, K27 ja K19 latautuvat positiivisesti neljännelle fakto-

rille ja yksittäinen muuttuja K6 latautuu positiivisesti viidennelle faktorille. Muuttujat K17 

ja K22 ovat saaneet niin pienet latausarvot (<0.3), että ne jätetään kokonaan lopullisen fak-

toriratkaisun ulkopuolelle.  

 

 K3 

 K4     

 K5    

 K6 

 K7 

 K8 

 K9     

 K10      

  

 K11 

 K12 

 K13 

 K14 

 K15      

  

 K16 

 K17 

 K18 

 K19 

 K20      

  

 K21 

 K22 

 K23 

 K24 

 K25       

 K26 

 K27 

 

Kuvio 2. Faktoreille 1-5 latautuneet muuttujat.  

                                                 
9
 Nummenmaan (2003, 338) mukaan jokaisella faktorilla on käytännössä lataus jokaiseen muuttujaan, mutta 

osa latauksista on kuitenkin niin pieniä (alle 0.3), että ne voidaan jättää tarkastelun ulkopuolelle. 

 

FAKTORI 1 

FAKTORI 2 

FAKTORI 3 

FAKTORI 4 

FAKTORI 5 
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Rotatoidun faktoriratkaisun (kts. Taulukko 6.) perusteella (kts. myös Kuvio 2.) voidaan 

esittää, että toiminnan mielekkyyden tutkimusaineiston empiirisesti mitattujen muuttujien 

yhteisvaihtelua selittävät viisi perusulottuvuutta ts. latenttia muuttujaa eli faktoria, jotka 

määrittävät sitä, minkä arvon kukin empiirisesti mitattu muuttuja milloinkin saa. Neljä 

ensimmäistä faktoria selittävät tietyn muuttujajoukon vaihtelua (ryhmäfaktorit). Viides 

faktori sen sijaan selittää ainoastaan yhden muuttujan vaihtelua (spesifi faktori tai niin 

sanottu pseudofaktori, joka syntyy vain yhdestä muuttujasta). Pieniä latausarvoja (<0.3) 

saanee muuttujat K17 ja K22 jätetään lopullisen faktoriratkaisun ulkopuolelle.  

 

Eksploratiivisesta faktorianalyysistä ei ole paljoakaan hyötyä, jos faktoreille ei pystytä 

faktorilatausten ja tutkimuksen taustateorian perusteella muodostamaan mielekästä 

tulkintaa, joten siirrytään seuraavaksi tulkitsemanaan ja nimeämään faktoreita. Faktorien 

tulkinta ja nimeäminen perustuu faktoreiden saamien latausten määrään ja faktorilatausten 

tulkintaan, joka tehdään toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysiin tukeutuen. Tulkinnan 

avulla pyritään hahmottamaan, mitä yhteistä tietyillä faktorilla korkeita latausten 

itseisarvoja saaneilla muuttujilla on. 
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Taulukko 7. Faktoreille latautuneet muuttujat selitteineen ja faktoreiden nimeäminen.  

Yhteisöllisyyden ja 

liittymisen tarve (F1) 

Itsensä kehittämisen 

tarve  

(F2) 

 

Avoimuuden  

tarve  

(F3)  

Itsenäisyyden ja 

autonomian tarve 

(F4) 

Arvostuksen  

tarve  

(F5) 

K7 (KT opiskelijayh-

teisössä opiskelijat 

auttavat mielellään 

toisiaan ryhmässä 

työskenneltäessä.) 

 

K21 (KT opiskeli-

jayhteisössä saan 

muilta opiskelijoilta 

tukea ryhmätyösken-

telyn aikana.) 

 

K20 (KT opiskeli-

jayhteisössä saan 

muilta opiskelijoilta 

kannustavaa palautet-

ta.) 

 

K4 (KT opiskelijayh-

teisössä toiset kuun-

televat minua aidos-

ti.) 

 

K8 (KT opiskelijayh-

teisössä minut hy-

väksytään sellaisena 

kuin olen.) 

 

K16 (KT opiskeli-

jayhteisössä autan 

mielelläni kanssa-

opiskelijoita ryhmä-

työskentelyn aikana.) 

 

K23 REKOODAT-

TUNA (KT opiskeli-

jayhteisössä tunnistan 

itsessäni  halutto-

muutta toimia ryh-

mässä.) 

 

K10 (KT opiskeli-

jayhteisössä kuunte-

len toisia aidosti.) 

 

K25 (KT opiskeli-

jayhteisössä voin 

muodostaa pysyviä 

ystävyyssuhteita.) 

K13 (KT opiskeli-

jayhteisössä voin 

kehittää itseäni.) 

 

K26 (KT opiskeli-

jayhteisössä voin 

kehittää itseäni.) 

 

K3 (KT opiskelijayh-

teisössä minulla on 

mahdollisuus sovel-

taa aiemmin opittua 

tietoa itselle mielek-

käällä tavalla.) 

 

K9 (Kasvatustieteel-

listä koulutusta ja 

tieteenalan erityis-

osaamista arvostetaan 

KT opiskelijoiden 

keskuudessa.) 

 

K5 (KT opiskelijayh-

teisössä minulla on 

mahdollisuus ajatella 

autonomisesti.) 

K18 (KT opiskeli-

jayhteisön sisäinen 

vuorovaikutus perus-

tuu avoimuuteen.) 

 

K14 (KT opiskeli-

jayhteisössä vallitsee 

aidosti avoin ilmapii-

ri.) 

 

K15 (KT opiskeli-

jayhteisössä tunnen 

itseni täysivaltaiseksi 

tiedeyhteisön jäse-

neksi.) 

 

K12 (KT opiskeli-

jayhteisössä pääsen 

vaikuttamaan.) 

 

K11 (KT opiskeli-

jayhteisössä saan 

ääneni kuuluviin.) 

K24 REKOODAT-

TUNA (KT opiskeli-

jayhteisössä en voi 

työskennellä itsenäi-

sesti.) 

 

K27 REKOODAT-

TUNA (KT opiskeli-

jayhteisössä en voi 

työskennellä au-

tonomisesti.) 

 

K19 (KT opiskeli-

jayhteisössä voin 

opiskella itsenäisesti 

edeten omaan tah-

tiin.) 

K6 (Olen tyytyväinen 

omaan asemaani KT 

opiskelijayhteisössä.) 

 

Yllä olevan taulukon (kts. Taulukko 7.) ensimmäisellä sarakkeella allekkain ovat 

ensimmäiselle faktorille positiivisesti latautuneet empiiriset muuttujat K7, K21, K20, K4, 

K8, K16, K23, K10 ja K25 selitteineen. Faktorin voidaan tulkita mittaavan 

yhteisöllisyyden ja liittymisen tarvetta. Toisella sarakkeella allekkain ovat toiselle 

faktorille positiivisesti latautuneet empiiriset muuttujat muuttujat K13, K26, K3, K9 ja K5 
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selitteineen. Faktorin voidaan tulkita mittaavan itsensä kehittämisen tarvetta. Kolmannella 

sarakkeella allekkain ovat kolmannelle faktorille positiivisesti latautuneet empiiriset 

muuttujat K18, K14, K15, K12 ja K11 selitteineen. Faktorin voidaan tulkita mittaavan 

avoimuuden tarvetta. Neljännellä sarakkeella allekkain ovat neljännelle faktorille 

positiivisesti latautuneet empiiriset muuttujat K24, K27 ja K19 selitteineen. Faktorin 

voidaan tulkita mittaavan itsenäisyyden ja autonomian tarvetta. Viidennellä sarakkeella on 

viidennelle faktorille positiivisesti latautunut empiirinen muuttuja K6 ja ko. muuttujan 

selite. Faktorin voidaan tulkita mittaavan arvostuksen tarvetta.  

 

Faktoreiden saamien latausten määrään ja faktorilatausten toiminnan mielekkyyden 

käsiteanalyysiin tukeutuvaan tulkintaan perustuen voidaan kokoavasti esittää, että 

faktoriratkaisun muodostavat viisi faktoria: F1 (= Yhteenkuulumisen ja liittymisen tarve), 

F2 (= Itsensä kehittämisen tarve), F3 (= Avoimuuden tarve), F4 (= Itsenäisyyden ja 

autonomian tarve), sekä F5 (= Arvostuksen tarve).  

 

Taulukko 8. Faktoriratkaisun sopivuus. 

Chi-Square df Sig. 

222,414 185 ,031 

 

Khiin neliö jakaumaan perustuva mallin istuvuustesti mittaa sitä, onko viiden faktorin rat-

kaisu riittävä selittämään muuttujien yhteisvaihtelua. Yllä olevasta taulukosta (kts. Tauluk-

ko 8.) huomataan, että testisuureen arvo 0,031 on pienempi kuin testin raja-arvo 0,05, joten 

tuotettu korrelaatiomatriisi eroaa tilastollisesti merkitsevästi havaittujen muuttujien korre-

laatiomatriisista (p < 0,05).  Testin perusteella faktorimalli ei sovi aineistoon ts. ko. faktori-

ratkaisu ei kykene selittämään muuttujien yhteisvaihtelua riittävästi.   
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Taulukko 9. Faktoreiden välinen korrelaatiomatriisi.  

Factor 1 2 3 4 5 

1 ,334 ,165 ,181 ,072 ,907 

2 ,596 ,525 ,408 ,183 -,411 

3 -,343 ,106 -,018 ,932 ,037 

4 ,578 -,749 -,095 ,299 -,082 

5 -,287 -,353 ,889 -,048 -,004 

Extraction Method: Generalized Least Squares.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 

Yllä olevasta taulukosta (kts. Taulukko 9.) huomataan, että estimointimenetelmästä johtuen 

faktorit muuttujat eivät loogisesti korreloi itsensä kanssa, joten faktorianalyysin tuloksena 

ei saada täysin ortogonaalista menetelmän mukaista tuotosta.  

4.5.4. Mittarin reliabiliteetti ja käsitevaliditeetti   

Tutkielman luotettavuuden arviointi on oleellinen osa tutkimusta. Perinteisesti tutkimuksen 

luotettavuutta on arvioitu reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden avulla (Metsämuuronen, 

2003, 42–43). Pro gradu tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä reliabiliteetin käsitteellä 

viitataan toiminnan mielekkyyden kyselylomakkeen eli mittarin kykyyn tuottaa mittaustu-

loksia, jotka ovat riittävän vapaita satunnaisista virheistä. Mittarin sopivuus omaan aineis-

toon on mahdollista tarkistaa laskemalla reliabiliteetin arvo. 

 

Perinteisesti keskeinen oletus reliabiliteetin laskemisessa on, että mittarin taustalla on yk-

siulotteinen ilmiö. Jos mittarissa esiintyy useita dimensioita, voidaan osiot erotella omiksi 

mittareikseen ja laskea reliabiliteetit kullekin dimensiolle erikseen (ibid., 2003, 108). Re-

liabiliteettikertoimien määräämisen yhteydessä on myös mahdollista etsiä osioanalyysin 

avulla sellaisia osioita, jotka vaikuttavat ko. dimensiolla mittarin reliabiliteettiin niitä alen-

tavasti. Tämän tutkielman osalta menetellään edellä mainitulla tavalla ja lasketaan ensin 

Cronbachin alfa
10

 kullekin toiminnan mielekkyyden dimensiolle erikseen, jonka jälkeen 

tarkastellaan osioanalyysin avulla löytyykö niistä mittarin reliabiliteettia alentavia osioita.  

 

 

                                                 
10

 Metsämuurosen (2003, 47, 443) mukaan Cronbachin alfan arvoa 0,6 voidaan pitää alimpana hyväksyttävä 

mittarin reliabiliteetin raja-arvona.  
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Taulukko 10. Reliabiliteettitarkastelu F1–F5.  

Factor 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

1 ,879 ,883 9 

2 ,759 ,759 4 

3 ,806 ,807 5 

4 ,687 ,699 3 

5 - - 1 

 

Yllä olevasta taulukosta (Taulukko 10.) nähdään, että faktorilla 1 (= Yhteenkuulumisen ja 

liittymisen tarve) Cronbachin alfa saa arvon 0,879, mikä tarkoittaa sitä, että ko. dimensiolla 

n.12 % mittaustulosten vaihtelusta on satunnaista virhevaihtelua. Osioiden lukumäärä on 9. 

Faktorilla 2 (= Itsensä kehittämisen tarve) Cronbachin alfa saa arvon 0,759, mikä tarkoittaa 

sitä, että ko. dimensiolla n.24 % mittaustulosten vaihtelusta on satunnaista virhevaihtelua. 

Osioiden lukumäärä on 4. Faktorilla 3 (= Avoimuuden tarve) Cronbachin alfa saa arvon 

0,806, mikä tarkoittaa sitä, että ko. dimensiolla n.19 % mittaustulosten vaihtelusta on sa-

tunnaista virhevaihtelua. Osioiden lukumäärä on 5. Faktorilla 4 (= Itsenäisyyden ja au-

tonomian tarve) Cronbachin alfa saa arvon 0,687, mikä tarkoittaa sitä, että ko. dimensiolla 

n.31 % mittaustulosten vaihtelusta on satunnaista virhevaihtelua. Osioiden lukumäärä on 3.  

 

Faktori 5 (= Arvostuksen tarve) on spesifi faktori ja sille latautuu ainoastaan yksi empiiri-

nen muuttuja, jolla ei ole mahdollisuutta korreloida toisten muuttujien kanssa. Cronbachin 

alfan reliabiliteettiestimaattia ei voida laskea ko. dimensiolle.  
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Taulukko 11. Osioanalyysi F1 (= Yhteenkuulumisen ja liittymisen tarve). 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlati-

on 

Squared Multi-

ple Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

K7 37,7989 28,465 ,754 ,613 ,853 

K21 37,8268 29,593 ,773 ,654 ,853 

K20 38,1397 29,492 ,732 ,600 ,856 

K4 37,8715 30,304 ,701 ,531 ,859 

K8 37,7542 29,366 ,684 ,502 ,860 

K16 37,3128 33,598 ,572 ,363 ,872 

K23REKOODATTUNA 38,0335 30,145 ,528 ,296 ,877 

K10 37,4972 34,015 ,482 ,258 ,877 

K25 37,3855 31,778 ,463 ,233 ,881 

 

Taulukon (Taulukko 11.) viimeisestä sarakkeesta (Cronbach´s Alpha if Item Deleted) näh-

dään, miten ko. dimension reliabiliteettikertoimelle käy, jos jonkin tietty osio jätetään pois. 

Reliabiliteettikertoimet (jos osio poistetaan) vaihtelevat välillä 0,853–0,881. Sarakkeesta 

Scale Variance if Item Deleted nähdään miten paljon yksittäisten osioiden poistaminen ko. 

dimensiolla vaikuttaisi testin varianssiin. Yleisesti ottaen muuttujien määrän lisääminen 

lisää testin varianssia muuttujien määrän vähentämisen laskiessa sitä. Muuttujan K25 pois-

taminen näyttäisi nostavan mittarin reliabiliteettia ainoastaan 0,002 yksikköä, joten osion 

poistamiseen ko. dimensiolla ei ole perusteita. 

 

Taulukko 12. Osioanalyysi F2 (= Itsensä kehittämisen tarve). 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlati-

on 

Squared Multi-

ple Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

K13 14,03 4,083 ,700 ,613 ,617 

K26 13,91 4,444 ,673 ,586 ,639 

K3 14,35 5,111 ,480 ,248 ,741 

K5 14,08 5,183 ,399 ,161 ,786 

 

Taulukon (Taulukko 12.) sarakkeesta Cronbach´s Alpha if Item Deleted nähdään, miten 

ko. dimension reliabiliteettikertoimelle käy, jos jonkin tietty osio jätetään pois. Reliabili-

teettikertoimet (jos osio poistetaan) vaihtelevat välillä 0,617–0,786. Muuttujan K5 poista-

minen näyttäisi nostavan mittarin reliabiliteettia 0,027 yksikköä. Mittarin reliabiliteetti ko. 
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dimensiolla on lähtökohtaisesti riittävän korkea Cronbachin alfa raja-arvon ylittyessä 

(Cronbachin alfan arvo ko. dimensiolla 0,759), joten osion poistamisella ei ole ratkaisevaa 

merkitystä dimension reliabiliteetin kannalta.    

 

Taulukko 13. Osioanalyysi  F3 (= Avoimuuden tarve). 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlati-

on 

Squared Multi-

ple Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

K18 16,18 9,547 ,675 ,514 ,744 

K14 16,25 9,183 ,640 ,495 ,753 

K15 16,38 9,400 ,574 ,349 ,775 

K12 16,37 9,900 ,575 ,375 ,773 

K11 15,99 10,469 ,500 ,313 ,795 

 

Taulukon (Taulukko 13.) sarakkeesta Cronbach´s Alpha if Item Deleted nähdään, miten 

ko. dimension reliabiliteettikertoimelle käy, jos jonkin tietty osio poistetaan. Reliabiliteet-

tikertoimet (jos osio poistetaan) vaihtelevat välillä 0,744–0,795. joten yksittäisten osioiden 

poistamiseen ko. dimensiolla ei dimension reliabiliteetin osalta ole perusteita. 

 

Taulukko 14. Osioanalyysi F4 (= Itsenäisyyden ja autonomian tarve). 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlati-

on 

Squared Multi-

ple Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

K24REKOODATTUNA 9,0444 3,674 ,637 ,439 ,427 

K27REKOODATTUNA 9,1056 4,073 ,503 ,365 ,594 

K19 9,4167 3,853 ,393 ,184 ,753 

 

Taulukon (Taulukko 14.) sarakkeesta Cronbach´s Alpha if Item Deleted nähdään, miten 

ko. dimension reliabiliteettikertoimelle käy, jos jonkin tietty osio poistetaan. Reliabiliteet-

tikertoimet (jos osio poistetaan) vaihtelevat välillä 0,427–0,753. Muuttujan K19 poistami-

nen näyttäisi nostavan mittarin reliabiliteettia 0,066 mittayksikköä. Ennen osion poistamis-

ta tutkitaan, mikä osiossa mahdollisesti voisi olla vikana. Vasta sen jälkeen voidaan harkita 

osion poistamista. Faktori 4 mittaa itsenäisyyden ja autonomian tarvetta. Kyselylomakkeen 

muuttuja K19 esittää väittämän ” KT opiskelijayhteisössä voin opiskella itsenäisesti edeten 

omaan tahtiin.”. Väittämä voidaan katsoa mittaavan sitä, mitä sen tulisikin mitata. Kysees-

sä ei siis ole koko testin reliabiliteettia merkittävästi alentava osio ko. dimensiolla sinänsä. 
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Koska mittarin reliabiliteetti ko. dimensiolla on lähtökohtaisesti riittävän korkea Cron-

bachin alfa raja-arvon 0,6 ylittyessä (Cronbachin alfan arvo ko. dimensiolla 0,687), osion 

poistamisella ei ole ratkaisevaa merkitystä dimension reliabiliteetin kannalta. 

 

Mittarin reliabiliteettitarkastelun loppuyhteenvetona todetaan, että tutkielman reliabiliteet-

tia voidaan ryhmäfaktorien F1–F4 osalta  pitää riittävän korkeana Cronbachin alfan arvo > 

0.6 ylittyessä. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että ko. dimensioilla toiminnan mielek-

kyyden mittaustulosten vaihtelusta 12–31% on satunnaista virhevaihtelua. Spesifin faktorin 

5 osalta reliabiliteettiestimaattina voidaan käyttää ko. faktorille latautuneen yksittäisen 

empiirisen muuttujan K6 kommunaliteettia (kts. Liite 7.), jonka arvo (0,999) kuvaa pro-

senttiosuutta, jolla yksittäisen muuttujan vaihtelu tulee selitetyksi valitussa faktoriratkai-

sussa. Kyseinen faktori on pseudofaktori, joka syntyy vain yhdestä muuttujasta ja selittää 

siten ainoastaan yhden muuttujan vaihtelua.  

 

Pro gradu tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä validiteetin käsitteellä viitataan ensisi-

jaisesti tutkimuksen sisäiseen käsitevaliditeettiin ja toissijaisesti tutkimuksen ulkoiseen 

validiteettiin. Edellä mainitun marssijärjestyksen mukaisesti tarkastellaan seuraavassa en-

sin tutkielman sisäistä validiteettia, jolla viitataan tutkimuksen sisäisen luotettavuuden ar-

viointiin ja alaluvun lopuksi tutkielman ulkoista validiteettia, jolla viitataan tutkimuksen 

yleistettävyyteen (Metsämuuronen, 2003, 35, 43).  

 

Tutkielman sisäisen validiuden tarkastelua voidaan lähestyä usealla eri tavalla. Tässä yh-

teydessä arvioidaan ensisijaisesti mittarin käsitevaliditeettia, jolla viitataan siihen, mittaa-

vatko toiminnan mielekkyyden tutkimusaineiston dimensioille latautuneet empiiriset muut-

tujat todella muuttujien taustalla olevaa latenttia muuttujaa. Mikäli näin on, tietyille fakto-

reille latautuneiden empiiristen muuttujien tulee olla systemaattisemmin yhteydessä keske-

nään suhteessa muihin muuttujiin. Käytännössä jokainen muuttuja latautuu jokaiselle fak-

torille aina jonkin verran. Koska ekploratiivisen faktorianalyysin tavoitteena on löytää tul-

kinnallisesti selkeä faktoriratkaisun toiminnan mielekkyyden tutkimusaineistosta, tietyn 

muuttujan voidaan katsoa latautuvan tietylle faktorille silloin, kun muuttujan ja faktorin 

välinen lataus on itseisarvoltaan suuri suhteessa muihin latauksiin (kts. Taulukko 6.).  

 

Kun tarkastellaan toiminnan mielekkyyden tutkimusaineiston eri dimensioille latautuneita 

muuttujia selitteineen ja faktoreiden nimeämistä (kts. Taulukko 7. edellä) huomataan, että 
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faktorille F2 (= Itsensä kehittämisen tarve) latautuneet empiiriset muuttujat K9 ja K5 itse 

asiassa mittaavat faktorien F5 (= Arvostuksen tarve) ja F4 (= Itsenäisyyden ja autonomian 

tarve) latentteja ominaisuuksia. Näin ollen latentin muuttujan F2 (= Itsensä kehittämisen 

tarve) faktorilatauksia ei kaikilta osin pystytty perustelemaan toiminnan mielekkyyden 

käsiteanalyysiin tukeutuen; toisin sanoen, ko. dimensiolle latautuneet empiiriset muuttujat 

eivät kaikilta osin mittaa muuttujan taustalla olevaa latenttia muuttujaa. Tutkielman sisäi-

sen käsitevaliditeetin näkökulmasta tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että aivan kaikilta 

ei onnistuttu mittaamaan sitä, mitä oli tarkoitus mitata tai sitten teoreettiset oletukset siitä, 

millaisia nämä latentit muuttujat ovat, on virheellinen. Faktorianalyysi menetelmänä on 

matemaattisesti kohtuullisen monimutkainen ja aineistossa esiintyvien korrelaatioryhmien 

paikantaminen, sekä faktorilatausten tulkinta jälkikäteen toiminnan mielekkyyden käsite-

analyysin pohjalta, tutkimuskohteen erityisluonne huomioiden, oli myös odotetusti haas-

teellista.  

 

Ulkoisen validiteetin tarkasteleminen on tutkielman osalta hieman toissijaista sinänsä siitä 

sattuneesta syystä, että pro gradu -tutkielman otantaa ei satunnaistettu. Tutkielman suunnit-

teluvaiheessa yhdessä opinnäytetyön ohjaajan kanssa arvioitiin, että opinnäyteyön tekemi-

sessä käytännön ongelman muodostaa kysymys siitä, kuinka saada riittävän laaja otos pe-

rusjoukosta eksploratiivisen fakrorianalyysin suorittamisen edellytysten täyttymiseksi. Tä-

hän tavoitteeseen päästiin lähettämällä kysely tutkimuksen koko perusjoukolle eli kaikille 

kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille. Erinäisistä syistä kaikilta tutkittavilta perus-

joukon jäseniltä vastauksia kyselyyn ei saatu. Koska aineistonkeruu on toteutettu ilman 

satunnaistettua otantaa, otantateknisesti kyseessä on näyte. Näin ollen tutkimustuloksista ei 

voida tehdä tilastollisia päätelmiä otoksesta tutkimuksen koko perusjoukkoon.  

4.6. Tutkimuksen empiirisen osion yhteenveto  

Seuraavassa vastataan tutkielman kolmanteen tutkimuskysymykseen tutkielman empiirisen 

osuuden antia kokoavasti. Kolmannen tutkimuskysymyksen muodostaa kysymys siitä, mil-

lainen faktoriratkaisu empiirisen tutkimusaineiston pohjalta muodostuu ja onko lopullinen 

faktorimalli perusteltavissa toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysin avulla.  

 

Tutkielman empiirisen osuuden eksploratiivisen faktorianalyysin tavoitteena oli löytää 

tulkinnallisesti selkeä faktoriratkaisu toiminnan mielekkyyden tutkimusaineistosta. Päätu-
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los on se, että analyysissä mukana olleet 25 empiirisesti mitattua muuttujaa (muuttujat K17 

ja K22 poislukien) muodostavat 5 toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysin pohjalta perus-

teltavissa olevaa faktoria: F1 (= Yhteenkuulumisen ja liittymisen tarve), F2 (= Itsensä ke-

hittämisen tarve), F3 (= Avoimuuden tarve), F4 (= Itsenäisyyden ja autonomian tarve), 

sekä F5 (= Arvostuksen tarve).  

 

Edellä mainitut 5 latenttia muuttujaa, perusdimensiota ts. faktoria määrittävät sitä, minkä 

arvon kukin empiirisesti mitattu muuttuja milloinkin saa (Kts. Taulukko.6.). Normaalija-

kaumaoletuksen rikkoutumisen loogisena seuraamuksena eksraktointimenetelmänä käytet-

tiin yleistettyjen neliösummien menetelmää ortogonaalisella Varimax rotaatiolla. Ortogo-

naalisen rotaation avulla faktorit ovat periaatteessa helpommin erotettavissa toisistaan ja 

tulkittavissa omiksi dimensioikseen. Iteraatiokierrosten suhteellisen alhainen lukumäärä 

(6/25) antoi viitteitä siitä, että aineisto soveltuu faktorianalyyttisiin tarkasteluihin. Rota-

toidun faktoriratkaisun avulla saatiin selitettyä n.51 % empiiristen muuttujien yhteisvaihte-

lusta (Kts. Taulukko 5.). Lopullisen faktoriratkaisun ulkopuolelle jätettiin pieniä faktorila-

tauksia (<0.3) saaneet empiiriset muuttujat (kts. Taulukko.6.).  

 

Latentti muuttuja F1 (= Yhteisöllisyyden ja liittymisen tarve) erottautui faktorilatauksien 

tulkinnan perusteella kaikkein selkeimmin omaksi dimensiokseen. Näin jälkikäteen ajatel-

tuna tämä on toisaalta hyvin ymmärrettävää, sillä yksilön pyrkimys itsensä kehittämiseen 

ja toiminnan mielekkyyden kokemiseen ylipäätään ei mahdollistu sosiaalisessa tyhjiössä. 

Liittyminen ryhmään on ihmiselle lajityypillinen ominaisuus ja muodostaa kivijalan, jonka 

perustalle myös itsensä kehittäminen rakentuu, sillä sivistyskykyisyys edellyttää subjektien 

vastavuoroista sivistyksellisyyden tunnustamista.  

 

Aikaisempien Maslowin tarvehierarkiaa soveltavien empiiristen tutkimusten perusteella 

erityisesti itsensä kehittämisen tarvetaso on jossain määrin muita tarvetasoja useammin 

saanut tuekseen muista faktoreista riippumattomia muuttujalatauksia (Porat, B, 1988, 86). 

Myös tämän tutkielman osalta vaikutti alkuun siltä, että latentti muuttuja F2 (= Itsensä ke-

hittämisen tarve) pystytään faktorilatauksien tulkinnan perusteella nimeämään selkeästi 

omaksi dimensiokseen. Mittarin käsitevaliditeetin tarkastelemisen yhteydessä (kts. Tau-

lukko 7. edellä) kuitenkin huomataan, että ko. faktorille latautuneet empiiriset muuttujat 

K9 ja K5 itse asiassa mittaavat toiminnan mielekkyyden dimensioiden F3 (= Arvostuksen 

tarve) ja F4 (= Itsenäisyyden ja autonomian tarve) latenttia ominaisuutta. Latentit muuttujat 
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F3 (= Avoimuuden tarve), F4 (= Itsenäisyyden ja autonomian tarve) sekä pseudofaktori F5 

(= Arvostuksen tarve) erottuivat faktorilatausten tulkinnan perusteella omiksi dimensioik-

seen. 

 

Tutkielman tutkimustulosten luotettavuutta tarkasteltiin ensisijaisesti mittarin reliabiliteetin 

ja -käsitevaliditeetin avulla. Mittarin sopivuus aineistoon tarkistettiin laskemalla reliabili-

teetin arvo; tutkielman reliabiliteettia voidaan ryhmäfaktorien F1–F4 osalta pitää riittävän 

korkeana Cronbachin alfan arvon 0.6 ylittyessä. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että ko. 

dimensiolla toiminnan mielekkyyden mittaustulosten vaihtelusta 12–31% on satunnaista 

virhevaihtelua. Spesifin faktorin F5 osalta reliabiliteettiestimaattina käytettiin ko. faktorille 

latautuneen muuttujan K6 kommunaliteettia, jonka arvo (0,999) kuvaa prosenttiosuutta, 

jolla yksittäisen muuttujan vaihtelu tulee selitetyksi valitussa faktoriratkaisussa. Kyseinen 

faktori on pseudofaktori, joka syntyy vain yhdestä muuttujasta ja selittää siten ainoastaan 

yhden muuttujan vaihtelua.  

  

Tutkielman sisäisen käsitevaliditeetin osalta todetaan, että latentin muuttujan F2 (= Itsensä 

kehittämisen tarve) faktorilatauksia ei kaikilta osin pystytty perustelemaan toiminnan mie-

lekkyyden käsiteanalyysin avulla. Ko. dimensiolle faktorilatauksia saaneet empiiriset 

muuttujat eivät siten kaikilta osin mittaa muuttujan taustalla olevaa latenttia muuttujaa tai 

tai sitten teoreettiset oletukset latenteista muuttujista ovat pielessä. Tutkielman aineiston 

keruu toteutettiin ilman satunnaistettua otantaa ja kysely lähetettiin tutkimuksen koko pe-

rusjoukolle. Syystä tai toisesta kaikki eivät kyselyyn vastanneet, joten otantateknisesti ky-

seessä on näyte. Tutkielman ulkoisen validiteetin osalta tyydytään toteamaan; koska otan-

taa ei satunnaistettu, tutkimustulosten perusteella ei voida tehdä tilastollisia päätelmiä 

otoksesta perusjoukkoon.  

 

Mallin istuvuutta aineistoon testattiin Khiin neliön jakaumaan perustuvan mallin istuvuus-

testin avulla. Testin perusteella faktorimalli ei sovi aineistoon, sillä viiden faktorin ratkaisu 

ei selitä riittävästi muuttujien yhteisvaihtelua (kts. Taulukko 8.). Khiin neliön -testi on epä-

herkkä mallin kompleksisuudelle, joten testin tuloksiin voidaan suhtautua pienellä varauk-

sella
11

.  

                                                 
11

 Nummenmaa (2004, 335) korostaa, että faktorianalyysin avulla on suhteellisen helppo tehdä virheellisiä 

päätelmiä siitä, olisiko nollatuloksen tuottavassa aineistossa sittenkin havaittavissa jokin ilmiö. 
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Myös silloin, kun harjoitellaan tieteellistä tutkimusta, on syytä muistaa, että lopullinen vas-

tuu tutkimustulosten tulkinnasta on aina tutkijalla. Oletus faktoreiden korreloimattomuu-

desta on jossain määrin ongelmallinen ja nostaa esiin kysymyksen siitä, onko tiukasti ope-

rationalisoitavan käsitteen määrittely sinänsä lainkaan tarkoituksenmukaista tutkimuskoh-

teen ja tieteenalan erityisluonteesta johtuen. Ortogonaalisessa rotaatiossa faktorit ovat kes-

kenään korreloimattomia, jolloin korrelaatiokertoimien arvot eivät riipu toisistaan, vaan 

edustavat jokaisen faktorin uniikkia osuutta. Ihmisen toiminta on siinä määrin kokonaisval-

taista, että on vaikeaa ajatella yksilön toiminnan mielekkyyden eri dimensioiden olevan 

todellisuudessa täysin toisistaan riippumattomia. Tässä mielessä ortogonaalirotaatio ei vält-

tämättä ole sopivin vaihtoehto tai tapa kuvata ilmiötä.  Tämä nostaa esiin kysymyksen sii-

tä, olisiko vinorotaatiolla kenties saatu erilaiset tulokset, sillä vinorotaatiossa faktoreiden 

annetaan tyypillisesti korreloida keskenään.  

 

Rotaation valinnasta ei voida antaa yleispäteviä ohjeita. Ortogonaalisen- ja vinorotaation 

problematiikkaa voidaan tutkia esimerkiksi tekemällä keskiarvosummamuuttujat faktorei-

den kärkimuuttujista ja katsomalla, missä määrin tällaiset muuttujat korreloivat keskenään. 

Jos muuttujat eivät korreloi keskenään, niin saadaan viitteitä siitä, että ortogonaalinen malli 

sopii hyvin aineistoon. Jos taas selviä korrelaatioita muuttujien välillä on, ortogonaalirotaa-

tio on karkeistava ja jossain määrin olennaista tietoa hävittävä. Toisaalta empiirisen tutki-

muksen ominaispiirre on, että tutkimusaineistoa tiivistettäessä menetetään aina jossain 

määrin olennaista tietoa tutkimuskohteesta. Ongelma on perusluonteeltaan ihmistieteen 

multivariaalisesta luonteesta johtuvaa, joten tarkastelua ei tämän tutkielman osalta viedä 

edellä kuvattua yleisellä tasolla tapahtuvaa luonnehdintaa pidemmälle. 
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5. POHDINTA 

Tutkielman pohdinta osiossa vastataan tiivistetysti ja kokoavasti tutkimuskysymyksiin, 

jonka jälkeen siirrytään hahmottelemaan ryhmätoiminnan organisoimiseen avautuvia mah-

dollisuuksia yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta. Pro gradu tutkielman tutki-

muskysymykset olivat:  

 

1) Mistä yksilön toiminnan mielekkyyden kokemus muodostuu? 

2) Millaisia mahdollisuuksia ryhmä tarjoaa ja miten ryhmä rajaa yksilön toiminnan 

mielekkyyden kokemista? 

3) Millainen faktoriratkaisu empiirisen tutkimusaineiston pohjalta muodostuu ja onko 

lopullinen faktorimalli perusteltavissa toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysin 

avulla? 

 

Toiminnan mielekkyyden -käsitteen määrittelyyn on varmasti olemassa muitakin tapoja, 

mutta työssäni päädyin jäsentämään toiminnan mielekkyyden -käsitettä yksilötasolla ja 

selkeyttämään siihen liitettyjä merkityksiä ryhmätoiminnan kontekstissa sivistysteoreetti-

sesti tulkitun Maslowin tarvehierarkkisen teorian näkökulmasta. Vastauksena ensimmäi-

seen tutkimuskysymykseen voidaan tiivistetysti esittää, että ryhmässä toimiessaan yksilön 

inhimilliset tarpeet ja niihin liittyvät toiminnan motiivit, mannermaisen filosofian traditios-

ta ponnistavan sivistysteoreettisen orientaation yhtymäkohtineen, ovat kaiken aikaa läsnä 

muodostaen soveltuvin osin yksilön toiminnan mielekkyyden kokemisen perustan. Yksilön 

toiminnan mielekkyyden kokemus muodostuu yksilön inhimillisten tarpeiden tyydyttyessä, 

mikä mahdollistaa sisäisen tasapainotilan ylläpitämisen.  

 

Vaihtelevissa ryhmätilanteissa yksilö on aina jossain määrin alisteisessa asemassa joutues-

saan sovittamaan toimintaansa ryhmän normatiivisten vaatimusten mukaisesti. Vastaukse-

na toiseen tutkimuskysymykseen voidaan tiivistetysti esittää, että se, millaisia mahdolli-

suuksia ryhmä tarjoaa ja toisaalta, miten ryhmä rajaa yksilön toiminnan mielekkyyden ko-

kemisen mahdollisuuksia ryhmätoiminnan kontekstissa on lopulta ryhmän itsensä ratkais-

tavissa. Ryhmän tavoitteelliseen toimintaan pohjautuvien jaettujen merkityksenantojen 

siirtyessä yksilön sisäisiksi representaatioiksi ryhmän jäsenet periaatteessa itse, enemmän 

tai vähemmän tietoisesti (tai kenties tiedostamattaan), rajaavat omia toiminnan mielekkyy-

den kokemisen mahdollisuuksia ryhmässä.  
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Vastauksena kolmanteen tutkimuskysymykseen voidaan tiivistetysti esittää, että toiminnan 

mielekkyyden exploratiivisen faktorianalyysin päätuloksena, muuttujien faktorilatausten 

toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysiin tukeutuvan tulkinnan perusteella, lopullisen fak-

toriratkaisun muodostavat 5 toiminnan mielekkyyden dimensiota. Empiiristen tutkimustu-

losten tulkinnan perusteella yksilön toiminnan mielekkyyden kokemusta ryhmätoiminnan 

kontekstissa määrittävät F1 (= Yhteisöllisyyden ja liittymisen tarve), F2 (= Itsensä kehit-

tämisen tarve), F3 (=Avoimuuden tarve), F4 (= Itsenäisyyden ja autonomian tarve), sekä 

F5 (= Arvostuksen tarve).  

 

Mallin istuvuutta aineistoon testattiin Khiin neliön jakaumaan perustuvan mallin istuvuus-

testin avulla (kts. Taulukko 8.). Testin tulosten perusteella faktorimalli ei sovi aineistoon, 

sillä viiden faktorin ratkaisu ei selitä riittävästi muuttujien yhteisvaihtelua. Khiin neliön -

testi on kuitenkin epäherkkä mallin kompleksisuudelle, joten testin tuloksiin voidaan suh-

tautua pienellä varauksella. 

 

Tutkielman tutkimustulosten luotettavuutta tarkasteltiin ensisijaisesti mittarin reliabiliteetin 

ja -käsitevaliditeetin avulla. Mittarin sopivuus omaan aineistoon tarkistettiin laskemalla 

reliabiliteetin arvon; tutkielman reliabiliteettia voidaan ryhmäfaktorien F1–F4 osalta pitää 

riittävän korkeana Cronbachin alfan arvon 0.6 ylittyessä. On kuitenkin syytä pitää mieles-

sä, että ko. dimensioilla toiminnan mielekkyyden empiiristen mittaustulosten vaihtelusta 

12–31% on satunnaista virhevaihtelua. Spesifin faktorin F5 osalta reliabiliteettiestimaattina 

käytettiin ko. faktorille latautuneen yksittäisen empiirisen muuttujan K6 kommunaliteettia, 

jonka arvo (0,999) kuvaa prosenttiosuutta, jolla yksittäisen muuttujan vaihtelu tulee selite-

tyksi valitussa faktoriratkaisussa. Kyseinen faktori on pseudofaktori, joka syntyy vain yh-

destä muuttujasta ja selittää siten ainoastaan yhden muuttujan vaihtelua. 

 

Latentin muuttujan F2 faktorilatauksia ei kaikilta osin pystytty perustelemaan, joten tut-

kielman sisältövaliditeetin näkökulmasta kaikilta osin ei onnistuttu mittaamaan sitä, mitä 

oli tarkoitus mitata tai sitten teoreettiset oletukset latenteista muuttujista ovat virheellisiä. 

Tutkielman aineistonkeruu toteutettiin ilman satunnaistettua otantaa ja kysely lähetettiin 

tutkimuksen koko perusjoukolle. Syystä tai toisesta kaikki eivät kyselyyn vastanneet, joten 

otantateknisesti kyseessä on näyte. Näin olleen tutkielman ulkoisen validiteetin osalta tyy-

dytään toteamaan, että tutkimustulosten perusteella ei voida tehdä tilastollisia päätelmiä 

otoksesta tutkimuksen koko perusjoukkoon, sillä otantaa ei satunnaistettu.  Siirrytään tut-
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kielman lopuksi hahmottelemaan ryhmätoiminnan organisoimiseen avautuvia mahdolli-

suuksia yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta.  

 

Toiminnan mielekkyyden käsiteanalyysin perusteella ryhmätoiminnan organisoiminen 

yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta edellyttää lähtökohtaisesti yksilön kor-

keimpien psyykkisten tarpeiden tyydyttämiseen avautuvien mahdollisuuksien huomioimis-

ta. Tämä on ymmärrettävä lähtökohta, ottaen huomioon sen, että yksilön korkeimpien 

psyykkisten tarpeiden tyydyttäminen ei realisoidu sosiaalisessa tyhjiössä, vaan vuorovaiku-

tuksessa toisten kanssa yksilön toiminnan ollessa merkityksellistä paitsi yksilölle itselleen, 

myös muille ryhmän jäsenille. Mitä korkeampi psyykkinen tarve ja sen tyydyttäminen yk-

silön toiminnan motiivien taustalla, sitä epäitsekkäämpää myös yksilön toiminta osana 

ryhmää on (Maslow, 1987, 56–61).  

 

Ryhmän normi- ja roolirakenteen tarkoituksena on tavallisesti saattaa ryhmässä toimivat 

yksilöt toimimaan ryhmän etua vastaavalla tavalla, mikä ryhmän tavoitteellisen ja tuloksel-

lisen toiminnan näkökulmasta voi hyvinkin olla perusteltua ja järkevää. Yksilön toiminnan 

mielekkyyden näkökulmasta kyse on, hieman kärjistäen, perustavanlaatuisesta yksilön it-

semääräämisoikeuden ylittävästä vallankäytöstä, joka saa oikeutuksensa ryhmän yhteisen 

edun lähtökohdista. Näin ollen ryhmätoiminnan kontekstissa yksilön toiminnan mielek-

kyyden näkökulmasta merkittäväksi muodostuu se, vastaako ryhmän sosiaalisessa vuoro-

vaikutuksessa rakentunut kommunikaation ja kielen avulla välitetty jaettu merkityksenanto 

ryhmässä toimivan yksilön subjektiivista merkityksenantoa ts. omakohtaista käsitystä ryh-

män yhteisen edun mukaisesta toiminnasta. Paradoksaalisesti yhteistä etua ryhmätoimin-

nan kontekstissa määrittelevät ihmiset, joiden toiminnan mielekkyyden taustalla vaikutta-

vat yhtä lailla, enemmän tai vähemmän tiedostetut, inhimilliset tarpeet ja niihin liittyvät 

toiminnan motiivit.  

 

Williamsin (2002, 92) mukaan ryhmän tiukka normatiivinen toiminta ja säännöllisen vuo-

rovaikutuksen vaatimus johtaa ennen pitkää tilanteeseen, jossa opittuaan tietyt toiminta-

mallit liian hyvin yksilöt jämähtävät paikoilleen, kunnes uusien toimintatapojen omaksu-

mista haittaavat esteet poistetaan. Näin ollen sekä ryhmän tavoitteellisen toiminnan, että 

yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta merkittäväksi muodostuu se, millaisia toi-

minnan mahdollisuuksia ryhmä tarjoaa ja toisaalta, miten ryhmän rajaa yksilön toiminnan 

mielekkyyden kokemiseen ja sen ylläpitämiseen avautuvia mahdollisuuksia. Organisoita-
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essa ryhmätoimintaa yksilön toiminnan mielekkyyden näkökulmasta on siten syytä tut-

kielman lopuksi esittää perustavanlaatuinen kysymys; oletetaanko ryhmässä toimiva yksilö 

sivistyskykyiseksi vai ei?  
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LIITTEET 

Liite 1. Toiminnan mielekkyyden kyselylomake. 

 

 

 

 

TOIMINNAN MIELEKKYYS OPISKELIJAYHTEISÖSSÄ 

Pro gradu -tutkielmassa tarkastelen yksilön toiminnan mielekkyyden kokemisen mahdolli-

suuksia ryhmässä. Tutkielmassa ryhmän käsitteellä viitataan kasvatustieteiden tiedekunnan 

opiskelijoiden muodostamaan opiskelijayhteisöön. Toimiessaan ryhmässä yksilöön kohdiste-

taan erilaisia normatiivisia, yhdenmukaisuuden vaatimuksia ja yksilö joutuu kaiken aikaa sää-

telemään omaa toimintaansa ryhmässä oman toimintansa mielekkyyden ylläpitämiseksi. Psy-

kologisesti tulkittuna, ryhmä antaa ja toisaalta rajaa yksilön toiminnan mielekkyyden kokemi-

sen mahdollisuuksia. 

 

Vastausohje: Parin taustakysymyksen jälkeen seuraa joukko väittämiä. Lue jokainen väittämä 

huolellisesti. Älä kuitenkaan pysähdy miettimään liian pitkäksi aikaa yksittäistä väittämää 

vaan pyri vastaamaan ripeästi ja valitse rehellisesti juuri se vaihtoehto, joka mielestäsi parhai-

ten kuvaa sitä, miltä sinusta tuntuu! Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että vas-

taat kaikkiin väittämiin. Kerättyä aineistoa käytetään vain tutkimuskäyttöön ja aineistoa käsi-

tellään ehdottoman luottamuksellisesti. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti, joten 

henkilöllisyytesi ei tule esille vastauslähetysten yhteydessä. 

 

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa n.10 minuuttia. 
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1. Sukupuoli * 

   Nainen 
 

   Mies 
 

 

 

 

2. Opintojen vaihe * 

   Kandivaiheen opiskelija 
 

   Maisterivaiheen opiskelija 
 

 

 

 

3. KT opiskelijayhteisössä minulla on mahdollisuus soveltaa aiemmin opittua tietoa 

itselle mielekkäällä tavalla. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa mieltä, 

5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

4. KT opiskelijayhteisössä toiset kuuntelevat minua aidosti. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

5. KT opiskelijayhteisössä minulla on mahdollisuus ajatella autonomisesti. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
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6. Olen tyytyväinen omaan asemaani KT opiskelijayhteisössä. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

7. KT opiskelijayhteisössä opiskelijat auttavat mielellään toisiaan ryhmässä työsken-

neltäessä. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Omakohtainen henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

8. KT opiskelijayhteisössä minut hyväksytään sellaisena kuin olen. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

9. Kasvatustieteellistä koulutusta ja tieteenalan erityisosaamista arvostetaan KT opiske-

lijoiden keskuudessa. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa mieltä, 

5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
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10. KT opiskelijayhteisössä kuuntelen toisia aidosti. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

11. KT opiskelijayhteisössä saan ääneni kuuluviin. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

12. KT opiskelijayhteisössä pääsen vaikuttamaan. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

13. KT opiskelijayhteisössä voin kehittää itseäni. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
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14. KT opiskelijayhteisössä vallitsee aidosti avoin ilmapiiri. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

15. KT opiskelijayhteisössä tunnen itseni täysivaltaiseksi tiedeyhteisön jäseneksi. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

16. KT opiskelijayhteisössä autan mielelläni kanssaopiskelijoita ryhmätyöskentelyn 

aikana. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

17. Kasvatustieteellistä koulutusta ja tieteenalan erityisosaamista arvostetaan kasvatus-

tieteiden tdk:n opettajien keskuudessa. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa mieltä, 

5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
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18. KT opiskelijayhteisön sisäinen vuorovaikutus perustuu avoimuuteen. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

19. KT opiskelijayhteisössä voin opiskella itsenäisesti edeten omaan tahtiin. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

20. KT opiskelijayhteisössä saan muilta opiskelijoilta kannustavaa palautetta. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

21. KT opiskelijayhteisössä saan muilta opiskelijoilta tukea ryhmätyöskentelyn aikana. 

* 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
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22. KT opiskelijayhteisössä opettajia on helppo lähestyä. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

23. KT opiskelijayhteisössä tunnistan itsessäni haluttomuutta toimia ryhmässä. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

24. KT opiskelijayhteisössä en voi työskennellä itsenäisesti. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

25. KT opiskelijayhteisössä voin muodostaa pysyviä ystävyyssuhteita. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
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26. KT opiskelijayhteisössä voin kehittää itseäni. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

       
 

 

 

27. KT opiskelijayhteisössä en voi työskennellä autonomisesti. * 

(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Eri mieltä, 3 = Hieman eri mieltä, 4= Hieman samaa miel-

tä, 5 = Samaa mieltä & 6 = Täysin samaa mieltä.) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Oma henkilökohtainen arviosi.  
 

                  

 

 

 

 

Muistathan vielä lopuksi lähettää kyselyn painamalla Lähetä -painiketta.  
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Liite 2. Toiminnan mielekkyyden kyselylomakkeen saatekirjelmä. 

 

 

Hyvät kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat, 

 

Teen parhaillaan pro gradu -tutkielmaa aiheesta toiminnan mielekkyys ryhmässä, johon 

kerään tutkimusaineistoa webropol -kyselylomakkeella tiedekuntamme opiskelijoilta. Kyse-

lylomakkeeseen vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja vastaukset käsitellään ehdottoman 

luottamuksellisesti, eikä yksittäistä vastaajaa pysty tunnistamaan. Tulosten analysoinnin 

jälkeen aineisto säilötään määräajaksi.  

 

Opinnäytetyön ohjaa psykologian yliassistentti Timo Latomaa (FT, KL, PsM) Oulun Yli-

opistolta. Kiitos vaivannäöstäsi. Vastaamalla kyselyyn edesautat välillisesti opiskelijakol-

legasi opintojen edistymistä!  

 

Linkki kyselyyn löydät tästä (kts.alla) 

 

http://www.webropolsurveys.com//S/FDA576818AD893C1.par 
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Liite 3. Muuttujien K3–K27  normaalisuustestin tulokset (n=180).    

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

K3 ,248 179 ,000 ,868 179 ,000 

K4 ,289 179 ,000 ,841 179 ,000 

K5 ,267 179 ,000 ,874 179 ,000 

K6 ,290 179 ,000 ,854 179 ,000 

K7 ,296 179 ,000 ,840 179 ,000 

K8 ,260 179 ,000 ,868 179 ,000 

K9 ,239 179 ,000 ,895 179 ,000 

K10 ,319 179 ,000 ,796 179 ,000 

K11 ,229 179 ,000 ,880 179 ,000 

K12 ,226 179 ,000 ,908 179 ,000 

K13 ,280 179 ,000 ,854 179 ,000 

K14 ,191 179 ,000 ,915 179 ,000 

K15. ,216 179 ,000 ,919 179 ,000 

K16. ,311 179 ,000 ,775 179 ,000 

K17 ,263 179 ,000 ,864 179 ,000 

K18 ,219 179 ,000 ,897 179 ,000 

K19 ,188 179 ,000 ,904 179 ,000 

K20 ,220 179 ,000 ,882 179 ,000 

K21 ,287 179 ,000 ,850 179 ,000 

K22 ,248 179 ,000 ,879 179 ,000 

K23 ,254 179 ,000 ,891 179 ,000 

K24 ,284 179 ,000 ,850 179 ,000 

K25 ,238 179 ,000 ,795 179 ,000 

K26 ,245 179 ,000 ,854 179 ,000 

K27 ,273 179 ,000 ,860 179 ,000 

K23REKOODATTUNA ,254 179 ,000 ,891 179 ,000 

K24REKOODATTUNA ,284 179 ,000 ,850 179 ,000 

K27REKOODATTUNA. ,273 179 ,000 ,860 179 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Liite 4. Muuttujien K3–K27  tilastollinen tunnuslukutaulukko (n=180).  

 Statistic Std. Error 

K3_KT opiskelijayhteisössä 

minulla on mahdollisuus sovel-

taa aiemmin opittua tietoa itselle 

mielekkäällä tavalla. 

Mean 4,44 ,065 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,31  

Upper Bound 4,57  

5% Trimmed Mean 4,46  

Median 5,00  

Variance ,750  

Std. Deviation ,866  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 1  

Skewness -,566 ,181 

Kurtosis ,902 ,360 

K4_KT opiskelijayhteisössä 

toiset kuuntelevat minua aidosti. 

Mean 4,58 ,069 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,44  

Upper Bound 4,71  

5% Trimmed Mean 4,64  

Median 5,00  

Variance ,860  

Std. Deviation ,927  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 1  

Skewness -,974 ,181 

Kurtosis 1,539 ,360 
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K5_KT opiskelijayhteisössä 

minulla on mahdollisuus ajatella 

autonomisesti. 

Mean 4,71 ,069 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,57  

Upper Bound 4,84  

5% Trimmed Mean 4,74  

Median 5,00  

Variance ,868  

Std. Deviation ,932  

Minimum 2  

Maximum 6  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness -,511 ,181 

Kurtosis -,179 ,360 

K6_Olen tyytyväinen omaan 

asemaani KT opiskelijayhteisös-

sä. 

Mean 4,59 ,081 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,43  

Upper Bound 4,75  

5% Trimmed Mean 4,67  

Median 5,00  

Variance 1,193  

Std. Deviation 1,092  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 1  

Skewness -,997 ,181 

Kurtosis ,861 ,360 
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K7_KT opiskelijayhteisössä 

opiskelijat auttavat mielellään 

toisiaan ryhmässä työskenneltä-

essä. 

Mean 4,66 ,080 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,50  

Upper Bound 4,81  

5% Trimmed Mean 4,74  

Median 5,00  

Variance 1,166  

Std. Deviation 1,080  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 1  

Skewness -1,109 ,181 

Kurtosis 1,246 ,360 

K8_KT opiskelijayhteisössä 

minut hyväksytään sellaisena 

kuin olen. 

Mean 4,70 ,079 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,54  

Upper Bound 4,86  

5% Trimmed Mean 4,78  

Median 5,00  

Variance 1,116  

Std. Deviation 1,057  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 1  

Skewness -,869 ,181 

Kurtosis ,663 ,360 
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K9_Kasvatustieteellistä koulu-

tusta ja tieteenalan erityisosaa-

mista arvostetaan KT opiskeli-

joiden keskuudessa. 

Mean 4,42 ,076 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,27  

Upper Bound 4,57  

5% Trimmed Mean 4,46  

Median 5,00  

Variance 1,049  

Std. Deviation 1,024  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 1  

Skewness -,530 ,181 

Kurtosis ,067 ,360 

K10_KT opiskelijayhteisössä 

kuuntelen toisia aidosti. 

Mean 4,96 ,051 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,86  

Upper Bound 5,06  

5% Trimmed Mean 4,98  

Median 5,00  

Variance ,467  

Std. Deviation ,684  

Minimum 2  

Maximum 6  

Range 4  

Interquartile Range 0  

Skewness -,581 ,181 

Kurtosis 1,531 ,360 
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K11_KT opiskelijayhteisössä 

saan ääneni kuuluviin. 

Mean 4,31 ,071 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,17  

Upper Bound 4,45  

5% Trimmed Mean 4,34  

Median 4,00  

Variance ,906  

Std. Deviation ,952  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 1  

Skewness -,608 ,181 

Kurtosis ,467 ,360 

K12_KT opiskelijayhteisössä 

pääsen vaikuttamaan. 

Mean 3,92 ,074 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,78  

Upper Bound 4,07  

5% Trimmed Mean 3,93  

Median 4,00  

Variance ,977  

Std. Deviation ,989  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 2  

Skewness -,229 ,181 

Kurtosis ,153 ,360 
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K13_KT opiskelijayhteisössä 

voin kehittää itseäni. 

Mean 4,76 ,072 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,62  

Upper Bound 4,90  

5% Trimmed Mean 4,83  

Median 5,00  

Variance ,931  

Std. Deviation ,965  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 1  

Skewness -,937 ,181 

Kurtosis 1,270 ,360 

K14_KT opiskelijayhteisössä 

vallitsee aidosti avoin ilmapiiri. 

Mean 4,04 ,080 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,89  

Upper Bound 4,20  

5% Trimmed Mean 4,07  

Median 4,00  

Variance 1,138  

Std. Deviation 1,067  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 2  

Skewness -,341 ,181 

Kurtosis -,004 ,360 
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K15_KT opiskelijayhteisössä 

tunnen itseni täysivaltaiseksi 

tiedeyhteisön jäseneksi. 

Mean 3,91 ,082 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,75  

Upper Bound 4,07  

5% Trimmed Mean 3,92  

Median 4,00  

Variance 1,199  

Std. Deviation 1,095  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 2  

Skewness -,313 ,181 

Kurtosis -,157 ,360 

K16_KT opiskelijayhteisössä 

autan mielelläni kanssaopiskeli-

joita ryhmätyöskentelyn aikana. 

Mean 5,14 ,048 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 5,04  

Upper Bound 5,23  

5% Trimmed Mean 5,17  

Median 5,00  

Variance ,422  

Std. Deviation ,650  

Minimum 3  

Maximum 6  

Range 3  

Interquartile Range 1  

Skewness -,514 ,181 

Kurtosis ,845 ,360 
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K17_Kasvatustieteellistä koulu-

tusta ja tieteenalan erityisosaa-

mista arvostetaan kasvatustietei-

den tdk:n opettajien keskuudes-

sa. 

Mean 4,84 ,066 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,71  

Upper Bound 4,97  

5% Trimmed Mean 4,89  

Median 5,00  

Variance ,780  

Std. Deviation ,883  

Minimum 2  

Maximum 6  

Range 4  

Interquartile Range 1  

Skewness -,526 ,181 

Kurtosis -,092 ,360 

K18_KT opiskelijayhteisön 

sisäinen vuorovaikutus perustuu 

avoimuuteen. 

Mean 4,11 ,071 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,97  

Upper Bound 4,25  

5% Trimmed Mean 4,13  

Median 4,00  

Variance ,915  

Std. Deviation ,957  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 1  

Skewness -,419 ,181 

Kurtosis ,445 ,360 
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K19_KT opiskelijayhteisössä 

voin opiskella itsenäisesti edeten 

omaan tahtiin. 

Mean 4,37 ,096 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,18  

Upper Bound 4,56  

5% Trimmed Mean 4,44  

Median 4,50  

Variance 1,675  

Std. Deviation 1,294  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 2  

Skewness -,507 ,181 

Kurtosis -,348 ,360 

K20_KT opiskelijayhteisössä 

saan muilta opiskelijoilta kan-

nustavaa palautetta. 

Mean 4,32 ,074 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,17  

Upper Bound 4,46  

5% Trimmed Mean 4,36  

Median 4,00  

Variance ,977  

Std. Deviation ,989  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 1  

Skewness -,707 ,181 

Kurtosis ,790 ,360 
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K21_KT opiskelijayhteisössä 

saan muilta opiskelijoilta tukea 

ryhmätyöskentelyn aikana. 

Mean 4,63 ,070 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,49  

Upper Bound 4,77  

5% Trimmed Mean 4,69  

Median 5,00  

Variance ,872  

Std. Deviation ,934  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 1  

Skewness -,940 ,181 

Kurtosis 1,434 ,360 

K22_KT opiskelijayhteisössä 

opettajia on helppo lähestyä. 

Mean 4,37 ,083 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,21  

Upper Bound 4,54  

5% Trimmed Mean 4,43  

Median 5,00  

Variance 1,252  

Std. Deviation 1,119  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 1  

Skewness -,825 ,181 

Kurtosis ,502 ,360 
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K23_KT opiskelijayhteisössä 

tunnistan itsessäni  haluttomuut-

ta toimia ryhmässä. 

Mean 2,58 ,087 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,41  

Upper Bound 2,75  

5% Trimmed Mean 2,52  

Median 2,00  

Variance 1,374  

Std. Deviation 1,172  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 2  

Skewness ,537 ,181 

Kurtosis -,395 ,360 

K24_KT opiskelijayhteisössä en 

voi työskennellä itsenäisesti. 

Mean 2,26 ,081 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,10  

Upper Bound 2,42  

5% Trimmed Mean 2,17  

Median 2,00  

Variance 1,188  

Std. Deviation 1,090  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 1  

Skewness 1,034 ,181 

Kurtosis 1,013 ,360 
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K25_KT opiskelijayhteisössä 

voin muodostaa pysyviä ystä-

vyyssuhteita. 

Mean 5,06 ,078 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,91  

Upper Bound 5,22  

5% Trimmed Mean 5,17  

Median 5,00  

Variance 1,097  

Std. Deviation 1,047  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 2  

Skewness -1,303 ,181 

Kurtosis 2,104 ,360 

K26_KT opiskelijayhteisössä 

voin kehittää itseäni. 

Mean 4,88 ,066 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 4,75  

Upper Bound 5,01  

5% Trimmed Mean 4,94  

Median 5,00  

Variance ,785  

Std. Deviation ,886  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 2  

Skewness -,694 ,181 

Kurtosis 1,068 ,360 
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K27_KT opiskelijayhteisössä en 

voi työskennellä autonomisesti. 

Mean 2,32 ,082 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,16  

Upper Bound 2,48  

5% Trimmed Mean 2,23  

Median 2,00  

Variance 1,214  

Std. Deviation 1,102  

Minimum 1  

Maximum 6  

Range 5  

Interquartile Range 1  

Skewness ,954 ,181 

Kurtosis ,804 ,360 
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Liite 5. Muuttujien K3–K27 histogrammi -kuviot. 
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Liite 6. Muuttujien K3–K27 korrelaatiomatriisi. 

 

K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K25 K26 

K23 

RE 

K24 

RE 

K27 

RE 

Correlation K3 1,0 ,238 ,287 ,234 ,205 ,140 ,332 ,175 ,172 ,306 ,481 ,279 ,269 ,169 ,280 ,224 ,247 ,289 ,239 ,331 ,146 ,403 ,187 ,126 ,271 

K4  1,0 ,238 ,503 ,620 ,613 ,313 ,376 ,506 ,308 ,456 ,566 ,384 ,394 ,193 ,419 ,028 ,595 ,594 ,200 ,428 ,478 ,368 ,005 ,225 

K5   1,0 ,110 ,076 ,250 ,227 ,155 ,339 ,334 ,350 ,269 ,198 ,216 ,256 ,294 ,143 ,222 ,232 ,149 ,043 ,364 ,155 ,176 ,289 

K6    1,0 ,428 ,623 ,308 ,245 ,374 ,403 ,383 ,388 ,425 ,334 ,182 ,365 ,153 ,446 ,402 ,241 ,451 ,377 ,262 ,076 ,174 

K7     1,0 ,570 ,317 ,418 ,286 ,232 ,349 ,526 ,368 ,515 ,195 ,395 ,017 ,657 ,709 ,311 ,358 ,355 ,451 -,022 ,114 

K8      1,0 ,306 ,353 ,435 ,364 ,367 ,585 ,472 ,412 ,219 ,498 ,066 ,605 ,599 ,209 ,358 ,476 ,405 ,139 ,263 

K9       1,0 ,268 ,227 ,225 ,399 ,403 ,424 ,290 ,434 ,370 ,092 ,357 ,349 ,282 ,199 ,439 ,277 ,118 ,275 

K10        1,0 ,401 ,305 ,306 ,403 ,379 ,404 ,118 ,375 ,133 ,335 ,377 ,168 ,278 ,406 ,337 ,006 ,115 

K11         1,0 ,523 ,406 ,339 ,323 ,347 ,205 ,381 ,101 ,373 ,417 ,238 ,284 ,430 ,199 ,114 ,203 

K12          1,0 ,439 ,401 ,390 ,323 ,208 ,456 ,095 ,404 ,358 ,350 ,272 ,378 ,224 ,141 ,255 

K13           1,0 ,502 ,361 ,366 ,336 ,501 ,149 ,437 ,384 ,352 ,404 ,758 ,282 ,061 ,249 

K14            1,0 ,516 ,410 ,306 ,670 ,076 ,607 ,537 ,299 ,334 ,457 ,440 ,065 ,243 

K15             1,0 ,301 ,319 ,520 ,117 ,476 ,396 ,355 ,374 ,403 ,285 ,072 ,241 

K16              1,0 ,301 ,362 ,104 ,437 ,529 ,313 ,274 ,388 ,393 ,116 ,179 

K17               1,0 ,206 ,125 ,306 ,234 ,274 ,108 ,262 ,166 ,137 ,196 

K18                1,0 ,016 ,525 ,454 ,295 ,317 ,490 ,257 ,045 ,209 

K19                 1,0 ,149 ,042 ,077 ,010 ,185 ,085 ,438 ,273 

K20                  1,0 ,715 ,304 ,391 ,457 ,404 ,089 ,256 

K21                   1,0 ,241 ,364 ,440 ,476 ,050 ,221 

K22                    1,0 ,232 ,321 ,230 ,124 ,110 

K25                     1,0 ,389 ,297 ,016 ,087 

K26                      1,0 ,263 ,136 ,334 

K23RECODE                       1,0 ,185 ,320 

K24RECODE                        1,0 ,611 

K27REKODE                         1,0 
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Liite 7. Muuttujien K3–K27 kommunaliteetit. 

 Initial Extraction 

K3  ,373 ,476 

K4  ,625 ,714 

K5  ,300 ,368 

K6  ,541 ,999 

K7  ,675 ,805 

K8  ,667 ,731 

K9  ,392 ,482 

K10  ,404 ,527 

K11  ,492 ,628 

K12  ,475 ,594 

K13  ,690 ,822 

K14  ,642 ,750 

K15  ,475 ,572 

K16  ,428 ,503 

K17  ,321 ,451 

K18  ,578 ,717 

K19  ,310 ,423 

K20  ,661 ,735 

K21  ,677 ,770 

K22  ,321 ,434 

K25  ,370 ,445 

K26  ,687 ,845 

K23REKOODATTUNA  ,393 ,494 

K24REKOODATTUNA  ,511 ,852 

K27REKOODATTUNA  ,515 ,626 

Extraction Method: Generalized Least Squares.  

a. One or more communalitiy estimates greater than 1 were encountered during iterations. The resulting solution should 

be interpreted with caution. 
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Liite 8. Faktorimatriisi. 

 
Factor 

1 2 3 4 5 

K6  ,999 
    

K8  ,630 ,431 
   

K25 ,455 
    

K12 ,408 ,385 
  

,303 

K26 ,386 ,659 
 

-,406 
 

K14 ,397 ,641 
   

K21 ,411 ,623 
 

,326 
 

K13 ,391 ,621 
 

-,479 
 

K20 ,455 ,616 
   

K18 ,373 ,579 
  

,412 

K7 ,436 ,535 -,318 ,380 
 

K4. ,510 ,517 
   

K16 ,340 ,481 
   

K10 
 

,464 
   

K23REKOODATTUNA 
 

,440 
   

K15. ,431 ,432 
   

K9 ,314 ,427 
   

K11 ,380 ,425 
   

K5 
 

,403 
   

K3 
 

,367 
   

K22 
 

,353 
   

K17 
 

,347 
   

K24REKOODATTUNA 
  

,852 
  

K27REKOODATTUNA 
 

,363 ,601 
  

K19 
  

,465 
  

Extraction Method: Generalized Least Squares. 

a. 5 factors extracted. 19 iterations required. 

 


