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1. Johdanto 

Valmistuvana opettajana olen usein miettinyt, mikä suomalaisessa koulussa on arvokasta 

tietoa ja osaamista? Onko minun tärkein tehtäväni opettajana opettaa äidinkielen 

kielioppisäännöt, Kalevalan tarinat vai kenties avarakatseisuutta nähdä maailma toisen 

ihmisen silmin? Mitä minä toivoisin, että oppilailleni olisi kertynyt työkalupakkiin 

lähtiessään itsenäistymään yhdeksänvuotisen peruskoulun aikana? Tämä pro gradu – 

tutkielma sai alkunsa pohtiessani näitä kysymyksiä ja voidaan kiteyttää Lasse Kannaksen 

ajatukseen:   

”Olen joskus 1990-luvun alussa jo provosoivasti kysynyt, kuinka tällainen omaan 

elämänhallintaan ja terveyteen liittyvä yleissivistävä opetus voisi olla vähemmän 

merkityksellistä kuin tähtien tai Rooman keisarien syntymäaikojen opiskelu”. (Kannas, 

2006, 10)  

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tietää hyvinvointiinsa liittyvistä seikoista, sen 

edistämisen keinoista ja kuinka viedä elämäänsä toivottuun suuntaan. Kannaksen mukaan 

yksi sivistyksellisen pääoman kivijalka ovat ne tiedot ja taidot, jotka koskevat omaa 

elimistöä, fyysistä kehollisuutta, omia voimavaroja ja niihin liittyviä hallintakeinoja 

(Kannas, 2006, 10). Onko opetuksessa sijaa lasten ja nuorten elämänhallinnan 

kehittämiselle ja koetaanko, että sille olisi tarvetta? Yksi tämän päivän vilkkaista 

keskustelunaiheista kohdistuu yksilöiden ja yhteiskunnan hyvinvointiin, sekä hyvinvoinnin 

merkitykseen ihmisen elämässä. Keskustelua käydään mm. hyvinvointiyhteiskunnan 

puitteista, taloudellisen tilanteen vaikutuksista, elämänlaadusta ja sen parantamisesta, 

ravitsemuksesta, liikuntatottumuksista ja syrjäytymisestä. Tutkimus kohdistuu kaikkiin 

yhteiskunnan ikäluokkiin, lapsista vanhuksiin. Suomessa erityisesti nuorten hyvinvointi ja 

siitä kertovat tutkimustulokset ovat herättäneet erityistä mielenkiintoa.  Tämän pro gradu -

tutkimuksen keskeisenä argumenttina on, että koulun hyvinvoinnin edistämiseen pyrkivän 

toiminnan keskiössä tulisi olla entistä vahvemmin lasten ja nuorten elämänhallinnan 

tietojen ja taitojen kehittäminen; kuinka he kohtaavat päivittäisiä ja tulevia haasteita, 

selviävät vastoinkäymisistä, tunnistavat omia voimavarojaan ja käyttävät niitä oman 

hyvinvointinsa edistämiseen. 

Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan sosiologi Aaron Antonovskyn salutogeneesin 

teoriaa ja teorian mukaista hyvinvoinnin edistämistä suomalaisessa koulukontekstissa. 
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Teoriassa painotetaan elämän positiivisia aspekteja, elämänhallinnan taitoa, sekä 

yksilöllisiä voimavaroja. Tutkimus on teorialähtöinen sisällönanalyysi, jossa suomalaisen 

koulukontekstin luo yläkouluun tarkoitettu terveystiedon oppikirja. Terveystieto -

oppiaineena nähdään tutkimuksessa yksilön (oppilaan) hyvinvoinnin edistämisen välineinä. 

Salutogeneesin teorian keskeistä sisältöä havainnollistetaan analysoimalla teorian valossa 

otteita terveystiedon oppikirjasta. Tarkastelemalla oppikirjan osioita salutogeneesin teorian 

valossa pyritään esittämään, millä tavoin teoria konkretisoituu ja miltä se näyttää 

hyvinvoinnin edistämiseen pyrkivässä materiaalissa. Koulun opetuksen tulee Suomessa 

pohjautua valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Oppikirjat taas ovat hyvin käytetty 

opetuksen väline kouluissa, minkä vuoksi oppikirja perustelee paikkaansa tutkimuksen 

aineistona. Teoriassa on keskeistä elämänhallinnan tunteen kehittäminen, jossa erityisesti 

nuoruusaika on tärkeässä asemassa (Antonovsky, 1987). Tällä perustellaan juuri yläkoulun 

terveystiedon oppikirjan valintaa.  

Pro gradu -tutkielman tutkimuskysymykset ovat:  

1. Mikä on salutogeneesin teoria?    

2. Miten salutogeneesin teoria havainnollistuu terveystiedon VIRE -oppikirjassa?    

Pohdin lopuksi saamiani tuloksia myös seuraavan kysymyksen valossa:  

3. Miten terveystiedon oppikirja hyvinvoinnin edistämisen välineenä pyrkii  

salutogeenesin mukaiseen koherenssin tunteen kehittämiseen?  

1.1 Teoreettisen viitekehyksen esittely  

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat salutogeneesin teorian elementit,  

hyvinvointi ja sen edistäminen. Viitekehyksen puitteissa tarkastellaan myös 

valtakunnallista opetussuunnitelmaa (2004) ja terveystieto oppiainetta. Israelilais – 

amerikkalaisen sosiologin Aaron Antonovskyn salutogeneesin teorian mukaan 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden pohjana on vahva elämänhallinnan tunne, 

sekä omien voimavarojen tunnistaminen ja käyttö elämän eri vaiheissa. (Antonovsky, 

1987). Hänen mukaansa kyseisen teorian tulisi olla pohjana kaikelle hyvinvointia ja 

terveyttä edistämään pyrkivälle toiminnalle (Antonovsky, 1996). Tähän pohjaan myös 

tutkimuksen keskeisen argumentin siitä, että näiden tulisi olla keskeisessä asemassa myös 
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Suomen kouluissa tapahtuvassa hyvinvoinnin edistämiseen pyrkivässä toiminnassa, johon 

terveystieto oppiaineena tähtää. On kuitenkin huomioitava, että ei ainoastaan terveystieto – 

oppiaineen, vaan koko perusopetuksen tehtävä on sekä yksilön, että yhteisön hyvinvoinnin 

edistäminen. (Kannas, 2006, 10).  Antonovskyn teorian mukainen elämänhallinnan tunne 

eli koherenssin tunne assosioituu voimakkaasti yksilön kokemaan hyvän terveyden 

tunteeseen, erityisesti hyvään mielenterveyteen. Koherenssin tunne kuvaa tasoa, jolla 

yksilö kokee elämän jäsentyneenä, käsiteltävissä olevana ja tarkoituksenmukaisena. 

Voimavarat, eli vastustusresurssit ovat puolestaan luonteeltaan biologisia, aineellisia ja 

psykososiaalisia voimavaroja, jotka ovat edellytys yhtenäisten elämänkokemusten 

kertymiselle.  (Eriksson & Lindström, 2008)  

Kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla on valtava merkitys ihmisen psyykkisen, fyysisen ja 

sosiaalisen elämän ja toimintakyvyn rakentajana. Hyvinvointi on hyvin laaja käsite, jonka 

hahmottamiseen on tässä tutkimuksessa pyritty tarkastelemalla hyvinvointia eri 

perspektiiveistä. Näihin kuuluu muun muassa hyvinvoinnin fyysinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen aspekti, mikro- ja makrotason tarkastelu, historiallisia ja nykyaikaisia 

näkemyksiä, sekä hyvinvoinnin tarkastelu oppilaan näkökulmasta. Pian valmistuvana 

luokanopettajana, kasvattajana ja tulevana terveystiedon opettajana, olen ymmärtänyt 

vastuun ja toisaalta myös mahdollisuuden lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijana ja 

edistäjänä. Lasten ja nuorten terveyden edistäminen kouluissa on koko kouluyhteisön 

yhteisellä vastuulla. Terveyskasvatus onkin tunnistettu kuuluvan luontevana osana 

kaikkeen koulun opetukseen, se näkyy vahvasti opetussuunnitelmassa ja sitä on lisätty 

menneinä vuosina koulumaailmaan monissa eri muodoissa. Lasten ja nuorten 

kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia ja edistäviä ohjelmia on otettu käyttöön kouluissa 

ympäri maan. (mm. KiVa –koulu, LukiMat, Liikkuva Koulu -ohjelma, Terveet Koulut –

hanke (1993-), Oppilashuoltoryhmät, (POPS, 2004; Kannas, 2009, 20). Viime vuosien 

kiivaana keskustelunaiheena on kuitenkin ollut myös nuorten hyvinvoinnin heikentyminen, 

huono kouluviihtyvyys, syrjäytyminen ym. nuorisoa kuormittavat huolenaiheet (STM, 

2001). Terveys 2015-kansanterveysohjelmassa painotetaan, että koulujen, oppilaitosten, 

sosiaaliterveydenhuollon, liikunta- ja nuorisotoimen, järjestöjen ja tiedotusvälineiden 

yhteistyötä tulisi lisätä mm. syrjäytymisen ja huonon terveyden vähentämiseksi. Ohjelman 

mukaan kehittämisen kohteena tulisi olla nimenomaan monipuoliset tukitoimet, 

elämänhallinnan- ja terveystietoisuuden lisääminen, sekä vaikuttaminen nuorten 

liikuntatottumuksiin (STM, 2001).  
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Perusopetuksen keskeisimpiä tehtäviä on tarjota kaikille mahdollisuus monipuoliseen 

kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia 

elämässään tarvitsemia taitoja ja tietoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana 

kasalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. (POPS, 2004).  Opetussuunnitelmassa 

lasten ja nuorten hyvinvointi on hyvin keskeisessä roolissa erilaisissa 

aihekokonaisuuksissa. Suhteellisen uutena oppiaineena tullut terveystieto on oppilaiden 

keskuudessa pidetty oppiaine, joka kehittyi vastaamaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

edistämiseen ja haasteisiin. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen terveystieto mahdollistaa 

Suomessa nuorille oppilaille terveyskasvatuksen koko yläkoulun mittaisena jaksona 

(POPS, 2004). Terveystiedon opetussuunnitelman mukainen tarkoitus on edistää 

oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Opetuksen tehtävänä 

on kehittää oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja 

eettisiä valmiuksia. Opetuksessa pyritään kehittämään taitoja ja tietoja terveydestä, 

elämäntavasta, terveystottumuksista ja sairauksista, sekä kehitetään valmiuksia ottaa 

vastuuta ja toimia oman sekä toisten terveyden edistämiseksi. (POPS, 2004).  

Terveystiedon opetussuunnitelmassa on yhtenä keskeisenä sisältökokonaisuutena 

“Voimavarat ja selviytymisen taidot”. (POPS. 2004, s. 199) Terveystieto -oppiaineella ja 

sitä opettavilla opettajilla on valtavat mahdollisuuden vaikuttaa juuri Antonovskyn 

teoriassa painotettuihin asioihin hyvinvoinnin perustana. Oppiaineen kehittäminen 

salutogeneesin teorian valossa voisi osaltaan tarjota entistä suuremman mahdollisuuden 

vastata nuorison tämän päivän tarpeisiin, sekä tarjota heille eväitä parempaan 

elämänhallintaan ja koherenssin tunteen kehittämiseen.   

1.2 Metodina teorialähtöinen sisällönanalyysi 

Tutkimus on teorialähtöinen sisällönanalyysi, jossa salutogeneesin teoria on keskiössä ja 

toimii teoreettisena lähtökohtana. Terveystiedon oppikirja edustaa suomalaista 

koulukontekstia ja toimii teoriaa havainnollistavana aineistona.  

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, mikä on Salutogeneesin teoria? vastataan 

kirjallisuuskatsauksen tapaan esittelemällä monipuolisesti teoriaa eri perspektiiveistä. 

Salutogeneesin teoria muodostaa pro gradu -tutkimuksen ‘punaisen langan’ ja se kulkee 

mukana alusta loppuun. Teoriaa tarkastellaan Antonovskyn omien teosten (esim. 

Antonovsky, 1987, 1996) sekä muiden salutogeneesin teorian kanssa työskentelevien 
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tutkijoiden julkaisujen pohjalta. Hyvinvoinnin ja sen edistämisen määrittelyssä on myös 

tarkasteltu niiden suhdetta salutogeneesin teoriaan.   

Toiseen kysymykseen, 2. Miten Salutogeneesin teoria havainnollistuu terveystiedon VIRE 

-oppikirjassa? vastataan analysoimalla ja tulkitsemalla aineistoa Antonovskyn teorian 

valossa. Teorian osa-alueista muodostetaan alaluokkia, joiden avulla pyritään löytämään 

yhtäläisyyksiä aineiston ja salutogeneesin teorian elementtien välillä. Teorian teemoittelun 

pohjana on koherenssin tunteen jakautuminen mielekkyyden, ymmärrettäyyden, ja 

hallittavuuden osa-alueisiin. Analyysin apuna käytetään teoreettista viitekehystä ja 

Antonovskyn kehittämää 29-kohtaista koherenssin tunteen mittaria (engl. The SOC Scale). 

Saatujen tulosten perusteella pohditaan, millä tavoin yksi käytetyimmistä terveystiedon 

oppikirjoista pyrkii koherenssin tunteen kehittämiseen oppilaiden keskuudessa.   

Pro gradu – tutkielmani koostuu teoriaosuudesta ja empiirisestä osuudesta. Teoriaosassa 

käsitellään hyvinvointiin liittyen pääasiassa Antonovskyn teoriaa ja hyvinvoinnin 

edistämistä, jotka vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Kappale kaksi koostuu 

kokonaisuudessaan salutogeneesin teorian tarkastelusta ja kappale kolme yleisesti 

hyvinvoinnin ja sen edistämiseen keskittyvästä teoriasta. Tutkimus keskittyy suomalaiseen 

koulukontekstiin, joten tämän hetkinen opetussuunnitelma on otettu mukaan tarkasteluun. 

Tutkimuksen aineistona toimii yleisesti kouluissa käytetty terveystiedon oppikirja, joten 

terveystietoa on oppiaineena esitelty kappaleessa neljä. Empiirinen osio koostuu 

tutkimusmetodin esittelystä sekä analyysin toteutuksesta, joka käsitellään vaiheittain 

kappaleessa viisi. Kappaleessa kuusi käydään osa-alueittain läpi tutkimuksessa saadut 

tulokset ja havainnollistetaan teoriaa oppikirjan avulla. Pohdinta osiossa tarkastelen 

saamiani tuloksia yleisellä tasolla, arvioin tutkimusprosessia ja esitän näkemyksiä 

tutkimusaiheeseen liittyen.  
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2.  Antonovsky ja salutogeneesin teoria  

Tutkimuksen teoreettisena pohjana ja tarkoituksena on tarkastella hyvinvointia 

”elämäntaitona”, eli ihmisen kykynä säilyttää henkilökohtainen hyvinvointi 

vastoinkäymisistä huolimatta, omata hyvinvointia edistävä tapa katsoa elämää ja 

tulevaisuutta haasteineen. Tutkimukseen on valittu Aaron Antonovskyn salutogeneesin 

teoria, jossa kulminoituu juuri elämäntaitoja korostava, holistinen näkemys hyvinvoinnista. 

Teoriassa korostuu yksilön elämänhallinnan tunne, sekä henkilökohtaiset resurssit 

terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Salutogeneesin teoriassa 

korostuu vahvasti myös yksilön henkinen hyvinvointi (Eriksson & Lindström, 2008) 

Salutogeneesin teoria juontaa juurensa Aaron Antonovskyn (synt. 1923) tutkimuksiin 

israelilaisten keskitysleireillä olleiden naisten kokemuksista ja vastoinkäymisistä 

selviämisistä. Salutogeneesi (engl. Salutogenesis) muodostuu Kreikan kielen sanoista 

“salus”=terveys ja “genesis”=alku/synty. Teoriassa keskitytään sananmukaisesti terveyden 

syntyyn ja säilymiseen sekä elämän positiivisiin aspekteihin, terveyden menettämisen tai 

sairauden puuttumisen sijaan (Patogenesis). (Eriksson, 2007, 20). Salutogeneesin teorian 

mukaan yksilölliset taidot henkilökohtaisten hyvää elämää ylläpitävien voimavarojen 

havaitsemiseen ja niiden käyttämiseen elämäntilanteen mukaan, ovat avainasemassa 

ihmisen hyvinvoinnissa. Hyvinvoinnin edistämisessä tulisi siis keskittyä hyvää ja 

mielekästä elämää tukeviin voimavaroihin. (Eriksson, Lindströn, 2008) Näistä 

voimavaroista käytetään lyhennettä GRR, joka tulee englannin kielen termistä Generalized 

Resistance Resources. Suomeksi näitä on kutsuttu myös vastustusvoimavaroiksi.  

Toinen keskeinen käsite on koherenssin tunne, engl. Sense of Coherence, josta käytetään 

yleisesti lyhennettä SOC. Antonoskyn teoriassa yksilön koherenssin taso kertoo hänen 

kyvystään mm. tunnistaa ja käyttää omia voimavarojaan edukseen, sekä hänen 

luottamuksestaan siihen, että näitä voimavaroja on riittävästi elämän haasteista 

selviämiseen. Ihmiset, joilla on vahva koherenssin tunne selviytyvät hyvin elämän 

kuormittavista tekijöistä, minkä vuoksi he pystyvät muita paremmin mm. ylläpitämään ja 

parantamaan asemaansa terveys-sairaus jatkumolla (Antonovsky, 1979, 1987). 

Salutogeneesin teorian mukainen hyvinvointi perustuu siis juuri yksilön omien 

voimavarojen tunnistamiseen ja käyttöön, sekä vahvaan koherenssin, eli elämänhallinnan 

tunteeseen. Eriksson ja Lindström (2008) argumentoivat, että Suomessa terveyden 
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edistämisen tulisi painottua riskitekijöiden vähentämisen sijaan juuri salutogeneesin 

mukaisen resurssinäkökulman huomioon ottavaksi. (Eriksson & Lindström, 2008a, 517-

519).  

Antonovskyn mukaan olisi tärkeää, että teorian mukainen koherenssin tunteen ajatus 

ohjaisi toimintaa, joiden tarkoituksena on vahvistaa elämän ymmärrettävyyden, 

hallittavuuden ja merkittävyyden tunnetta elämässä. Hän argumentoi, että teorian tarjotessa 

erinomaisen pohjan monenlaiselle tutkimukselle, se on myös toimiva, kokonaisvaltainen ja 

systemaattinen ohjenuora käytäntöön, erityisesti terveyden edistämiseen. Koherenssin 

tunteesta voisi tällöin muodostua ”muuttuja”, jota voidaan muokata positiivisten terveys- ja 

hyvinvointitulosten saavuttamiseksi. Mallia voisi hänen mukaansa käyttää kehittämään 

ohjelmia, jotka pyrkivät ryhmän yksilöiden elämän ymmärrettävyyden, hallittavuuden ja 

merkittävyyden kehittämiseen. Teorian mukaisesti olisi ensisijaisen tärkeää kysyä miten 

kyseinen ryhmä voisi kehittää näitä ominaisuuksia (Antonovsky, 1996, 15).     

2.1  SOC - koherenssin tunne  

“Koherenssin tunne on tapa tarkkailla elämää ja elämän suuntaamista johonkin päin. Se 

on myös tapa ajatella, olla, toimia ja olla yhteydessä muihin ihmisiin. Henkilö, jonka 

koherenssin tunne on vahva, kokee maailman jäsentyneenä, käsiteltävissä olevana ja 

tarkoituksenmukaisena”. (Eriksson & Lindströn, 2008)  

Koherenssin tunteen käsite sai alkunsa kun Antonovky löysi tutkimuksissaan yhtenäisiä 

teemoja, jotka hän pystyi lopulta jaottelemaan kolmeen osa-alueeseen. Nämä kolme osa-

aluetta määrittävät koherenssin, eli elämänhallinan tunteita. Koherenssin osa-alueet ovat 

mielekkyys (meaningfulness), ymmärrettävyys (comprehensibility) ja hallittavuus 

(manageability). Nämä osa-alueet ovat perustana yksilön elämänhallinnan tunteiden 

tarkastelussa ja siten myös hyvinvoinnin edellytys (Eriksson, 2007, 21) Vahva koherenssin 

tunne assosioituu voimakkaasti hyvän terveyden tunteeseen, erityisesti hyvään 

mielenterveyteen, joka on tämän tutkimuksen kannalta olennainen, sillä se ohjaa osaltaan 

kokonaisaineiston rajaamista tutkimuksen tarkoitukseen sopivaksi.  

Teorian mukaan hyvä koherenssin tunne vähentää stressiä, ahdistusta, huolestuneisuutta, 

toivottomuutta ja masennusta. Henkilön myönteiset tuntemukset, kuten optimismi, 

toiveikkuus, itsetunto, sinnikkyys, hyvän olon tunne ja elämänlaatu ovat vahvasti 
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yhteydessä voimakkaaseen koherenssin tunteeseen. (Eriksson & Lindström, 2008) Nämä 

positiiviset aspektit (vastustusvoimavarat) ja ominaisuudet toimivat ihmisillä 

kannattelevana voimavarana elämän koettelemuksissa. Salutogeneesin teorian mukaan se 

minkälaiseksi koherenssin tunne muotoutuu, kehittyy lapsuuden ja nuoruuden kokemusten 

myötä. Lapsuuden vakaus tarjoaa yksilölle turvallisen kiintymyksen, joka puolestaan 

rakentaa luottamusta ja vahvistaa yksilön kykyjä ja elämänarvoja. Ebina ja Yamazaki 

(2008) argumentoivat, että lapsuuden toistuvat ja onnistuneet elämänkokemukset, jotka 

tukevat elämän merkityksellisyyttä (mielekkyys), haasteiden ymmärtämistä 

(ymmärrettävyys), sekä selviytymistä (hallittavuus), voivat edesauttaa vahvan koherenssin 

tunteen kehittymisessä. Toisaalta taas ilman turvaa ja varmuutta omiin kykyihin ja arvoihin 

yksilön koherenssin osa-alueet voivat jäädä riippuvaisiksi muista ihmisistä. (Ebina, 

Yamazaki, 2008, 8). Antonovsky argumentoi, että koherenssin tunne vakiintuu 

varhaisaikuisuudessa niillä, joilla koherenssin tunne kehittyy vahvaksi (Antonovsky, 

1987). Koherenssin tunteen vakiintumisesta on kuitenkin esitetty kritiikkiä, josta kerrotaan 

myöhemmin kappaleessa 2.4.  

Eriksson ja Lindström kuvaavat koherenssin tunnetta eräänlaisena kuudentena aistina, joka 

luo yksilölle hyvinvointia edistäviä toimintamalleja (Eriksson, Lindström, 2006). 

Koherenssin tunne jakautuu Antonovskyn mukaan kolmeen osa-alueeseen. Elämän 

kokemiseen mielekkäänä, ymmärrettävänä ja hallittavana, jotka esitellään seuraavassa 

yhteenvedossa.  

Mielekkyys –Meaningfulness  

Korkean mielekkyyden tunteen omaavilla henkilöillä on tunne siitä, että haastavaltakin 

tuntuvat asiat, vastoinkäymiset ja vaatimukset elämässä voivat olla mielekkäitä ja vaivan 

arvoisia. He pitävät tällaisiakin asioita sitoutumisen ja panostuksen arvoisina. Henkilöt, 

joilla on korkea mielekkyyden tunne pitävät haasteita tervetulleina ja ovat määrätietoisia 

löytämään asioille ratkaisun (Antonovsky, 1987, 18-19).  

Ymmärrettävyys –Comprehensibility  

Ymmärrettävyys viittaa tasoon, jolla yksilö havaitsee ja mieltää ulkoiset ja sisäiset 

ärsykkeet, sekä osaa arvioida niiden olemuksen ja laajuuden. Hän voi mieltää ne 

jäsenneltynä, johdonmukaisena ja selkeänä, jotka kuvaavat korkeaa ymmärrettävyyden 

tunteen tasoa tai toisaalta epäjohdonmukaisena, selittämättömänä, sattumanvaraisena ja 



9 

 

 

kaoottisena, jotka kuvaavat vastaavasti heikkoa ymmärrettävyyden tunteen tasoa. 

Ymmärrettävyyden avulla yksilö pystyy käsittelemään elämän aikana tulevat ’ärsykkeet’, 

vaikeatkin asiat kuten kuolema, sota ja epäonnistuminen, sekä löytämään niille myös 

ymmärrettävän selityksen. (Antonovsky, 1987, 16). Toisin sanoen hänellä on hyvä 

suhteellisuustaju ja arviointikyky elämässä kohtaamiinsa asioihin.  

Hallittavuus –Manageability  

Hallittavuus viittaa yksilön uskomukseen siitä, että hän pystyy hallitsemaan omia 

voimavarojaan (RRS) ja ne ovat riittävät käsittelemään elämässä kohdatut vastoinkäymiset. 

Hallittavuus voi myös viitata uskomukseen siitä, että yksilön elämässä on jokin luotettava 

tekijä tai henkilö, jolta löytyy voimavaroja elämää kuormittavien asioiden käsittelyyn. 

Ihminen näin ollen luottaa siihen, että elämässä vastaantulevat ikävät asiat ovat 

käsiteltävissä, hän pärjää, eikä hän jää suremaan niitä loputtomasti. (Antonovsky, 1987, 

17) 

Nämä kolme osatekijää kiteyttävät koherenssin tunteen seuraavasti:  

Koherenssin tunne on suunta, joka näyttää missä määrin henkilöllä on kokonaisvaltainen, 

mutta dynaaminen luottamus siihen, että  

1) elämässä kohdatut sisäiset ja ulkoisesta ympäristöstä tulevat ärsykkeet ovat jäsenneltyjä, 

ennustettavissa, sekä selitettävissä olevia, 

 2) hänellä on käytössään voimavaroja käsitellä ärsykkeistä johtuvia vaatimuksia elämässä, 

ja  

3) pitää näitä elämän vaatimuksia haasteina, jotka ovat sitoutumisen ja panostuksen 

arvoisia. (Antonovsky, 1987, 19).  

Koherensiin tunteen muodostuminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista, sillä siihen 

vaikuttavat monenlaiset asiat. Se tekeekin teoriasta käytännöllisyyden osalta haastavan, 

mutta samalla monimuotoisen, laajan ja kattavan, minkä vuoksi sitä on haluttu tarkastella 

tässä tutkimuksessa enemmän. Antonovskyn mukaan koherenssin tunnetta muokkaa 

kolmenlaiset elämänkokemukset; elämän johdonmukaisuus (engl. consistency), 

kuormituksen tasapaino (engl. underload-overload balance), sekä osallistuminen 

sosiaalisesti arvostettuun päätöksentekoon (engl. participation in socially valued 

decisionmaking.) Näiden kokemusten merkittävyyteen taas vaikuttaa yksilön sosiaalinen 
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asema, työ, perhesuhteet, sekä monet muut tekijät, kuten sukupuoli, etnisyys, sattuma ja 

geenit. Antonovky kuitenkin pitää koherenssin tunnetta kulttuurista riippumattomana 

(Antonovsky, 1996, 15). Kysymys ei siis ole siitä, että elämää voisi tai pitäisi oppia täysin 

hallitsemaan, kun tietyt osa-alueet ovat kunnossa. Antonovsky kuitenkin painottaa, että 

ihmiset ovat aktiivisia olentoja, joilla on mahdollisuus tehdä päätöksiä ja vaikuttaa 

elämässään, jokainen omalla koherenssin tasollaan. Teorian mukaiset ”positiiviset 

kokemukset” eivät välttämättä radikaalisti muuta kenenkään koherenssin tunnetta suuntaan 

tai toiseen, mutta ne voivat estää vahingon, tuoda vahvuutta ja luoda mahdollisuuden 

elämän olosuhteiden muutokselle (Antonovsky, 1996, 16).  

Antonovsky kehitti koherenssin tunteen mittarin, joka perustui hänen tutkimuksissa 

löytämiinsä kolmeen yhteiseen tekijään, mielekkyyteen, ymmärrettävyyteen ja 

hallittavuuteen (Honkinen, 2009, 19). Antonovskyn 29 – kohtaista kyselyä käytetään tässä 

tutkimuksessa tarkentamaan osa-alueiden sisältöä. Mittaria käsitellään tarkemmin 

kappaleessa 2.3 ja se löytyy kokonaisuudessaan myös liitteenä.   

2.2 Vastustusresurssit  

Yleiset vastustusresurssit (GRR) eli ihmisen biologiset, aineelliset ja psykososiaaliset 

voimavarat, ovat edellytys yhtenäisten elämänkokemusten kertymiselle, jotka taas 

määrittävät elämänhallinnan tunnetta. Ihmiset tarvitsevat taitoja omien voimavarojen 

havaitsemiselle ja niiden käyttämiselle kulloisenkin elämäntilanteen vaatimalla tavalla. 

Voidaan puhua välineistä, joiden avulla yksilö selviää vastoinkäymisistä ja syntyy 

luottamus siihen, että elämä on vastoinkäymisistä huolimatta hallittavissa ja 

järjesteltävissä. Tyypillisiä voimavaroja ovat esimerkiksi raha, tieto, kokemukset, itsetunto, 

terveelliset elämäntavat, sitoutuminen, sosiaalinen tuki, perinteet ja elämänkatsomus. 

Voimavarat johtavat elämänkokemuksiin, jotka edistävät vahvan koherenssin tunteen 

kehittymistä ja kykyä hallita erilaisia stressin aiheuttajia ja stressin sietoa elämässä 

(Eriksson & Lindström, 2006. 241). Tällaisten elämän hallittavuutta kannattelevien taitojen 

kehittäminen ja omaaminen olisi monelle nuoruuden kuohunnassa, sekä yleisesti 

elämänkulun voimakkaissa murrosvaiheissa erityisen tärkeää. On kuitenkin otettava 

huomioon, että nuoruuden kuohunta voi johtua juuri siitä, että nämä elämäntaidot ovat 

vasta kehittymässä. Siksi olisikin tärkeää, että nuorille olisi tarjolla mahdollisimman paljon 

opettavia tilanteita, tietoja ja taitoja siihen, missä ja miten näitä taitoja voisi kartuttaa. On 
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tärkeää myös tarjota mahdollisuus tukeen silloin, kun oman resurssit eivät 

vastoinkäymisten käsittelyssä riitä. Terveystiedon opetus on ideaali lähtökohta vaikuttaa 

nuorten tietoihin ja taitoihin elämänhallinnan ja resurssien kartuttamisessa.  

2.3 Koherenssin tunteen mittari – The SOC Scale  

(Eriksson, 2005)  

Antonovsky kehitti koherenssin tunteen mittarin, joka perustui hänen tutkimuksissaan 

löytämiin kolmeen tekijään, mielekkyyteen, ymmärrettävyyteen ja hallittavuuteen. 

(Honkinen, 2009, 19) Monet empiiriset tutkimustulokset puhuvat salutogeneesin teorian 

puolesta. Sitä on käytetty maailmanlaajuisesti teoreettisena lähtökohtana tieteellisissä 

tutkimuksissa ja koherenssin tunteen mittarin eri versiot ovat saavuttaneet maailmalla 

suuren suosion. Antonovskyn koherenssin tunteen mittaria on käytetty ainakin 32 maassa 

ja se on käännetty 33 kielelle. Siitä on olemassa n. 15 eri versiota, joista 29-kohtainen 

kysely on käytetyin. (Honkinen, 2009, 18). Eriksson ja Lindström (2005) ovat tehneet 

kattavan tutkimuksen koherenssin tunteen mittarin luotettavuuteen liittyen, ja tuloksen ovat 

vakuuttavat (Eriksson, Lindström, 2005, 460-466) Kyseistä 29-kohtaista mittaria käytetään 

analyysin apuna myös tässä tutkimuksessa. Kyselyä ei kuitenkaan käytetä sen perinteisessä 

tarkoituksessa mittamaan henkilöiden koherenssin tunnetta, vaan aineiston. 

Analyysiosiossa, luvussa 5.2. esitelty SOC – taulukko luodaan Antonovskyn koherenssin 

tunteen mittarin pohjalta, sekä muiden tutkimuksessa esitettyjen tietojen ja teoksien. 

Kyselyssä on 8 kysymystä mielekkyydestä (Meaningfulness=Me), 11 kysymystä 

ymmärrettävyydestä (Comprehensibility=C), 10 kysymystä hallittavuudesta 

(Manageability = Ma), jotka on merkitty lyhenteillä kyselyyn. Koherenssin tunteen mittari 

löytyy kokonaisuudessaan liitteenä, jonka lukeminen tässä vaiheessa voi auttaa teorian 

konkreettisessa ymmärtämisessä ja tutkimuksen seuraamisessa. Koherenssin tunteen 

mittari on ensimmäinen liite (Liite 1)     

2.4 Salutogeneesin teoriaan kohdistuva kritiikki 

Antonovskyn teoria ei ole ainoa kentällään, joka painottaa salutogeneesin mukaista 

lähestymistapaa hyvinvointiin ja terveyden syntyyn. Eriksson (2012) (viitattu, Eriksson, 

2005) havainnollistaa saman katon alle kuuluvia teorioita sateenvarjolla, kuten näkyy 

kuvassa 1.  
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voimavarana siinä missä perheen tuki on tärkeämpi toisessa kulttuurissa. Sosio-

ekonomisen statuksen, hyvien elämäntapojen ja koherenssin tunteen yhteydestä on tehnyt 

tutkimusta myös mm. Wainwright et al. (2007). Tulokset puoltavat kritiikkiä, sillä Iso-

Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että hyvässä sosiaalisessa asemassa olevilla 

henkilöillä oli suhteessa vahvempi koherenssin tunne ja terveellisemmät elämäntavat, kuin 

heikommassa asemassa olevilla henkilöillä. Tutkimuksen raportissa kuitenkin todetaan, 

että terveellisiin elämän tapoihin pyrkivät interventiot voisivat hyötyä koherenssin tunteen 

konseptin huomioon ottamisesta (Wainwright et al., 2007). On mielestäni aiheetonta 

kritisoida teoriaa, koska sen pohjalta on tullut tuloksia, jotka erottavat sosio-ekonomisen 

tausta perusteella ihmisiä. Teorian kritisoimisen sijaan tulisi keskittyä tuloksen aiheuttajiin.  

Antonovskyn teoriaan kohdistunut kritiikki on suuntautunut koherenssin tunteen 

mittaamiseen ja sen luotettavuuteen, sekä vastustusresursseihin (Esim. Korotkov, 1993, 

Larsson ja Kallenberg, 1999). Tämän lisäksi koherenssin tunteen vakiintuminen, joka 

teorian mukaan on noin 30 vuoden iässä, on saanut osakseen kritiikkiä (Geyer,1997, 

viitattu Honkinen, 2009, 17). Myös teoria itsessään on aiheuttanut erimielisyyttä; 

empiirisesti ja teoreettisesti se on liian läheinen yleisen terveyden määritelmän kanssa, eikä 

siksi tuo lisäarvoa tai lisätietoa hyvän terveyden ja hyvinvoinnin säilyttämisestä. Edelleen 

on myös hieman epäselvää, miten koherenssin tunne tarkalleen ottaen kehittyy ja miten sitä 

voitaisiin tehokkaasti kehittää. Suominen ja Lindström (2008) arvioivat, että kyse on 

todennäköisesti monimutkaisesta voimaantumisen prosessista, jossa haasteet ja valmius 

ratkaista ongelmia muodostavat yksilöllisen positiivisen kierteen (Suominen, Lindström, 

2008, 338). Kritiikistä huolimatta teorian herättänyt paljon mielenkiintoa ja se on 

vaikuttanut omaan näkemykseeni elämänhallintaan liittyvistä seikoista. Tässä 

tutkimuksessa haluan selvittää, kuinka hyvin se vastaa tarkoitukseeni arvioida 

terveystiedon oppikirjaa suhteessa elämänhallintaan.   

2.5  Nuoruuden haasteet ja elämänhallinta 

Nuoruus on tärkeä vaihe yksilön elämässä, jolloin koetaan elämyksiä itsenäisinä, 

vanhemmista erillisinä yksilöinä, tehdään suuria päätöksiä ja kehitetään tärkeitä tietoja ja 

taitoja elämän varalle. Itsesuojeluvaisto ja kyky tunnistaa riskit ovat monella murrosiässä 

vielä heikot. Yhtenä nuoruuden kehityshaasteena on asenteiden, arvojen ja toimintamallien 

muodostuminen (Cacciatore, 2006), jotka koherenssin tunteen kehittymisen valossa ovat 
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tärkeitä oman elämän ohjauksessa. Honkinen (2009) argumentoi, että lapsuuden ja 

nuoruuden tapahtumat voivat vaikuttaa merkittävästi aikuisiän koherenssin tunteen tasoon 

(Honkinen, 2009). Peruskoulun loppuminen tarkoittaa nuoren elämässä siirtymävaihetta 

johonkin uuteen, kuten esimerkiksi jatko-opintoihin. Siirtymävaihe voi olla suuri muutos, 

sillä silloin nuori joutuu miettimään elämänsä suuntaa ja olemassa olevia vaihtoehtoja 

koskien omaa tulevaisuuttaan. Siirtymäaika on nuorelle epätietoisuuden aikaa ja jokainen 

nuori kokee siirtymävaiheen omaan henkilökohtaiseen tahtiinsa (Pitkänen, 2012).  

 Kansainväliset tutkimukset vihjaavat, että nyky-yhteiskunnat kohtaavat lisääntyvän 

määrän henkistä pahoinvointia, rikollisuutta, huumeiden väärinkäyttöä ja mm. avioeroja. 

Selityksiä on etsitty monesta asiasta, joista yksi viittaa yhteiskunnan yhteenkuuluvuuden 

rakenteen muutokseen yhä individualistisemmaksi ja jossa yksilön henkilökohtaiset kyvyt 

ja taidot selvitä vastoinkäymisistä korostuvat. Sosiaalisen rakennemuutoksen keskellä 

erityisesti nuoret kohtaavat lisääntyneitä haasteita ja vaatimuksia. Odotuksena on, että 

nuoret aikuistuvat yhä nopeammin ja sosiaalisesti haastavammissa olosuhteissa, kuin 

aikaisemmat sukupolvet. Samaistuminen ja tukiverkosto voivat jäädä suppeaksi ja rajoittua 

vain pieneen vertaisryhmään, josta poikkeaminen esimerkiksi koulumaailmassa voi johtaa 

eristäytymiseen tai kiusaamiseen. Kansainvälisellä tasolla lisääntynyt sosiaalinen paine on 

alkanut ottaa valtaa erityisesti nuorison keskuudessa, joka tilastollisesti näkyy heidän 

henkisen hyvinvoinnin tasolla muun muassa syrjäytymisen lisääntymisenä (Coleman, 

1997, viitattu Weare, 2000, 4).  

Suomessa vuoden 2012 nuorisobarometrissä selvitettiin nuorten tyytyväisyyttä eri 

elämänalueisiin. Vuonna 2012 nuoret arvioivat asteikolla 4-10 ”nykyisen elämän kaiken 

kaikkiaan” olevan 8,4. Vuonna 2007 vastaava luku oli 8,5. Muutos on vuosien välillä 

hyvin pieni ja arvo viittaa nuorison olevan tyytyväinen elämäänsä. Kyselytutkimuksissa 

käy ilmi, että nuorten tyytyväisyys elämään kokonaisuutena on pysynyt keskiarvona 

lähestulkoon samana viimeiset 15 vuotta. Yleisin arvosana on numero 9 ja alle kuuden 

arvosanoja annetaan vain noin prosentti. (Myllyniemi, 2012, 92, 103). Vaikka suurin osa 

suomalaisista nuorista voi hyvin, Suomessa keskustellaan vilkkaasti heikentyneestä 

hyvinvoinnista ja esimerkiksi syrjäytymisestä (Allianssi, 2012, 23). Yhä useampi taho 

näkee koulun toiminnan vastauksena sosiaalisiin ja yksilötason lisääntyneisiin ongelmiin. 

Wearen (2000) mukaan koulu onkin erinomainen kanava päästä käsiksi yhteiskunnan 

ongelmiin. Yhdessä kodin ja yhteisöjen eri tahojen kanssa kouluilla on mahdollisuus luoda 
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yhteisöllisyyttä, merkityksellisyyttä, yhteisiä arvoja ja sosiaalista tietoisuutta, erityisesti 

nuorten keskuudessa (Weare, 2000, 4).  

Suomalaiset Eriksson ja Lindström (2008) Turun yliopistosta vetoavat Salutogeneesin 

teorian ja koherenssin tunteen tärkeydelle terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän 

edesauttamisessa nuorilla. Vaikka salutogeneesin malli on dominoinut hyvinvointi- ja 

terveyskeskusteluja jo pitkän aikaa, sitä ei kuitenkaan ole heidän mukaansa otettu käyttöön 

sen täydessä potentiaalissa. Erikssonin (2007) mukaan tietoisuuden lisääminen ja 

käytännön toteutuminen on ensisijaisen tärkeää (Eriksson, 2007, Erikson & Lindström, 

2008, 197). Sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen muutoksen maailmassa yksilöiden, 

ryhmien ja yhteiskunnan kyvyt hallita muutosta ovat avainasemassa puhuttaessa 

hyvinvoinnista. Käytännön toteutusehdotuksissa Lindström ja Eriksson mainitsevat muun 

muassa koherenssin tunteen konseptin ja salutogeneesin perspektiivin käyttämisen 

oppimisprosesseissa ja koulun kehittämisessä niin yksilön, kuin ryhmänkin tasolla. 

(Eriksson, Lindström, 2008, 197).  
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3. Hyvinvointi  

Hyvinvointitutkimusta on tehty paljon ja sen suosio on kasvanut entisestään viimeisten 

kymmenen vuoden aikana. Siitä huolimatta hyvinvoinnin määrittely on tutkimuksissa 

koettu vaikeaksi, ja kritiikki kohdistuu määritelmien epäselvyyteen tai laajuuteen 

(Forgeard, Jayawickreme, Kern, & Seligman 2011, p. 81; viitattu, Dodge et al. s. 222). 

Hyvinvointia on kuvattu sekä vaikeasti käsitettäväksi että määriteltäväksi ja vielä 

vaikeammin mitattavaksi (Thomas, 2009, s. 11; viitattu Dodge et al. s. 222).  

Dodge et al (2012) argumentoivat, että kasvava kiinnostus hyvinvointitutkimuksista vaatii 

selkeyttä määrittää mitä tutkimuksissa mitataan ja kuinka tuloksia tulisi tulkita, jotta 

saataisi päteviä mittauksia hyvinvoinnista. (Dodge et al., 2012, s. 222). Hyvinvointiin 

voidaan kuitenkin liittää asioita miltä tahansa elämän osa-alueelta; fyysiseltä, henkiseltä ja 

sosiaaliselta. Näin ollen hyvinvoinnin laaja-alaisuuden takia kaikkien sen osa-alueiden 

perusteellinen sisällyttäminen tutkimuksiin olisi joka tapauksessa lähes mahdotonta. 

Tutkimuksissa ja määrittelyssä voidaan korostaa positiivisten aspektien, kuten 

onnellisuuden, ja “elämänvirran” määrää suhteessa negatiivisiin aspekteihin, kuten 

ahdistuneisuuteen ja masennukseen.  

Brown (1992) (viitattu Hassmen et al., 2000) toteaa, että juuri tällaisista kompleksisista 

syistä hyvinvointi on hänen mukaansa määriteltävissä tutkimuskohtaisesti juuri sen 

mukaan, mitä tutkija on tutkimusasettelussaan sillä tarkoittanut. Tässä tutkimuksessa ei 

kuitenkaan varsinaisesti tutkita yksilöiden hyvinvointia, joten sen tarkka määrittäminen 

tutkimustarkoitukseen ei ole tarpeen. Pro gradussa kuitenkin käytetään käsitteitä kuten 

”hyvinvoinnin edistäminen”, joten hyvinvointi käsitellään yleisellä tasolla ja nostetaan 

esiin useita eri näkemyksiä kokonaiskuvan saamiseksi.    

Koherenssin tunne on usein liitetty ihmisen hyvään mielenterveyteen, joten hyvinvoinnin 

yleisen määrittelyn lisäksi tässä osiossa määritellään myös hyvä mielenterveys. (Eriksson, 

Lindströn, 2008)  

Hyvinvointi voidaan nähdä Maailman Terveysjärjestö WHO:n mukaan ihmisen fyysisenä, 

henkisenä ja sosiaalisena tasapainona, johon usein liitetään olennaisena osana terveys. 

(WHO) Terveys ei kuitenkaan tarkoita vain sairauden tai vamman puuttumista, vaan se on 

myös hyvin moniulotteinen fyysinen, henkinen ja sosiaalinen tila, ja pitkälti 
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kulttuurisidonnainen. Siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten geenit, terveydenhoidon taso, 

ravinto, fyysinen aktiivisuus, sosiaaliset suhteet, elinympäristö etc. (Hyyppä, 2005, 35, 

Enwald, 2013). Holistista fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa on käytetty 

määrittelemään hyvinvointia myös Suomen valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa 

(Opetussuunnitelman perusteet, 2004) sekä useissa yläkouluun suunnatuissa terveystiedon 

oppikirjoissa.  

3.1 Hyvinvointi mikro ja makrotasolla  

Hyvinvointi on laaja käsite, jota on vaikea määritellä yksiselitteisesti tutkimuksissa. 

Käsitteen tarkemmassa määrittelyssä voi kuitenkin lähteä liikkeelle esimerkiksi siitä, 

lähestytäänkö sitä ilmiönä mikro- vai makrotasossa. Makrotasolla hyvinvointi esiintyy 

vahvana poliittisena ja hallinnollisena kysymyksenä. Yksilöiden kokemukset ja 

näkemykset ovat sidoksissa yhteiskuntaan erilaisten kasvuolosuhteiden ja lähtökohtien 

kautta. Terve ja toimintakykyinen väestö ja terveyttä edistävä ympäristö ovat keskeisiä 

voimavaroja, jolla hyvinvointia voidaan tuloksellisesti luoda (Kannas, 2006,10). 

Makrotasolla ilmenee niin kansanterveyteen kuin kansatalouteenkin liittyvät seikat. 

Esimerkiksi terveysosaaminen saattaa olla tärkeä apu siinä työssä, jota tehdään hitaasti 

kehittyvien kansansairauksien ehkäisemiseksi. Näin ollen edistämällä koululaisten 

terveyttä, terveysosaamista ja terveyden kannalta hyödyllistä käyttäytymistä voidaan saada 

aikaan merkittäviä taloudellisia säästöjä sairaanhoitokuluissa. (Kannas, 2006, 12) 

Hyvä järjestelmä ei kuitenkaan takaa ihmisten subjektiivista hyvinvointia (Janhunen, 2013, 

11-16). Subjektiivinen hyvinvointi on yksilötason konsepti, joka voi tarkoittaa myös 

yksilön omaa arviota omasta elämästään, jolloin hyvinvointia tarkastellaan mikrotason 

ilmiönä. Tällöin se yksinkertaisuudessaan voidaan nähdä hyvän olon tuntemuksina ja 

tyytyväisyytenä elämään. (Diener, Lucas, Oishi, 2009, 63). Tässä tutkimuksessa voitaisiin 

ajatella hyvinvointi sekä mikro, että makrotason ilmiönä. Mikrotasossa näkyy se, että 

salutogeneesin teorian mukaan koherenssin tunnetta voidaan yksilötasolla rajoissa 

”muokata” ja tarkastellaan henkilökohtaisia elämänkokemuksia osana hyvinvointia ja 

koherenssin tunnetta. Siinä otetaan myös huomioon yksilön subjektiivinen hyvinvointi; 

kuinka mielekkäänä, ymmärrettävänä ja hallittavana hän elämänsä kokee. Toisaalta 

makrotasossa ilmenee se, että terveystiedon opetus on valtakunnallisessa 

opetussuunnitelmassa pakollinen oppiaine, jolla pyritään edistämään kansalaisten 
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hyvinvointia ja hyvinvointitietoisuutta. Koulussa saavutetulla terveysosaamisella voi olla 

pysyvää merkitystä myös myöhemmin aikuisuudessa. Jos kansanterveys kohenee ja 

ihmisten työ- ja toimintakyky paranevat, opetuksen taloudellinen merkitys on ollut 

huomattava. Salutogeneesin teoria itsessään on kuitenkin hyvin yksilökeskeinen, vaikka 

Antonovsky ottaakin teoksissaan esille hyvinvoinnin edistämiseen pyrkivän toiminnan 

tärkeyden (Antonovky, 1996). Seuraavissa kappaleissa käsitellään erilaisia näkökulmia 

hyvinvointiin.  

3.2  Nykyaikainen hyvinvointikäsitys 

Aristoteles piti aikanaan ihmisen päämääränä pyrkimystä onneen; ”Eudaimonia”, joka 

merkitsee nykykielellä hyvinvointia ja hyvää elämää. Hänen mukaansa hyvinvointi koostui 

ruumiin perusaineiden tasapainosta, terveyteen liittyvistä seikoista, ulkoisesta 

ympäristöstä, ja taloudellisista tekijöistä. Aristoteelinen hyvinvointi painottaa aktiivista 

toimintaa ihmisen hyvinvoinnin saavuttamisessa ja säilyttämisessä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että hyvinvointi on ”yhteiselämän tuote”. Ihmisen onni ei ole tunnetila, vaan ihmisen 

aktiivista toimintaa ympäristössään. (Hyyppä, Liikanen, 2005, 23-25) Aristoteleen 

näkemyksestä hyvinvoinnista löytyy paljon yhtäläisyyksiä salutogeneesin teoriaan, jossa 

näitä terveyteen liittyviä seikkoja kutsutaan ihmisen vastustusresursseiksi, Generalized 

Resistance Resources, (GRR). Samoin Antonovsky painottaa ihmisen tietoista tai 

tiedostamatonta aktiivista toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi.  

Bradburn (1969) tutki ihmisten selviytymistä arjen haasteista, jotka keskittyivät erityisesti 

psykologiseen hyvinvointiin, ”onneen”. Hän myös viittasi psykologiseen hyvinvointiin 

ensisijaisen tärkeänä hyvinvoinnissa ja yhdisti sen Aristoteleen ideaan eudaimoniasta. 

(Bradburn, 1969, 6).  Näitä piirteitä löytyy myös nykyaikaisesta hyvinvointikäsityksestä, 

joka perustuu yksilön fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen tasapainoon, suhteessa hänen 

päämääriinsä. Kuten Diener, Lucas ja Oishi määritelevät hyvinvoinnin tunnusmerkkeinä 

olevan yksilön henkilökohtaiset tuntemukset hyvästä elämästä (Diener, Lucas, Oishi, 2009, 

63). Heidän mukaan näihin tuntemuksiin vaikuttaa henkilön oma elämänhistoria ja oman 

tilanteen vertailu muihin (Janhunen, 2013, 19). Diener ja Suh (1997) lisäävät 

henkilökohtaisen tyytyväisyyden tunteeseen myös positiivisten ja negatiivisten 

tuntemusten vaikutuksen ihmiseen. (Diener & Suh, 1997, s. 200). Ihmisen elämänhistoria, 

kokemukset ja erityisesti ihmisen kyky selvitä ja toipua vaikeista vastoinkäymisistä, ovat 
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usein hyvinvoinnin kriittisiä kysymyksiä. Kuten Salutogeneesin teoriassa, lähtökohdat 

pohjautuvat tutkimuksiin ihmisten vaikeista vastoinkäymisistä selviämisestä, ja kuinka ne 

korreloituvat kyseisten henkilöiden koherenssin tunteeseen eli näkemykseen elämästä. 

(Antonovsky, 1987).  

Salutogeneesin teoria antaa pohjan tutkimuksessa käytetylle holistiselle näkemykselle 

terveyden synnystä, hyvinvoinnista, sekä hyvinvoinnin säilyttämisestä. Näkemys tarjoaa 

mahdollisuuden tarkastella hyvinvointia yksilön omana kokemuksena. Vaikka teoria antaa 

tutkimuksiin perustuvat raamit hyvinvoinnille, ne säilyvät silti jokseenkin avoimina ja 

mahdollistavat tutkijan tulkinnan. Avoimuudella tarkoitetaan sitä, että mielekkyys, 

ymmärrettävyys ja hallittavuus eivät ole sidoksissa vain teorian määrittämiin asioihin. 

Hyvinvointi kuvastaa yksinkertaisuudessaan terveyden myönteisiä piirteitä. Kulttuurilla, 

kulttuurisidonnaisuudella ja kulttuurieroilla on myös suuri vaikutus hyvinvoinnin 

kokemiseen Hyyppä, Liikanen, 2005, 35).  

Eri tilanteisiin ja konteksteihin soveltuvien yhteismitallisten hyvinvointi-indikaattoreiden 

löytäminen näyttää olevan yleinen hyvinvointitutkimuksen ongelma. Kouluhyvinvointiin 

on kehitetty erilaisia mittareita, joita on käytetty myös suomalaisessa koulukontekstissa, 

esimerkiksi Anne Konun ”Koulun hyvinvointimalli”, joka perustuu Allardtin 

hyvinvointimalliin. (Konu, 2002) Aikaisempi hyvinvointitutkimus on koululaisten 

kohdalla keskittynyt lähinnä objektiiviseen, määrissä mitattavissa olevaan hyvinvointiin, ja 

tarkasti laskettavissa oleviin tutkimuskohteisiin. Vaikka hyvinvoinnin pohtiminen ja 

kehittäminen on kouluissa arkipäivää, hyvinvoinnin tutkimus on ollut vähäistä oppilaiden 

omien kokemuksien osalta ja kokemuksellisen hyvinvoinnin mittaaminen on melko uusi 

ilmiö. (Janhunen, 2013, 15, Konu, 2002, 24-25). Viimeaikainen hyvinvointikäsitys lapsen 

ja nuoren hyvinvoinnista on muuttunut ja se on siirrytty enemmän juuri elämän 

positiivisten puolien tutkimiseen. Nuorten ja lasten keskuudessa keskitytään hyvinvoinnin 

kokonaisvaltaiseen näkökulmaan, joka tutkii hyvinvointia ihmisten voimavarojen ja 

myönteisten ilmiöiden kautta (Konu, 2002, 24-25)  

3.3 Hyvinvoinnin edistäminen  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsitteitä käytetään usein rinnakkain. Tällä 

halutaan osaltaan painottaa toiminnan laaja-alaisuutta, joka ulottuu pitkälle yhteiskunnan 

eri tasoihin. Edistämistyö on terveyteen sijoittamista, tietoista voimavarojen kohdentamista 
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ja vaikuttamista terveyden ja hyvinvoinnin taustatekijöihin, kuten esimerkiksi elintapoihin 

ja elämänhallintaan. (STM, 2006, 64, Kunnat.net, 2014). Tässä pro gradu -tutkielmassa 

terveystieto nähdään yhtenä tärkeänä hyvinvoinnin edistämisen välineenä, jolla ei ole vain 

yksilötason vaikutuksia, vaan vaikuttaa pitkällä tähtäimellä koko yhteiskunnan 

hyvinvointiin.    

Terveyden ja hyvinvoinnin perusta luodaan jo lapsuudessa, jolloin muodostuvat elinikäiset 

tottumukset oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Keskeisiä lasten ja nuorten 

hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia aikuisia ovat vanhemmat. Kodin merkitys, 

huolenpito ja ilmapiiri, ovat nousseet tutkimuksissa yhdeksi merkittävimmistä lasten ja 

nuorten koherenssin tunteeseen vaikuttajista (Honkinen, 2009, 20). Kodin lisäksi lasten ja 

nuorten merkittäviä kasvu- ja kehitysyhteisöjä ovat esimerkiksi päivähoito, koulut ja 

erilaiset harrastukset, joissa lapset ja nuoret viettävät valtaosan päivästään. Vanhempien 

lisäksi on myös muita tärkeitä henkilöitä, kuten päivähoidon työntekijät, opettajat, vapaa-

ajan harrastusten ohjaajat ja muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset. Näiden 

yhteisöjen antama malli ja niiden luoma ilmapiiri vaikuttavat terveellisten elämäntapojen 

omaksumiseen (STM, 2006, 64). Antonovskyn teorian valossa nämä henkilöt ja tekijät 

ovat lasten ja nuorten elämässä voimavaroja, joita heidän tulisi oppia tunnistamaan ja 

käyttämään.  

Antonovsky painottaa näkemyksessään hyvinvoinnin edistämisessä juuri terveyttä tukevia 

asioita, eikä niinkään riskitekijöitä tai niiden eliminointia. Hän uskoo, että molempia 

näkemyksiä tarvitaan, mutta salutogeneesin näkökulma jää usein liian vähälle huomiolle, ja 

tulisi olla juuri toiminnan keskiössä. Suominen & Lindström argumentoivat, että 

ymmärtämällä tämä ”voimaantumisen” prosessi, voisimme ottaa tiedon käyttöön erilaisissa 

interventioissa, joiden pyrkimyksenä on kehittää yksilöiden ymmärrettävyyden, 

hallittavuuden ja mielekkyyden tunteita. Tällä taas voisi heidän mukaansa olla valtava 

merkitys koko kansanterveyteen (Suominen, Lindström, 2008, 338).  

3.3.1 Hyvinvointi elämän virrassa 

Antonovsky kuvaa hyvinvointia myös ”elämän virtana”. Siihen liittyvät koko elinkaaren 

mittaiset prosessit, joiden tarkoitus on tukea ja edistää hyvinvointia voimavarana hyvän ja 

mielekkään elämän ylläpitämiseksi. Hänen mukaansa edistämistyössä ei riitä, että ihmiset 

välttelevät sairautta tai ’rakentavat siltoja päästäkseen virran yli’. Edistämistyön 
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keskeisimpänä tehtävänä Antonovskyn mukaan on opettaa ihmisiä uimaan elämän virran 

mukana (Antonovsky, 1987).  

 

  

Kuva 1  

Kyseisessä kuvassa (Kuva 1) on Bengt Lindströmin ja Monica Erikssonin kuvaelma 

Antonovskyn mukaisesta elämän virrasta. Virran suunta ei ole alaspäin vesiputouksen 

(sairauden ja kuoleman) suuntaan, vaan vertikaali. Kun yksilö syntyy, hän Lindströmin ja 

Erikssonin mukaan ikään kuin putoaa virtaan ja kelluu virran mukana eteenpäin. Jotkut 

syntyvät lähelle ylärajaa, jossa virran mukana on helppo edetä. Vesiputouksen ”imu” ei ole 

siellä niin voimakas; mahdollisuudet hyvään elämään ovat hyvät, ja terveyttä ylläpitävät 

voimavarat ovat helposti saatavilla, esimerkiksi hyvinvointivaltiossa. Jotkut taas syntyvät 

lähempänä vesiputousta, jossa terveyden ja hyvinvoinnin mahdollisuudet ovat heikommat 

ja riskit valua kohti vesiputousta ovat suuremmat. Joki; elämä, on täynnä riskejä ja 

resursseja. Hyvinvointi ja terveys on suurelta osin kiinni kyvystämme identifioida ja 

käyttää resursseja parantaaksemme vaihtoehtojamme elämässä.  Kyse on taidosta uida ja 

ohjata itseään virran mukana, jonka opettamiseen myös Antonovskyn mukaisen 

terveyskasvatuksen tulisi keskittyä. Yksilöllä on vastuu aktiivisena ja osaa ottavana 
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yksilönä, jolla on mahdollisuus tulla uimataitoiseksi elämän virrassa, eikä vain kellua 

mukana siellä minne sattuu tipahtamaan. Ammattilaisen tehtävä elämän virrassa ja 

hyvinvoinnin edistämisessä on tukea yksilöitä, tarjota vaihtoehtoja ja käydä keskustelua, 

jotka mahdollistavat yksilöiden hyvät valinnat ja tietoisuuden oman hyvinvoinnin 

rakentavista tekijöistä, sekä taidot käyttää niitä elämänsä virrassa. Terveyttä ei nähdä 

päämääränä, jota kohti uidaan, vaan resurssina ja osana hyvinvointia. ”Promotion”, 

edistäminen, sekä ”Health Education”, Terveyskasvatus, ovat kuvan ylälaidassa, 

kuvastamassa niiden tärkeyttä hyvinvoinnissa ja elämänlaadussa. (Eriksson & Lindström, 

2008, 190).  

Terveyskasvatus  

Terveyskasvatukseen (engl. Health Education) on alettu myös maailmalla kiinnittämään 

enemmän huomiota, vaikka se usein keskittyykin faktatietoon erilaisista aihealueista, kuten 

hygieniasta, ravitsemuksesta ja liikunnasta, jotka ovat toki nekin tärkeitä aiheita (Weare, 

2000, s. 6). Pitkällä tähtäimellä mentaali, emootionaalinen ja sosiaalinen hyvinvointi 

vaativat kuitenkin erityistä huomiota, jonka Antonovsky on työssään ja teoriassaan 

pyrkinyt osoittamaan (Antonovksy, 1987; Weare, 2000, s. 5-6). Suomen Sosiaali ja 

Terveysministeriön mukaan terveyden lukutaidolla tarkoitetaan yksilön kykyjä, 

edellytyksiä ja mahdollisuuksia käyttää, saavuttaa ja ymmärtää terveystietoa. Tavoitteena 

on kriittisen tietoisuuden syntyminen yksilö- ja yhteisötasolla. Terveyden lukutaidossa 

voidaan erottaa kolme tasoa: toiminnallinen terveyden lukutaito, (ns. Peruslukutaito), 

vuorovaikutuksellinen terveyden lukutaito ja kriittinen terveyden lukutaito. 

Terveyskasvatus ei siis riitä, täytyy omata lukutaitoa, joka johtaa soveltamaan oppimaansa. 

(STM, 2006, s. 44) Ajatus voidaan selkeästi identifioida myös Antonovskyn ideologiasta.    

Nämä osaltaan osoittavat sen, kuinka tärkeää kouluissa olisi lisääntynyt keskittyminen 

hyvinvointitietoisuuteen, lukutaitoon ja sen käytännön toteutuksiin. Suomessa on kuitenkin 

ainakin seurannan osalta hyvällä nojalla. Kouluyhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisen seuranta on tullut ajankohtaiseksi monella eri taholla. Sosiaali- ja 

terveysministeriön toimeksiannosta Stakes käynnisti vuonna 2006 Terveyden edistämisen 

vertaistietohankkeen (TedBM-hanke), sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti 

oppilashuollon seurannan tehostamista ja opetusministeriö käynnisti valtakunnallisen 

kouluhyvinvointiohjelman. (Rimpelä, Rigoff, Kuusela, Peltonen, 2007, 4). Huomiota on 

kiinnitetty viime vuosien aikana koulujen toimintakulttuuriin, oppimisympäristöjen 
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turvallisuuteen, oppilashuoltoon ja uuteen terveystiedon oppiaineeseen (Peltonen, 2005). 

Kansallisissa terveyspolitiikkaohjelmissa, esim. Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa 

(STM 2001) ja Terveyden edistämisen laatusuosituksessa (STM, 2006) pidetään tärkeänä 

mm. kouluhyvinvoinnin edistämistä.  

Kansainvälinen näkökulma 

Kansainvälisesti katsottuna fyysisen, pyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen 

kouluissa on historiassa pitkälti keskittynyt huonommassa asemassa olevien lasten tai 

nuorten hyvinvointiin. Koko kouluyhteisön kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin edistämiseen 

on panostettu verrattain vähän. Esimerkiksi Britanniassa hyvinvoinnin edistämisen on 

huomattu keskittyvän enemmän alakoulun, kuin yläkoulun puolelle. Weare (2000) 

argumentoi, että globaalista näkökulmasta katsottuna kansakuntien ’selviytymisessä’ on 

pitkälti kyse emotionaalisten toimintojen, sekä sosiaalisten suhteiden hallinasta. 

Negatiiviset emootiot; pelko, viha, katkeruus, suvaitsemattomuus, epäily ja ahneus sekä 

voimakas ”me” vastaan ”te” ajattelu koituvat globaalilla tasolla ihmisryhmien sortoon 

(Weare, 2000, 4).  

Maailman terveysjärjestö WHO:n ensimmäisessä kansainvälisessä terveyden edistämisen 

konferenssissa vuonna 1986 tehtiin ns. ”The Ottawa Charter”, joka toimi kansainvälisenä 

edistysaskeleena hyvinvoinnin edistämiseen maailmalla. Raportissa määritellään terveyden 

edistäminen prosessina, jossa vahvistuvat yksilön kyvyt kontrolloida ja parantaa omaa 

terveyttään. Jotta yksilö voisi saavuttaa kokonaisvaltaisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin tilan, hänen täytyy pystyä asettamaan ja saavuttamaan omia tavoitteita, 

tyydyttämään tarpeita ja tulemaan toimeen tai vaikuttamaan omaan ympäristöönsä. 

Terveys/hyvinvointi voidaan nähdä jokapäiväisen elämän voimavara, eikä elämän 

päämäärä. Antonovskyn Salutogeneesin teoriasta ja Ottawa Charterista (OC) löytyy paljon 

yhtäläisyyksiä, sillä molemmissa painottuvat ennen kaikkea terveyden resurssinäkökulma 

ja yksilön mahdollisuudet oman hyvinvoinnin edistämisessä.  

Samalaisuuksia on mm.  

1. OC puhuu terveyden määrittäjistä (Health determinants) – Antonovsky 

vastustusvoimavaroista (GRR). 
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2. OC painottaa terveyden määrittäjien hallitsemista – Antonovsky koherenssin 

tunteen osa alueetta ”Hallittavuus”: miten toimia tilanteessa käyttäen 

voimavarojaan.  

3. OC pyrkii luomaan puitteita aktiiviseen ja produktiiviseen elämään (korkea 

elämänlaatu) Antonovsky osa-alue ”mielekkyys”: Mikä tekee elämästä mielekkään 

ja merkityksellisen; mikä motivoi.  

4. Molemmissa yksittäisen ryhmän ja yhteiskunnan/organisaation yhteisvaikutus on 

välttämätön. 

5. Molemmat ovat prosessiluontoisia ja painottavat kokonaisuutta: Holistisessa 

kontekstissa OC pyrkii luomaan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ympäristöjä 

(perhe, koulu, työpaikka..) SOC pyrkii rakentamaan salutogeneenisen 

yhteiskunnan.  (Eriksson, 2012, viitattu, Eriksson, 2005). 

Vaikka Ottawa Charteria käytetään maailmanlaajuisesti teoreettisena viitekehyksenä 

hyvinvoinnin edistämiseen, yhtäläisyyksistä huolimatta Salutogeneesin teorian ajatusmallia 

ei ole käytetty niin paljon kuin olisi odotettu. Esimerkiksi Suomisen ja Lindströmin 

mukaan Antonovskyn teoria ole käytössä vielä sen täydessä potentiaalissa (Suominen, 

Lindström, 2008, 338).  

3.3.2 Hyvinvointi suomalaisessa opetussuunnitelmassa  

Johdannon alussa nostin esille Kannaksen (2006) esittämän kysymyksen siitä, kuinka 

omaan elämänhallintaan ja terveyteen liittyvä yleissivistävä opetus voisi olla vähemmän 

merkityksellistä kuin jokapäiväisen elämän ja nuoren hyvinvoinnin kannalta jokseenkin 

merkityksettömät yksityiskohdat esimerkiksi historiasta. (Kannas, 2006, 10) Tämän esille 

nostamisella en väheksy yleissivistävää tietotaitoa, jonka lapset ja nuoret koulussa saavat. 

Haluan kuitenkin Kannaksen argumentin avulla painottaa myös elämäntaitoihin liittyvän 

opetuksen tärkeyttä, joka voi jäädä täysin varjoon yrittäessä kahlata läpi kaikki vaadittavat 

opetussuunnitelman aihealueet lukuvuoden aikana. Kuinka moni peruskoulun opettaja 

esimerkiksi käytännössä toteuttaa opetussuunnitelman vaatimusta siitä, että 

terveyskasvatus olisi integroituna opetukseen läpi alakoulun? (Peltonen, 2005, 43).   

Oppimisen ja opettamisen ohella perusopetuksen tehtävänä on oppivelvollisuuden 

ensimmäisistä vuosista alkaen ollut myös lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. 



25 

 

 

(Rimpelä, Rigoff, Kuusela, Peltonen, 2007, 40). Terveyskasvatus, terveisiin 

elämäntapoihin ja hyvään elämään opastava kasvatus, on ollut perusopetuksessa jossakin 

muodossa koko oppivelvollisuuden ajan. Nykyisin se on merkittävä hyvinvointia edistävä 

väline kouluissa, jopa kansainvälisellä mittakaavalla. (Kannas, Peltonen, Aira, 2009, 17).  

Perusopetuslaissa mainitaan, että opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja 

edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. 

(Perusopetuslaki, 3§) Opetussuunnitelman perusteiden tarkoituksena on varmistaa kaikkien 

oppilaiden oikeus saada opetusta asuinpaikasta huolimatta ja taata opetuksen riittävä 

kansallinen eheys.  (Cacciatore, 2005, Peltonen, Kannas. 2009, s. 20).    

Koulun oppiaineluettelo ja opetussuunnitelma ovat yhteiskunnan peili. Ne heijastavat 

vallitsevia arvoja ja käsityksiä siitä, minkälaisia tietoja ja taitoja pidetään hyödyllisenä 

kasvavan lapsen ja nuoren senhetkisen elämän ja tulevan elämänkulun kannalta. Ei pidä 

kuitenkaan unohtaa, että opetussuunnitelma viestii vahvasti myös yhteiskunnan tavoitteita 

siitä, mihin suuntaan sitä halutaan viedä. Oppiainekohtaiset tavoitteet ja sisällöt osoittavat 

mys tieteen ja tiedonalan kehitystä (Kannas, 2006, 9). Valtakunnallisiin 

opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu lukuisia aihekokonaisuuksia, joita voidaan 

tarkastella terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Perusopetuksen aihekokonaisuudet 

ovat; Ihmisenä kasvaminen, Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, Viestintä ja 

mediataito, Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja 

kestävästä tulevaisuudesta (POPS, 2004, Kannas, Peltonen, Aira, 2009, 20). Ihmisenä 

kasvaminen -aihekokonaisuuden päämääränä on ”tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua 

ja elämänhallinnan kehittymistä”. Aihekokonaisuuden tavoitteet eivät mielestäi kuitenkaan 

vastaa aihekokonaisuuden lupaavaa kuvausta elämähallinnasta. Siinä mainititaan 

kuitenkin, että oppilaan tulisi oppia ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

kasvua sekä omaa ainutkertaisuuttaan, jotka Antonovskyn teorian valossa tulkitsen 

tärkeiksi aspekteiksi elämänhallinnan opettelussa. (POPS, 2004, Anotnovsky, 1987) 

”Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys” tuovat esille hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita, 

jotka voidaan nähdä myös Antonovskyn mukaisen hyvinvoinnin näkökulmasta erittäin 

oleellisena asiana. Aihekokonaisuuden tavoitteena on mm. että oppilas oppii kohtaamaan 

ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä toimimaan yritteliäästi ja 

aloitteellisesti. Oppilas myös oppii toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämäärän 

saavuttamiseksi sekä arvioimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia. Elämänhallinnan 

kehittymisen kannalta tällaisten tavoitteiden ja niihin sitoutumisen suurempi huomioiminen 
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ja painottaminen koulussa voisi olla erittäin suureksi hyödyksi oppilaiden tulevaisuudessa 

ja olisi ennen kaikkea ennaltaehkäisevää toimintaa esimerkiksi syrjäytymiseen. 

Muutoksen, epävarmuuden ja ristiriitojen käsittely ovat juuri niitä asioita, joihin tulkitsen 

Antonovkyn teorian käytännön toteutuksen ja hyvinvoinnin edistämiseen pyrkivän 

toiminnan vaikuttavan.  

Opetussuunnitelma tavoitteineen on hyvin yhteisökeskeinen, jossa yksilö ja hänen valinnat 

huomioidaan osana suurempaa kokonaisuutta ja yhteiskunnallista merkittävyyttä. 

Enenevässä määrin individualistisessa yhteiskunnassa voi olla oppilaalle vaikea ymmärtää, 

että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa, että yhteistä tulevaisuuttamme. (POPS, 

2004). Opetussuunnitelman aihekokonaisuuksissa on havaittavissa esimerkiksi 

voimavarojen huomioiminen ja tavoite siitä, että oppilas oppii tunnistamaan niitä. Ne eivät 

kuitenkaan erotu aihekokonaisuuksista mielestäni riittävästi kiinnittämään jokaisen 

opetusta toteuttavan huomion. Seuraava kappale käsittelee hyvinvointia suomalaisessa 

koulussa.    

3.3.3 Hyvinvointi suomalaisessa koulussa   

Janhusen (2012) mukaan hyvinvointia syntyy ja sitä rakennetaan ihmisten omissa 

elinympäristöissä ja sosiaalisissa verkostoissa. Hän näkee hyvinvoinnin kokonaisuutena, 

jonka edistämisessä on pyrittävä vaikuttamaan ihmisten elinympäristöihin, vahvistamaan 

yhteisöjen toimivuutta ja osallistumista, sekä ehkäisemään syrjäytymistä (Janhunen, 2013, 

17). Lasten ja nuorten osalta koulu on tärkeä ja osallistava yhteisö, sekä hyvin iso osa 

heidän elinympäristöään. Jorosen (2005) mukaan koettu subjektiivinen hyvinvointi onkin 

yhteydessä koulussa koettuun tyytyväisyyteen ja viihtymiseen. Oppilaiden hyvinvoinnin 

kannalta koulussa viihtyminen on avainasemassa, koska kouluviihtyvyyden on todettu 

olevan yhteydessä lasten ja nuorten syrjäytymiseen. Kouluviihtyvyyden on myös todettu 

vähenevän siirryttäessä alaluokilta yläluokille. (Joronen, 2005, 81). Välimaa (2000) 

painottaa kouluyhteisön sosiaalisten suhteiden laadun merkitystä oppilaiden 

mielenterveyteen ja hyvinvointiin (Välimaa, 2000). Kouluyhteisö tulisi nähdä terveyden, 

hyvinvoinnin ja oppimistavoitteiden kokonaisuutena. Tällöin kaikki koulun toiminta tähtää 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kouluhyvinvoinnin toteutumiseksi (Janhunen,  

2013, 17). Lindströmin ja Erikssonin (2008) mukaan koherenssin tunteen konsepti ja 

salutogeneesin perspektiivi voisivat olla ohjaamassa oppimisprosesseja ja koulun 
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kehittämisestä (Eriksson, Lindström, 2008, 197). Käytännössä ajatelellen esimerkiksi 

Svedbom (2006) puhuu mm. ongelmaperustaisen oppimisen työtapojen olevan monin 

tavoin linjassa Antonovskyn mukaisen elämänhallinan tunteen vahvistamisessa. Opetus, 

joka vahvistaa oppilaiden elämänhallinnan tunnetta, vahvistaa samalla heidän 

vastustuskykyään terveysukia vastaan. (Svenbom, 2006, 82).   

Riittävätkö koulujen ja opettajien resurssit edistämään hyvinvointia koulussa ja tarjotaanko 

heille riittävästi eväitä siihen? Paineita aiheuttaa akateemiset tavoitteet ja kuntien heikko 

taloudellinen tilanne. Wearen (2000) mukaan olisi ensisijaisen tärkeää kaikkien 

kasvatusalalla työskentelevien huomata, että korkea akateeminen taso ja kokonaisvaltainen 

hyvinvointi eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan nimenomaan toisiaan tukevia tekijöitä. 

Tutkimukset kertovat, että oppilaiden hyvinvointi, itseluottamus omiin kykyihinsä, sekä 

tunne koulusta tukevana osapuolena (voimavarana) edesauttavat ja tehostavat oppimista. 

Oppilaiden onnellisuus ja itsetunto ovat yhteydessä hyvään akateemiseen suoriutuvuuteen 

(Gordon & Grant, 1997, viitattu Weare, 2000, 5). Suomalaisissa kouluissa tilanne on 

nykyisin verrattain hyvä. Opettajien rinnalle on tullut paljon ammattilaisia muodostamaan 

moniammatillisen yhteisön lasten ja nuorten hyvinvoinnin takaamiseksi koulussa. Myös 

kodin ja koulun yhteistyöhön on kiinnitetty yhä enemmän huomiota (Rimpelä, Rigoff, 

Kuusela, Peltonen, 2007, 3). Terveystieto oppiaineena alkaa kouluissa nuoruuden 

kynnyksellä, mikä teorian mukaan on koherenssin tunteen kehittymiselle otollinen aika. 

Vaikka koherenssin tunne kehittyy elämänkokemusten mukaan, Antonovsky kuitenkin 

painottaa hyvinvoinnin edistämiseen pyrkivän toiminnan tärkeyttä. Pystyisikö terveystieto 

oppiaineena, “hyvinvoinnin edistäjänä” vaikuttamaan koherenssin tunteen kehittymiseen 

tai sen kehittämisen taitoihin, kuten Antonovsky hyvinvoinnin edistämiseen pyrkivästä 

toiminnasta argumentoi? (Antonovsky, 1996, 16).    

Suomalaisen peruskoulun hyvän tason mainetta on varjostanut kansainvälisissä vertailussa 

esille tullut tutkimustieto siitä, että oppilaat kokevat viihtyvänsä huonosti koulussa. 

(Harinen, Halme, 2012). Kesäkuussa 2004 julkaistiin maailman terveysjärjestö WHO:n 

kansainvälinen koululaistutkimus, jonka mukaan suomalaislapset ja -nuoret eivät viihdy 

koulussa yhtä hyvin kuin vertailumaiden oppilaat. Raportin seurauksena käynnistyikin 

vilkas keskustelu lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

(Opetusministeriö, 2005). Sittemmin on syntynyt lukuisia hankkeita ja ohjelmia, joiden 

tavoitteet ovat kohdistuneet nimenomaan hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden tukemiseen. 

Konkreettisia hankkeita, joita on otettu käyttöön Suomalaisissa kouluissa viime vuosina 
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ovat esimerkiksi KiVa-koulu, LukiMat ja Liikkuva Koulu -ohjelmat. Vuonna 2009 

tehdyssä tutkimuksessa todetaan, että yleiset tutkimustulokset hyvinvoinnin kehityksestä ja 

traagiset väkivaltatapahtumat kouluissa, jotka kuitenkin ovat erittäin harvinaisia, kertovat 

siitä, että hyvinvointiteeman tulee olla esillä perusopetuksessa entistäkin vahvemmin 

(Kannas, Peltonen, Aira, 2009, 17).  

Kuten mainittu, lasten ja nuorten terveyden edistäminen kouluissa ei ole ainoastaan 

terveystiedonopettajien, vaan koko kouluyhteisön yhteinen tehtävä. Koulussa tapahtuva 

oppilashuolto on käytännössä pohjimmiltaan koulun puolesta tapahtuvaa 

sosiaalistamistyötä, jossa tavoitteena on oppilaiden kasvun tukeminen ihmisyyteen ja 

eettiseen vastuuseen yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä. Sillä tarkoitetaan lapsen ja nuoren 

oppimisen edellytyksistä; fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisestä hyvinvoinnista 

huolehtimista. Oppilashuolto kuitenkin tukee kouluhyvinvointia kokonaisvaltaisesti 

kaikkien koulussa toimivien osalta sekä yhteisöllisesti, että yksilöllisesti. Tämän 

moniammatillisen ryhmän tulisi siis pyrkiä edistämään koko kouluyhteisön hyvinvointia, 

olla niin oppilaan kuin opettajankin tukena. Kokonaisvaltaisuuden takaamiseksi sitä 

tehdään yhteistyössä oppilaiden vanhempien tai huoltajien kanssa. (Janhunen, 2013, 42-43, 

Rimpelä, Rigoff, Kuusela, Peltonen, 2007, s. 77). Peltosen ja Kalkkisen mukaan lapsen ja 

nuoren oppimispolun tärkein tukimuoto on toimiva ja myönteisesti koettu kodin ja koulun 

yhteistyö. Koulun tasolla yhteistyö vahvistaa yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta ja tukee sitä 

kautta oppimista sekä oppilaiden ja koulun henkilöstön hyvinvointia sekä terveyttä. 

(Rimpelä, Rigoff, Kuusela, Peltonen, 2007, 40). Perhe onkin usein yksi oppilaan 

tärkeimmistä voimavaroista (Honkinen, 2009, 20).  
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4. Terveystieto oppiaineena  

Tässä kappaleessa käsitellään terveystietoa erillisenä oppiaineena sekä tarkastellaan 

terveystiedon opetussuunnitelmaa. Ensin esitellään terveystiedon opetuksellisia lähtökohtia 

yleisellä tasolla ja opetussuunnitelma osiossa käytännön sisältöjä ja tavoitteita opetuksessa. 

Opetussuunnitelma antaa selkeät raamit sille, mitä oppitunneilla tulisi käsitellä. Useat 

oppikirjat pyrkivät sisällyttämään opetussuunnitelmassa olevan aineksen, mutta on 

opettajan vastuulla pitää huolta siitä, että opetussuunnitelman sisältö tulee käsiteltyä.  

Terveystieto oppiainetta ja terveysosaamista voidaan pitää keskeisenä asiana 

yleissivistyksessä. Kannas argumentoi, että terveysnäkökulman tulisi olla yhtä keskeinen 

kuin esimerkiksi taloudellinen ja historiallinenkin näkökulma. Parantamalla lasten ja 

nuorten terveysosaamista voidaan vaikuttaa konkreettisesti niin vireyteen ja 

oppimistuloksiin, kuin esimerkiksi lasten ja nuorten terveysongelmiin. (Kannas, 2006, 11).   

Terveyskasvatuksen ja terveystiedon didaktisena sekä opetuksellisena lähtökohtana on 

yksilön ja yhteisön terveyteen liittyvän tiedon ja sen varassa terveisiin elämäntapoihin 

kasvattamisen ideologia. Oppiaineen tavoitteena on oppilaiden terveyttä, turvallisuutta ja 

hyvinvointia tukevan osaamisen edistäminen. Terveystiedon opetuksen tarkoituksena on 

oppilaiden tiedollisten, sosiaalisten, tunteiden säätelyä ohjaavien, toiminnallisten ja 

eettisten valmiuksien kehittäminen (POPS, 2004, 198). Terveyskasvatus on 

kulttuurissamme lasten ja nuorten kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeä asia, 

ja siksi terveystieto perustelee paikkansa niin peruskoulun, lukion kuin ammatillisen 

opetuksen opetussuunnitelmassa. Koulutusjärjestelmässä terveystieto on oppiaineena 

vahvasti läsnä koko yhdeksänvuotisen yleissivistävän peruskoulun, vaikka omana 

oppiaineena sen merkitys korostuu peruskoulun 7–9 -luokilla, sekä toisen asteen lukio- ja 

ammatillisessa koulutuksessa.  

Terveystiedon aseman vahvistumista perusteltiin 2000-luvun vaihteessa muun muassa 

nuorten lisääntyneillä terveyspulmilla, joihin myös koulun tulisi vastata. Vuoden 2004 

tuntijaon ja opetussuunnitelman mukainen yläkoulun terveystiedon opetus on ollut määrä 

käynnistää kaikissa kouluissa viimeistään vuonna 2006. Toteutus on edellyttänyt, että 

vuosiluokilla 7–9 terveystietoa opetetaan yhteensä kolme vuosiviikkotuntia (Rimpelä, 

Rigoff, Kuusela, Peltonen, 2007, 69). Terveystiedon tulo itsenäiseksi oppiaineeksi on 

merkittävä koulutusinnovaatio terveyden edistämisen alueella myös kansainvälisesti. 
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Vastaavaa sisällöiltään ja tuntimääriltään yhtä laajasti terveysaiheisiin keskittynyttä 

itsenäistä oppiainetta, jonka opettajilta vaaditaan erityinen terveystiedon 

aineenopettajakelpoisuus, ei ole yhdessäkään Euroopan maassa, eikä juuri muuallakaan 

(Kannas, Peltonen, Aira, 2009, 18). Yhtenä kritiikkinä terveystiedon opetuksessa voidaan 

kuitenkin pitää sen keskittymistä ns. klassisen terveyskasvatuksen esittelyyn, eli 

ravitsemuksen, liikunnan, nautintoaineiden ja muun terveyskäyttäytymisen esittelyyn. 

(Hyyppä, Liikanen, 2005) Tästä syystä pidänkin erityisen tärkeänä tarkastella terveystietoa 

juuri Antonovkyn koherenssin tunteen ja resurssien näkökulmasta ja herättää keskustelua 

elämänhallinnallisen näkökulman esiintyvyydestä opetuksessa.   

Vaikka terveystieto on jokseenkin uusi oppiaine, sen opetuksesta on kuitenkin tehty jonkun 

verran tutkimusta. Mm. Opetushallitus käynnisti vuonna 2007 opetusministeriön tuella 

yhdessä Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen (Liikunta- ja 

terveystieteiden tiedekunta) kanssa kehittämistutkimuksen, jonka tavoitteena oli saada 

tietoa terveystiedon opetuksen toteutumisesta perusopetuksessa. (Kannas, Peltonen, Aira, 

2009, 9) ”Kokemuksia ja näkemyksiä terveystiedon opetuksesta yläkoulussa”, antaa 

arvokasta tietoa siitä, miten terveystieto näyttäytyy nuorille. Tulokset kertovat, että 

terveystieto on yleisesti pidetty oppiaine, joka tarjoaa valtavat mahdollisuudet vaikuttaa ja 

edistää hyvinvointia nuorten keskuudessa. Myös Stakesin Terveyden edistämisen 

vertaistieto ”TedBM” –hankkeen puitteissa tehtyjen esitutkimusten tuloksia ovat 

raportoineet Rimpelä et al (2007) raportissa: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

peruskoulussa. Tutkimustuloksista käy ilmi, että terveystietoa opetettiin peruskouluissa 7.–

9. -luokilla pääsääntöisesti yksi vuosiviikkotunti jokaisella vuosiluokalla. Runsaassa 

kolmanneksessa kouluista terveystietoa opetettiin 8. -luokalla 1,5 vuosiviikkotuntia tai sitä 

enemmän. Tutkimusten valossa on huolestuttava tulos, että kouluista 14 % ei tarjonnut 

terveystiedon opetusta 9. -luokkalaisille lainkaan. Oulun läänissä ja suurissa kaupungeissa 

terveystiedon epätasainen jakautuminen oli yleisempää muihin lääneihin ja 

kuntatyyppeihin nähden. Oulun läänin kouluista 38% ja suurten kaupunkien kouluista 21 

% ei opettanut 9. -luokalla lainkaan terveystietoa. Terveystiedon opetusta tarvitaan nuorten 

kehityksen eri vaiheissa, ja ajatellen elämänhallinnan taitojen kehittämistä, 9. -

luokkalaisten nuorten kohdalla tällaisten tietojen ja taitojen korostaminen olisi ensisijaisen 

tärkeää heidän päättäessä oppivelvollisuutensa ja siirtyessä seuraavaan elämänvaiheeseen. 

Terveystiedon opetuksen kehittäminen edellyttää osaavia ja motivoituneita opettajia, 
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laadukasta oppimateriaalia, jatkuvaa opetussuunnitelman kehittämistyötä ja monipuolista 

tutkimustoimintaa (Rimpelä, Rigoff, Kuusela, Peltonen, 2007, 75) 

 

4.1 Terveystieto opetussuunnitelmassa (2004) 

Terveystieto muodostaa jatkumon esikoulusta toiselle asteelle (Peltonen, 2005, 43).  

Alakoulussa terveystiedon tulee olla integroituna muihin oppiaineisiin, kuten biologiaan, 

maantietoon, fysiikkaan ja kemiaan ja yläkoulussa sen tulee olla järjestetty erillisenä 

oppiaineena kolme vuosiviikkotuntia. Seuraavassa taulukossa on esitetty terveystiedon 

opetussuunnitelman (2004) mukaiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 7-9. 

(POPS, 2004, 200-201).  
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Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan terveystiedon opetuksessa kehitetään tietoja 

ja taitoja terveydestä, elämäntavasta, terveystottumuksista ja sairauksista, sekä kehitetään 

valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia oman sekä toisten terveyden edistämiseksi (POPS, 

2004). Terveystieto-oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt ovat osaltaan mahdollistaneet 

sen, että hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä kansallisia tavoitteita on voitu 

kokonaisvaltaisesti toteuttaa ja kehittää koulutuksessa. Terveystieto oppiaineena takaa sen, 

että jokainen oppilas saa opetusta terveyteen liittyvistä asioista, ja että heille muodostuu 

siitä kokonaisvaltainen kuva perusopetuksen aikana (Peltonen, 2006, Kannas, Peltonen, 

Aira, 2009, 20). Opetussuunnitelmassa mainitaan, että oppilaiden hyvinvoinnin kannalta 

avainasemassa olevan oppilashuollon henkilöstön tulisi osallistua terveystiedon opetuksen 

suunnitteluun kouluissa. Sitä voidaan järjestää myös kouluterveydenhuollon kanssa 

yhteistyössä (POPS, 2004).  

Terveystieto omana oppiaineenaan on erittäin tärkeä ja potentiaalinen työkalu nuorten 

terveyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Tästä syystä halusin tarkastella terveystiedon 

opetussuunnitelmaa myös Antonovkyn teorian valossa. Oppiaineen tavoitteista ja sisällöstä 

löytyy kyllä salutogeneesin teorian elementtejä ja elämänhallinnallisia osa-alueita. 

Opetussuunnitelman keskeisinä sisältöinä ovat voimavarat ja selviytymisen taidot, joka 

Antonovkyn teorian valossa voisi sisältää nuoren elämähallintaan liittyviä tavoitteita.  

Opetussuunnitelmassa mainitaankin erilaisia selviytymisen taitoja, itsensä tuntemista ja 

itseluottamusta, henkilökohtaisia voimavaroja, tunteisiin liittyvää osaamista, sekä 

muutoksiin ja kriiseihin liittyvät selviytymistaidot, jotka ovat kaikki vahvasti liitettävissä 

salutogeneesin teoriaan. On kuitenkin nostettava esille se, että päättöarvioinnin kriteereissä 

(arvosanalle 8) käy ilmi, että on tärkeää osata kuvata, nimetä, tietää, eritellä ja tunnistaa 

asioita. Nämä ovat keinoja, jolla tietoja pystytään mittaamaan. Opetussuunnitelmassa ei 

kuitenkaan korosteta lainkaan siitä, että oppilaan tulisi osata toimia tietojensa mukaan ja 

kyetä siirtämään tiedot käytännön toteutukseen elämässään, joka olisi mielestäni tällaisessa 

oppiaineessa arvosanaa tärkeämpää. Minua kiinnostaa tietää, mitä nuoret loppuen lopuksi 

voivat siirtää käytäntöön terveystiedon opetuksesta tulevaisuutta ajatellen ja millä tavalla 

opetusta ja opetusmateriaaleja voisi kehittää, jotta potentiaalin saisi hyödynnettyä täyteen 

mittaansa. On tärkeää, että oppiaineen kehittämisen tueksi saadaan jatkuvaa seurantatietoa 

(Kannas, Peltonen, Aira, 2009, 17). Seuraavassa kappaleessa siirrytään esittelemään tämän 

tutkimuksen empiiristä osiota. Tutkimusote, aineisto ja analyysi esitellään seuraavassa 

kokonaisuudessa.  
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5. Tutkimusotteena teorialähtöinen sisällönanalyysi  

Tämä pro gradu – tutkielma on laadullinen tutkimus, jolle on tyypillistä, että sen aineisto 

perustuu ei-numeeriseen dataan. Aineisto on usein kompleksista, monimuotoista ja sitä 

voidaan tarkastella hyvin monelta näkökannalta. Tässä tutkimuksessa aineistona toimii 

terveystiedon oppikirja. Keskeistä on valita tutkimuksen näkökulma määrätietoisesti ja 

pitäytyä siinä koko tutkimuksen ajan. Tutkimuksessa teoreettinen viitekehys on luotu 

harkiten ja tarkoituksenmukaisesti ja se on selkeästi linjassa tutkimuksen tarkoituksen, 

tutkimusongelmien ja raportoidun kiinnostuksen kohteen kanssa, kuten tutkimusotteelle on 

ominaista. (Tuomi, Sarajärvi, 2009, 92) (Alasuutari, 1993, 61-67). Tutkimus on 

deduktiivinen, eli pohjautuu salutogeneesin teoriaan, joka ohjaa tutkimuksen etenemistä, 

aineiston valintaa ja analyysiä loogisesti alusta loppuun.  

Analysoin aineistoa käyttäen sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi on hyvin tyypillinen 

kvalitatiivisen tutkimuksen työtapa, jossa tutkijan on tehtävä vahva päätös siitä, mikä 

aineistossa kiinnostaa ja mitä siitä otetaan tutkimukseen mukaan (Tuomi, Sarajärvi, 2009, 

92). Tätä pidetäänkin sisällönanalyysin yhtenä haasteena, sillä usein aineistosta nousee 

tutkimuksen aikana paljon tutkimuksen kannalta toissijaisia, mutta tutkijaa kiinnostavia 

asioita. Tutkijan on valittava tarkkaan rajattu, kapea ilmiö, mutta analysoitava siitä kaiken 

mitä pystyy. (Tuomi, Sarajärvi, 2009, 92). Sisällönanalyysi voidaan tehdä 

aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Erona on analyysin ja luokittelun 

perustuminen joko aineistoon tai valmiiseen teoreettiseen viitekehykseen. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 109-116.) Tässä tutkimuksessa on käytetty teorialähtöistä otetta, jossa 

Antonovskyn salutogeneesin teoria on tutkimuksen kohteena, se on vaikuttanut aineiston 

valintaan ja antaa aineiston analyysille selkeän viitekehyksen. Teoriaa ei kuitenkaan 

“testata” uudessa yhteydessä, kuten kyseiselle menetelmälle on ominaista.   

Aineiston valintaprosessi perustuu tutkijan hyvään tietämykseen salutogeneesin teoriaan 

sisältyvistä osa-alueista ja kokonaisaineiston tarkkaan tutustumiseen. Näiden perusteella 

valitaan tutkimusaineistoksi osiot, jotka parhaiten vastaavat tutkimuksen tarkoitusta. 

Lopullista aineistoa tarkastellaan eritellen ja yhtäläisyyksiä etsien. Tutkimusaineiston 

laadullisessa sisällönanalyysissä aineisto ensin pirstotaan pieniin osiin, käsitteellistetään ja 

lopuksi järjestetään uudelleen uudenlaiseksi kokonaisuudeksi (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2006). Tässä tutkimuksessa aineisto pienitään osiin teorian kolmen osa-alueen 
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mukaan, jonka jälkeen uutta kokonaisuutta tarkastellaan tarkempien kategorioiden avulla. 

Näin muodostuu ala- ja yläluokkia teorian ja aineiston välille. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 

110). Tämän tutkimuksen kannalta rikkautena, mutta myös haasteena on tutkimusta 

ohjaavan salutogeneesin teorian laajuus ja tarkkojen yksityiskohtien puute. Ennen aineiston 

analyysiä täytyy tulkita teoriaa, jonka pohjalta luodaan työkaluja sisällönanalyysin 

toteuttamiseksi. SOC – taulukko tarkentaa teorian sisältöä, kun taas analyysitaulukko 

helpottaa aineiston teemoittelun käytännön toteutusta.    

Tässä pro gradu – tutkimuksessa aineistoksi on valittu terveystiedon oppikirja, josta 

rajataan tarkasteluun selkeät osiot. Rajauksessa pyritään valitsemaan osioita, joissa 

salutogeneesin teorian mukaista materiaalia on todennäköisintä esiintyä ja näin ollen 

mahdollistuu tutkimuksen tavoite havainnollistaa teoriaa oppikirjan aineistoa käyttäen. 

Seuraavissa kappaleissa esitellään oppikirjaa tutkimuskohteena, aineisto sekä rajauksen 

perusteet.  

5.1 Tutkimusaineistona oppikirja  

Opetus Suomessa on pitkälti oppikirjakeskeistä ja oppikirjojen käyttö opetuksessa on hyvin 

kokonaisvaltaista (Atjonen ym., 2008). Oppikirja toimii välineenä oppilaille omaksua 

tiedot ja taidot ja edustaa osaltaan myös sen hetkisen aikakauden kulttuuriperintöä. 

Oppikirja koetaan varmaksi ja luotettavaksi tiedonlähteeksi, jota harvoin kyseenalaistetaan 

(Wikman, 2009, 10). Oppikirjoissa on tärkeää, että kirjoitustyyli ja tieto ottaa huomioon 

oppijan ymmärryksen tason (Wikman, 2009, 11). Tutkijan oletus on, ettei oppikirjoista 

löydy Antonovskyn salutogeneesin teorian elementtejä teorian mukaisessa muodossa, vaan 

tutkijan on tehtävä tietoisia tulkintoja tekstistä.  

Oppikirjat koostuvat tekstistä, kuvituksesta ja tehtävistä. Niin kotimainen kuin 

kansainvälinenkin oppikirjatutkimus on suuntautunut pääosin tekstin ja kuvituksen 

analysointiin. Kuten tässäkin tutkimuksessa, tehtävät jäävät vähemmälle huomiolle, vaikka 

niiden analysoiminen voisi tuoda esiin oppitunneille suunnattuja syvempiä 

keskustelunaiheita ja teemoja. Kouluoppiminen on usein pitkälti koulutekstin 

mieleenpainamis- ja uudelleentuottamistoimintaa. Tämän tutkimuksen yhtenä motiivina 

onkin kysymys siitä, ovatko terveystiedon oppikirjojen tekstit nykypäivänä oppimisen 

kohde, joka ei kuitenkaan heijastu todelliseen elämään. Vaikka terveystiedon oppikirjat 

sisältäisivätkin paljon tietoa ns. “elämäntaidoista” ja koherenssin tunteesta, nuori ei 
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välttämättä osaa käyttää tietojaan ja valjastaa niitä omaan elämäänsä niitä tarvittaessa. 

Paljon tietoa voi jäädä ”elottomaksi” eli sitä ei pystytä käyttämään elämän aidoissa 

toimintatilanteissa (Mikkilä- Erdmann, Olkonuora, Mattila, 1999, 438). 

Tässä tutkimuksessa käytetään Otavan kustantamaa, Anu Immosen, Ilkka Laaksosen, Anita 

Pohjanlahden ja Seija Sihvosen kirjoittamaa, vuonna 2008 painettua VIRE Terveystieto 7-9 

-oppikirjaa. Kirja on tarkoitettu koko yläkoulun terveystiedon opetuksen kattavaksi 

materiaaliksi ja opettajan työkaluksi. Kirjasta kerrotaan, että sen perustana ovat 

terveystiedon tuoreimmat tutkimustulokset sekä käytännön kokemukset. Kirjassa on myös 

mukana uusia aihealueita, joita terveystiedon oppikirjoissa ei aikaisemmin tarkasteltu. 

VIRE -oppikirjan kerrotaan noudattavan tarkasta ja tinkimättömästi terveystiedon 

opetussuunnitelmaa. Opettaja voi kirjan mukaan luottaa siihen, että kaikki 

opetussuunnitelman asiat tulevat käsitellyksi (Immonen et al., 2008, 3). Oppikirjan teksti 

on luonteeltaan suostuttelevaa ja vakuuttavaa tekstiä, joka pyrkii vaikuttamaan lukijan 

ajatteluun ja toimintaan, sekä sitouttamaan lukijaa oppimaansa. Oppikirjaan kuuluu myös 

tehtävävihkoja, joiden avulla tuetaan oppimista ja sen soveltamista oppilaan omaan 

elämään. Tehtävävihkojen käytettävyydestä kouluissa ei kuitenkaan ole varmuutta, joten 

niitä ei ole otettu huomioon tässä tutkimuksessa, vaan rajattu oppilaalle tarjotun 

tekstikirjan antiin.  

Oppikirjan tarjoamasta materiaalista valitsin aineistoksi kaksi kokonaisuutta. Kirjan 

ensimmäisessä kokonaisuudessa ’Mitä terveys tarkoittaa?’ lukija tutustuu neljässä osassa 

terveyden luonteeseen ja siihen mitä terveys on:  

1. Terveys on hyvää oloa, joka painottuu terveyden yleiseen esittelyyn ja faktatietoon 

muun muassa mitatusta ja koetusta terveydestä.  

2. Terveyden kolme T:tä; tieto, taito ja tahto, jossa tarkastellaan terveyden kannalta 

kolmea osa-aluetta; terveyden tietoa, terveyden taitoa ja terveyden tahtoa. Näiden 

kolmen avulla oppikirja pyrkii viemään terveyden edistämisen teoriasta tekoihin.   

3. Terveyden kolme osaa; sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen, joka määrittelee 

terveyttä ja hyvinvointia sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden kautta.   

4. Terveyden rakennusaineet; elintavat, perimä, ympäristö ja sattuma, tarjoaa lukijalle 

näkemyksen siitä, mistä terveys käytännössä rakentuu. Kappaleessa pohditaan 

vaikuttavien tekijöiden painotuksia ottaen huomioon omat vaikutusmahdollisuudet.  
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Antonovskyn teorian takana on terveyden ja hyvinvoinnin näkeminen elämän positiivisten 

aspektien kautta, sekä resurssinäkökulma hyvinvoinnin edistämisessä ja säilyttämisessä. 

Päästäkseni käsiksi terveystiedon oppikirjan näkemykseen ja lähestymistapaan, koen 

aineiston valinnassa tärkeäksi tarkastella terveystiedon oppikirja näkökulmaa terveyteen ja 

hyvinvointiin, sekä sen määrittelyyn, jotka tulevat esille ensimmäisessä kokonaisuudessa. 

Toisessa valitussa kokonaisuudessa, ’Ainutlaatuinen sinä’ lukija tutustuu yksilön 

henkilökohtaisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeisiin seikkoihin:  

1. On hyvä oppia tuntemaan itseään, jonka koen Antonovskyn teoriaa ajatellen 

yhdeksi tärkeimmistä oppikirjan kappaleista. Kappale käsittelee itsetuntoa ja 

itsetuntemusta esimerkiksi vastoinkäymisten varassa.   

2. Psyykkistä terveyttä voi edistää keskittyy Antonovskyn teorian valossa oleelliseen 

asiaan, henkiseen hyvinvointiin. Kappaleessa tarkastellaan myös omia 

vaikutusmahdollisuuksia.   

3. Tunteiden voima keskittyy yksilön ’sisäisiin ärsykkeisiin’, eli henkilön omien 

tuntemusten ja reaktioiden ilmaisemiseen, tunnistamiseen ja hyväksymiseen.   

4. Vuorovaikutustaidot -kappaleessa lukija tutustuu sosiaalisen kanssakäymisen sekä 

oman viestinnän tärkeyteen.   

5.  Ystävyys yli kaiken tuo esille erityisesti nuorille ajankohtaisen ja tärkeän aiheen, 

ystävyyden, jota tarkastellaan oppikirjassa nuoren resurssina ja mahdollisuuten 

peilata ja opetella omaa käyttäytymistä.  

6. Koti ja perhe voimavarana –kappaleessa käytetään Antonovskyn teorian mukaisesti 

’voimavara’ sanaa kuvaamaan perheen ja kodin tärkeyttä.   

Salutogeneesin teoriassa Antonovsky painottaa vahvasti yksilön toiminnan merkitystä 

omassa terveydessä ja hyvinvoinnissa sekä yksilön itsensä ja omien voimavarojensa 

tuntemusta. Teoriaan liitetään myös oleellisena osana henkinen hyvinvointi. Ainutlaatuinen 

sinä –kokonaisuudessa on hyvin yksilökeskeinen ote, joten se vastaa tutkimuksen 

tarkoitusta arvioida aineistoa suhteessa teoriaan.  

Kirjan yhdestätoista kappaleesta valikoitui teorian näkyvyyttä ja havainnollistamista 

ajatellen kaksi osiota: Mitä terveys tarkoittaa? sekä Ainutlaatuinen sinä. Tuloksia 
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luettaessa on otettava huomioon aineiston määrä suhteessa koko oppikirjan laajuuteen. 

Pyrkimyksenä ei siis ole arvioida oppikirjaa kokonaisuudessaan, vaan vastata 

tutkimuskysymyksiin valittujen osioiden pohjalta.  

5.2 Aineiston analyysi vaiheittain  

Aineiston analyysin käytännön toteuttaminen jaetaan selkeisiin vaiheisiin. Tuomi ja 

Sarajärvi painottavat analyysiprosessin yksityiskohtaisen kuvailun tärkeyttä, jotta lukija 

voisi paremmin ymmärtää saatuja tuloksia (Tuomi ja Sarajärvi, 2002, 138). Ensimmäisessä 

vaiheessa teoreettisen viitekehyksen sekä Antonovskyn koherenssin tunteen mittarin 

pohjalta luodaan taulukko, jota kutsutaan tässä tutkimuksessa nimellä SOC –taulukko. 

Taulukko on apuna aineiston analysoinnissa, sekä myöhemmin tutkimustuloksia 

esitettäessä. SOC – taulukon avulla sekä tutkija, että lukija ymmärtävät paremmin 

koherenssin tunteen osa-alueiden (mielekkyyden, ymmärrettävyyden ja hallittavuuden) 

sisältöä, jotka ovat avainasemassa aineistoa analysoitaessa. Jokainen osa-alue on jaettu 

tarkempiin kategorioihin, jotka tutkija on koonnut teorian pohjalta. Prosessin toisessa 

vaiheessa aineiston sisältö teemoitellaan mielekkyyden, ymmärrettävyyden, hallittavuuden 

mukaan. Teemoittelun helpottamiseksi luodaan analyysitaulukko, johon poimitaan teeman 

mukaan otteita oppikirjasta aineiston hahmottamiseksi ja teorian havainnollistamisen 

onnistumiseksi. Kolmannessa vaiheessa aineistosta nousseet otteet muutetaan tutkijan 

omalle kielelle ja tulkitaan tarkemmin SOC – taulukkoa apuna käyttäen. Viimeisessä 

vaiheessa (vaihe 4) otteet luokitellaan SOC –taulukon kategorioihin. Näin saadaan 

tarkennettua, mitä asioita oppikirjan kappaleissa painotetaan ja mitkä kategoriat jäävät 

mahdollisesti huomiotta. Seuraavaksi käsitellään analyysiprosessi yksityiskohtaisesti vaihe 

vaiheelta ja esitellään analyysiprosessissa käytetyt taulukot.  

Vaiheessa 1 aineiston analyysin läpinäkyvyyden ja luotettavuuden lisäämiseksi luodaan 

SOC – taulukko, joka antaa selkeän kuvan teorian osa-alueiden sisällöstä. Tällaista 

analyysiin soveltuvaa kuvausta koherenssin tunteen osa-alueista ei ole kirjallisuudessa 

tarjolla, joten taulukko luodaan itse perusteellisella tutustumisella Antonovskyn teoriaa 

käsitteleviin teoksiin, sekä nojaten Antonovskyn englanninkieliseen koherenssin tunteen 

mittariin (Sense of Coherence – Orientation to life Questionaire). Englanninkielisen 

kyselyn valinta perustuu siihen, että olen halunnut nähdä miten teoriaan liittyvät 

kysymykset esitetään niiden alkuperäisellä kielellä ja tehdä tulkinnan sen perusteella. 
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Tutkijan oma ymmärrys ja käsitykset teoriasta näkyvät SOC – taulukon ”tutkijan tulkinta” 

sarakkeessa. Taulukko näyttää selkeästi, mitkä asiat ovat tutkijan omaa tulkintaa ja mikä 

on noussut esiin teoriasta.  Taulukossa eritellään yksityiskohtaisesti, mitä asioita kuuluu 

koherenssin tunteen kolmeen osa-alueiseen mielekkyyteen, ymmärrettävyyteen ja 

hallittavuuteen. Taulukon avulla aineistoa ja sieltä nousevia teemoja voidaan tarkastella 

esitettyjen asioiden pohjalta. Tämä lisää analyysin läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. 

Analyysissä on otettava huomioon, ettei taulukko anna täyttä totuutta siitä, mitä asioita 

Antonovsky todella näihin kolmeen osa-alueeseen liittää, vaan on tutkijan omaa tulkintaa 

perustuen teoriapohjaan. Antonovskyn lisäksi tutkijan näkemykseen teemoihin kuuluvista 

kategorioista ja ”kriteereistä” on vaikuttanut esimerkiksi tutkijat Eriksson ja Lindström 

(2008), jotka ovat osaltaan tehneet tulkintaa teemoista. Taulukossa on pyritty ottamaan 

huomioon päällekkäisyydet ja rakentamaan selkeä kuva siitä, mitä kategoriat tarkoittavat 

kussakin osa-alueessa. Tarkentavien kysymysten avulla havainnollistetaan, mihin 

kysymyksiin kategoria voisi vastata. Jokaisen kategorian perässä on suluissa kirjain-

numero –yhdistelmä, esimerkiksi ’M1’, joka tarkoittaa mielekkyys ’M’ -osion 

ensimmäinen ’1’ kategoria. Tämä koodi auttaa tulosten hahmottamista myöhemmässä 

vaiheessa. SOC – taulukko löytyy kokonaisuudessaan liitteenä (Liite 2), tässä on esitetty 

lyhyesti esimerkkisarakkeet taulukoista.  

Näytteitä SOC –taulukosta 

1. Mielekkyys  

Teorian ja SOC –mittarin mukaan  Tutkijan tulkinta   

 Elämässä on tavoitteita (M1) Tavoitteiden merkitys yksilölle ja niiden 

asettaminen elämässä. Päivittäiset ja pidemmän 

tähtäimen tavoitteet. Ovatko tavoitteet yksilölle 

selkeitä ja tärkeitä?   

Elämällä on tarkoitus ja mielenkiintoa (M2) Onko elämän tarkoitus selkeä vai epämääräinen? 

Näkeekö itselle ja tekemiselleen merkityksen?  

Onko elämä mielenkiintoista ja mielekästä?  
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2. Ymmärrettävyys  

Teorian ja SOC –mittarin mukaan Tutkijan tulkinta 

Yllätykset ja suuret muutokset elämässä (Y1) Elämän muutosten ja kriisien ymmärrettävyys 

ja loogisuus. Yllätysten tai tapahtumien syyn 

ja seurauksen ymmärtäminen. 

Ymmärrettävyys (Y2) 

 

Oman itsen ja toisten ihmisten signaalien 

ymmärtäminen ja selkeys.  

Ymmärretyksi tulemisen tunne, omien viestien 

selkeys. Vastaako omat viestit tarkoitustaan?  

Yleisesti oman elämän ja siihen liittyvien 

tapahtumien kokeminen loogisena.  

3.  Hallittavuus  

Teorian ja SOC –mittarin mukaan Tutkijan tulkinta 

Luottamus (H1) Luottamus muihin ihmisiin tai omaa 

ympäristöön. 

Luottamus jonkun henkilön, tekijän tai tahon 

voimavarojen riittävyyteen. Luottamus omien 

voimavarojen saatavuuteen.  

Pettymykset (H2) Asenne pettymyksiä ja haasteita kohtaan. Jääkö 

yksilö pettymyksen jälkeen murehtimaan 

tapahtunutta? Kuinka hyvin hallitsee 

pettymysten seuraukset? Jääkö murehtimaan 

pitkäksi aikaa? Usko pettymyksistä ja 

vastoinkäymisistä selviytymiseen. 

Analyysiprosessin toisessa vaiheessa SOC -taulukossa esitettyjen teemasisältöjen ja 

kategorioiden avulla aineistosta pyritään löytämään alaluokkia ja yhtäläisyyksiä. Aineisto 

koostuu materiaalista, joka on tarkoitettu nuoren ikätasolle sopivaksi asiatekstiksi. Näin 
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ollen aineiston sisältöä, havaittavissa ja tulkittavissa olevaa ideologiaa sekä sanavalintoja 

tulkitaan suhteessa SOC – taulukkoon. Aineiston tulkinnassa olen kysynyt kysymyksen, 

mitä oppikirja pyrkii opettamaan nuorelle?, ja peilannut vastauksia Antonovkyn teoriaan.      

Aineiston järjestyksen ja loogisuuden säilyttämiseksi luodaan toinen taulukko, 

analyysitaulukko, johon aineistosta löytyvää materiaalia on helppo ja selkeä sijoittaa. 

Aineistosta nostetaan esille otteita, jotka havainnollistavat Antonovskyn teoriaa oppikirjan 

kontekstissa. Tutkimusraportissa yleensä esitetään teemojen käsittelyn yhteydessä 

näytepaloja aineistosta. Tavallisesti aineistosta lainattujen kohtien, sitaattien, tarkoituksena 

on antaa havainnollistavia esimerkkejä ja tarjota lukijalle todiste siitä, että tutkijalla 

todellakin on ollut jokin aineisto, johon hän analyysinsa pohjaa ja että aineisto on antanut 

johtolankoja juuri näiden teemojen muodostamiseen. Sitaattien käyttämisessä tulisi 

kuitenkin olla kriittinen ja raporttia kirjoittaessa olisikin hyvä miettiä, mikä kunkin sitaatin 

tehtävä on ja onko se varmasti tarpeellinen juuri suunnittelussa kohdassa (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006). Koen, että sitaattien tarkoitus on tässä tutkimuksessa 

kuitenkin hieman toisenlainen, sillä toiseen tutkimuskysymykseen vastatessa tarkoitus on 

havainnollistaa itse teoriaa oppikirjan avulla. Tämän toteuttamiseksi tekstistä esitellään 

vain otteita, eli sitaatteja, joilla on yhtymäkohtia salutogeneesin teoriaan ja toimivat 

havainnollistavina esimerkkeinä siitä, miltä teoria näyttää käytännön toteutuksessa. 

Alla oleva taulukko on näyte analyysitaulukosta, johon on sijoitettu aineistosta nousseita 

otteita. Otteet on valittu aineistosta sen perusteella, että niissä ilmenee tavalla tai toisella 

koherenssin tunteiden osa-alueiden sisältöä. Tavoitteena on hahmottaa missä määrin 

koherenssin tunteen osa-alueet esiintyvät oppikirjassa ja millä tavalla teoriaa voidaan 

havainnollistaa oppikirjan avulla. Näin ollen taulukon ”voimavarat” osio on jätetty 

tietoisesti vähemmälle huomiolle. Kappalekohtainen analyysitaulukko löytyy 

kokonaisuudessaan liitteenä.    
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Näyte analyysitaulukosta 

Kirjan 

kappale 

a) Mielekkyys b)Ymmärrettävyys c) Hallittavuus Voimavarat 

Mitä terveys 

tarkoittaa?  

”Minäkuva on 

ihmisen oma, 

henkilökohtainen 

käsitys siitä, 

minkälainen on, 

mitä osaa, 

minkälaisia 

tavoitteita on ja 

mitkä on omat 

hyvät ja huonot 

puolet. Minäkuva 

ohjaa erilaisia 

päätöksiä ja 

valintoja. Sen 

avulla hahmottuu 

näkemys omasta 

tulevaisuudesta.” 

 

”Hiljentyminen on 

hyvä keino oppia 

tuntemaan itseään 

enemmän. Se on 

vastapaino 

nykyajan kiireiselle 

ja suorittamiseen 

painottuvalle 

elämänmenolle”  

 

”Ongelmien ja 

murheiden 

keskelle ei 

kuitenkaan saa 

hautautua vaan 

niiden yli on 

päästävä.  

Kuinka kauan 

tähän kuluu 

aikaa riippuu 

tilanteesta ja  

omasta 

asenteesta” 

 

Terveys 

Verkostot 

Perhe  

Ystävät  

Vaiheessa 3 taulukkoon valikoituneita otteita tulkitaan tarkasti Antonovskyn teorian 

valossa ja muutetaan tutkijan omalle kielelle, jotta tulkinta olisi läpinäkyvää ja tutkijan 

oma näkemys selkeästi esillä. Tämä mahdollistaa myös analyysin ja tulkinnan 

systemaattisen seuraamisen. Esimerkkinä on ote analyysitaulukon esimerkin mielekkyys – 

sarakkeesta. Ensin on esitetty oppikirjan teksti, jonka jälkeen tutkijan tulkinta teorian 

valossa.  
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Mielekkyys 

”Elämä on värikästä ja vaihtelevaa, mutta välillä vaikeaa. Se on kuitenkin aina 

mielenkiintoista. Elämä on lahja, jota kannattaa kunnioittaa. Kun arvostat elämääsi, 

arvostat itseäsi.”  

Jokaisen elämään kuuluu erilaisia vaiheita, joihin liittyy luonnollisesti myös vaikeudet. 

Vaikeuksista huolimatta elämästä tulisi löytyä aina mielenkiintoa ja mielekkyyttä. Elämä 

on arvokas asia, jota kannattaa arvostaa; samalla arvostaa omaa itseään.  

Teorian mukaan yksi vahvan mielekkyyden tunteen avainasioista on elämän pitäminen 

mielekkäänä ja elämisen arvoisena, vaikeuksista huolimatta. (M3) Vahva mielekkyyden 

tunne viittaa teorian mukaan kykyyn nähdä haasteet positiivisessa valossa ja vaivannäön 

arvoisena. (M8) Elämä itsessään on arvo, johon tulee panostaa. Vaivan näkeminen omassa 

elämässä on panostamista omaan itseen. (M9) Tulkitsen oppikirjan välittävän lukijalleen 

sanoman, joka pyrkii saamaan lukijan ymmärtämään oman elämän ja itsensä arvon, johon 

sitoutumalla ja panostamalla on merkitystä.    

Neljännessä vaiheessa tulkitut otteet jaotellaan uudelleen SOC –taulukossa olevien 

alaluokkien mukaan, jotta nähtäisi, millä tavalla eri kategoriat havainnollistuvat 

oppikirjassa, mitkä painottuvat eniten ja mitkä mahdollisesti jäävät huomiotta. Edellä 

olevaan mielekkyys -esimerkkiin on lisätty malliksi M3, M8 ja M9 –koodit, jotka antavat 

viittaa siitä, millä tavalla aineistoa koodataan taulukon mukaan. Merkityt kohdat liittyvät 

siis mielekkyys –osa-alueen  kolmanteen, kahdeksanteen ja yhdeksänteen kategoriaan: 

’Elämässä on mielenkiintoa’, ’Haasteet elämässä’ sekä ’Sitoutuminen’. Otteessa käytetään 

sanoja ja kuvauksia, joista tunnistaa selkeästi salutogeneesin teorian ominaisuuksia, kuten 

värikästä, vaihtelevaa, vaikeaa, mielenkiitoista, lahja, kunnioittaa ja arvostaa. Kaikki sanat 

ovat täynnä merkitystä, joilla kirja pyrkii viestimään oppilaalle sanoman. Kyseisessä 

esimerkissä oppilaalle tarkoitetussa sanomassa Antonovskyn teorian on vahvasti läsnä. 

Kun kysytään kysymys, ”mitä oppikirja pyrkii lukijalleen välittämään?”, voidaan huomata, 

että vastaus on linjassa salutogeneesin teorian kanssa: Elämässä on erilaisia vaiheita, joihin 

kuuluu myös vaikeudet. Niistä huolimatta elämä voidaan nähdä mielenkiintoisena, lahjana. 

Jokainen yksilö ja jokaisen yksilön elämä on arvokas, joten on myös yksilön tehtävä 

arvostaa sitä.  Aineistosta nousseita otteita tulkittiin näin yhteyksien löytämiseksi. 

Seuraavassa kappaleessa on esitetty tutkimuksen tulokset ja havainnollistetaan teoriaa 

oppikirjan esimerkein.  
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erityisen tärkeänä yksilön vaikutusmahdollisuudet sekä vastuu ja kontrolli omasta 

elämästä, kuten hallittavuuteen kuuluvissa kategorioissa on esillä. Näin ollen koen 

taulukon olevan paikallaan osoittamaan osa-alueiden suhdetta.  Ymmärrettävyys näkyi 

SOC – taulukon kategorioiden mukaan vähiten kolmesta osa-alueesta. Tämän osa-alueen 

kategorioista painottui kuitenkin vahvimmin sisäisten ärsykkeiden ymmärtäminen ja niiden 

puitteissa toimiminen. Mielekkyys osa-alueessa ”jokapäiväisen elämän mielekkyys” sekä 

”sitoutuminen” -kategoriat korostuivat selkeästi vahvimmin.  

Esimerkkejä kategorioista esitellään seuraavissa kappaleissa, joiden alussa palataan 

kategorian tulkintaan, tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kategorioiden painottumista ja 

esiintymistä aineistossa, sekä havainnollistetaan teoriaa kunkin kategorian kohdalla. Näin 

vastataan toiseen tutkimuskysymykseen; miten salutogeneesin teoria havainnollistuu 

terveystiedon VIRE -oppikirjassa?   Tulosten esittelyssä pääpaino on eniten painottuneissa 

kategorioissa. Tulkintaa luettaessa on pidettävä mielessä, että oppikirjan tulkintaa on tehty 

sen mukaan, minkälaisessa valossa asia on oppikirjassa tuotu esille; kuuluuko se 

mielekkyyden, ymmärrettävyyden vai hallittavuuden osa-alueeseen ja tarkalleen mihin 

kategoriaan. Päällekkäisyyksiä esiintyy kategorioissa esimerkiksi elämässä tulevien 

haasteiden osalta, joka löytyy jokaisesta osa-alueesta. Vaikeudet kuitenkin määrittyvät osa-

alueissa eri tavoilla. Mielekkyyden osa-alueessa kysytään esimerkiksi sitä, onko elämä 

mielekästä haasteista huolimatta? Ymmärrettävyydessä painotetaan haasteiden tai 

vastoinkäymisten loogisuutta ja ennustettavuutta, kun taas hallittavuus osa-alueessa 

yksilön uskomusta haasteista selviämiseen ja voimavarojen riittävyyteen suhteessa 

vastoinkäymiseen.  

6.1 Mielekkyys osa-alueen kategoriat 

Mielekkyyden kategoriat painottuivat niin, että aineistosta nousi selkeästi esille arjen, eli 

”jokapäiväisen elämän mielekkyys” (M5), sekä ”sitoutuminen” (M8) – kategorioihin 

kuuluvia asioita.  ”Kiinnostus ympäröiviin asioihin” (M4), ”tulevaisuusnäkymät” (M6), 

sekä ”haasteet elämässä” (M7) jäivät kukin esiintyvyyden osalta vähäisemmäksi. 

Vähimmälle huomiolle mielekkyys kategoriassa sijoittui ”elämässä on tavoitteita” (M1), 

”elämällä on tarkoitus ja mielenkiintoa” (M2), sekä ”tulevaisuusnäkymät” (M6)– 

kategoriat. Alla on esitetty painotukset taulukkomuodossa.  
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Kyseisessä esimerkissä on havaittavissa selviä yhteyksiä salutogeneesin teoriaan. Puhutaan 

värikkäästä ja välillä vaikeasta elämästä, joka on kuitenkin aina mielenkiintoista. Elämä on 

lahja, eli sitoutumisen arvoinen asia. Kun sitoutuu jokapäiväiseen elämään, sitoutuu myös 

itseensä.     

Useassa otteista esiintyy myös muita osa-alueen kategorioita, esimerkiksi tulevaisuuden ja 

menneisyyden merkitys jokapäiväiseen elämään. Antonovsky argumentoi koherenssin 

tunteen olevan yhteydessä siihen, millä tavalla tulevaisuus koetaan. (Antonovsky, 1987, 

SOC-mittarin kysymykset 10 ja 11). Antonovsky painottaa mielekkyyden tunteen tärkeyttä 

meidän jokapäiväisessä elämässämme, sillä juuri tällä hetkeen koettuun elämään perustuu 

esimerkiksi elämän kokeminen mielekkäänä vastoinkäymisistä huolimatta (Antonovsky, 

1987, 18-19, Eriksson & Lindström, 2008) Kuten oppikirjassa sanotaan, täytyy elää tässä 

hetkessä, jotta voisi ymmärtää sen ainutlaatuisen arvon, unohtamatta menneisyyden ja 

tulevaisuuden tuomia vivahteita.  

”Menneisyyden kokemuksista voimaa, tulevaisuuden suunnittelusta vireyttä, mutta 

tärkeintä on oivaltaa tämä päivä ja tämä hetki”.  

”Eläminen tässä ja nyt eikä sitten kun auttaa ymmärtämään elämän jokaisen hetken 

ainutlaatuisen arvon”  

Oppikirjassa tuodaan mielestäni hyvin esille teorian mukainen ajatus siitä, että voimavarat 

täytyy osata tunnistaa ja käyttää tilanteen vaatimalla tavalla. Tämän tulkitsen tarkoittavan 

voimavarojen käyttöä myös jokapäiväisen elämän mielekkääksi tekemiseen, kuten 

seuraava esimerkki havainnollistaa. ”Pienet arkiset asiat saavat hyvälle tuulelle, jos vain 

huomaa ne ja antaa itselleen luvan nauttia niistä”  

Antonovskyn teorian valossa voitaisiin ajatella, että nämä pienet arkiset asiat on ihmisen 

voimavaroja ja elämän positiivisia aspekteja, joihin salutogeneesin teoriassa keskitytään 

(Antonovsky, 1987). Olen halunnut havainnollistaa teoriaa kyseisellä esimerkillä, sillä 

tulkitsen sen tarkoittavan teorian mukaisesti yksilöllä jo olemassa olevien elämän 

positiivisten asioiden huomaamista, arvostamista ja käyttämistä. Myös seuraava oppikirjan 

esimerkki havainnollistaa ajatuksen erinomaisesti: ”Tavoitteita ja haaveita pitää olla, 

mutta niistä ei saa tulla liian suuri osa elämää. Elämä kannattaa rakentaa sen varaan mitä 

jo on, eikä vain murehtia mitä vielä puuttuu. 
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Tulkitsen oppikirjan kehottavan lukijaa rakentamaan jokapäiväisen elämän sen varaan mitä 

hyvää elämässä jo on, sekä arvostamaan niiden positiivisten aspektien ja asioiden hyvyyttä. 

Oppikirja mainitsee juuri pienten arkisten asioiden tärkeyden mielekkyyden tavoittelussa. 

Nämä ajatukset ovat hyvin rinnastettavissa Antonovskyn teoriaan ja koen, että ainakin 

jokapäiväisen mielekkyyden osalta oppikirja vastaa hyvin teorian mukaisia elementtejä. 

Myös ajatus siitä, että ihminen on itse vastuussa jokapäiväisestä elämästä ja siihen 

liittyvistä valinnoista havainnollistuu hyvin oppikirjan tekstissä. Suhteessa menneisyyteen 

ja tulevaisuuteen, tämä hetki on ainut johon yksilö voi vaikuttaa. ”Nykyhetki on ainoa 

johon meillä on valtaa ja jonka voimme luoda juuri sellaiseksi kuin haluamme ja kokea sen 

juuri sellaisena kuin tahdomme”. 

Toinen tuloksissa esille noussut kategoria on ”sitoutuminen”, jonka tulkitsen liittyvän 

vahvasti edellä esitettyyn jokapäiväisen elämän mielekkyyteen. Tutkijan tulkinta 

sarakkeesta voidaan nähdä, että sitoutuminen tarkoittaa tärkeisiin asioihin panostamista ja 

vaivan näkemistä, se on motivaation löytämistä, sekä mielekkään asian näkemistä 

sitoutumisen arvoisena.  

Teorian ja SOC –mittarin mukaan  Tutkijan tulkinta   

Sitoutuminen (M8) Tärkeisiin asioihin panostaminen ja vaivan 

näkeminen, joka kantaa pitkään. Motivaation 

löytäminen. Mielekkään asian näkeminen 

sitoutumisen arvoisena.  

Tulkitsen teoriaa niin, että jos yksilö kokee jokapäiväisen elämän mielekkäänä, hän haluaa 

myös sitoutua ja panostaa siihen, sekä nähdä sen eteen vaivaa. Yhtäläisyydet oppikirjassa 

ovat havaittavissa terveyden kolme T:tä kappaleessa, jotka ovat tietoa, taitoa ja tahtoa. 

”Kun on tietoa, muttei taitoa, tarvitaan annos tahtoa”. Jokapäiväisiä hyviä valintoja 

tehdessä tarvitaan terveyden tietoa. Jotta tieto voitaisi viedä tekojen muodossa käytäntöön, 

tarvitaan taitoa. Oppikirja opettaa, että jos taitoa ei vielä ole tarvitaan tahtoa, eli 

motivaatiota ja sitoutumista taidon opetteluun. Tulkitsen Antonovskyn teorian valossa, että 

motivaatio tekoihin syntyy asian kokemiseen niin mielekkäänä ja merkittävänä, että yksilö 

sitoutuu opettelemaan taidon ja siirtämään sen käytännön elämään. Tulkinta voidaan 

havainnollistaa oppikirjan esimerkillä fyysisen terveyden vaalimisesta. Terveyden 

vaaliminen perustuu hoitamiseen haluun ja kokemukseen terveyden tärkeydestä. Kun 
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yksilö kokee terveyden tärkeänä, hänen sitoutuminen näkyy jokapäiväisissä valinnoissa. 

”Fyysisen terveyden vaaliminen yksilötasolla kytkeytyy päivittäisiin elintapoihin. Kyse on 

jokapäiväisistä valinnoista ja itsensä hoitamisen halusta”. 

Oppikirja ottaa esille jokapäiväisen elämän mielekkyyttä ajatellen toisenkin näkökulman, 

joka on linjassa myös Antonovskyn teorian kanssa. Jos motivaatiota ei ole, ei yksilö 

välttämättä myöskään pysty sitoutumaan asiaan niin, että tieto siirtyisi käytäntöön: 

“Nykytutkimus vahvistaa vanhan viisauden: elintavoilla kaikista terveystekijöistä suurin 

merkitys terveyteen. Viisaus ei  välttämättä siirry käytäntöön.”. Tulkitsen, että oppikirjassa 

halutaan painottaa nuoren omaa vastuuta elintapojensa suhteen, joka on juuri Antonovksyn 

mukaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen avainasioita (Antonovsky, 1996). 

Käytännön toteutus vaatii vahvaa mielekkyyden tunnetta ja halua panostaa sekä nähdä 

vaivaa omaan itseen, jotta yksilö alkaisi itse hallitsemaan omia valintojaan jokapäiväisessä 

elämässä. Mielestäni täytyy ottaa huomioon, että nuori ei välttämättä ole vielä kykenevä 

ottamaan vastuuta omasta tekemisestään ja arvioimaan oman toimintansa seurauksia. 

Koherenssin tunteen kategoria arviointikyky ja suhteellisuustaju jäi hallittavuus osiossa 

yllättävän vähäiselle huomiolle. Sitä käsitellään tarkemmin luvussa 6.2. ja 6.2.2. 

Oppikirjan teksti on joka tapauksessa ikäluokalleen sopivaa ja ajankohtaista. Se käsittelee 

erityisesti nuorille tärkeitä ja ajankohtaisia asioita, kuten esimerkiksi ystävyyttä. 

Ystävyyttä käsitellään oppikirjassa kokonainen kappale ja se tuodaan esille tärkeänä 

voimavarana, jonka avulla omaa käyttäytymistä voi ikään kuin harjoittaa. Tärkeisiin 

asioihin panostaminen voidaan kirjan avulla havainnollistaa myös sen kautta. Alla olevassa 

esimerkissä vaivannäkö tärkeään asiaan kuvataan ilona, jota on mahdollista kokea 

ystävyydessä: ”Ystävät ovat ihmiselle tärkeitä, koska ystävyydessä on mahdollista kokea 

välittämisen ja vaivannäön ilo. Ystävät kasvattavat myös paljon itseä, sillä ystävyydessä 

joutuu miettimään omaa käyttäytymistään”. 

6.1.2  Kiinnostus ympäröiviin asioihin, tulevaisuusnäkymät ja haasteet elämässä  

Oppikirjassa vähemmän painotetut mielekkyys osa-alueen kategoriat olivat kiinnostus 

ympäröiviin asioihin, tulevaisuusnäkymät sekä haasteet elämässä. Tulkinnassa on otettu 

huomioon mielekkyys osa-alue, mikä tarkoittaa, että kategorioihin on valikoitunut ne asiat, 

jotka kuvataan juuri mielekkyyden valossa. Esimerkiksi tulevaisuutta käsittelevä kategoria 

löytyy myös ymmärrettävyys osiosta, jossa ne nähdään loogisuuden ja selkeyden 
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näkökulmasta. Tulkinnassa on paikoitellen vaikea määritellä tarkkaan, minkälainen 

näkökulma oppikirjasta välittyy. Teorian havainnollistaminen kuitenkin avaa tutkijan 

ajatuksia selkeämmin. Kategorioiden tulkinnat ja niiden havainnollistaminen on esitetty 

alla.  

Teorian ja SOC –mittarin mukaan  Tutkijan tulkinta   

Kiinnostus ympäröiviin asioihin (M4) Ovatko ympäröivät asiat mielekkäitä ja onko niillä 

merkitystä? Ovatko toiset ihmiset tutustumisen 

arvoisia? Onko yksilöllä kiinnostusta muihin 

ihmisiin ja asioihin.  Empatiataito ja aktiivisuus.  

Tutkijan tulkinnassa käy ilmi, että ympäröivät asiat sisältävät sekä ihmisiä, että asioita. 

Teoriassa ei kuitenkaan käy ilmi mitä ympäröivät asiat käytännössä tarkoittaa. Näin ollen 

olen tulkinnut sen tarkoittavan yleistä kiinnostusta ja havainnointia oman elämän 

ulkopuolella oleviin asioihin.  Tämä esimerkiksi mahdollistaa voimavarojen havaitsemisen 

ympärillä. Käytännön toteutuksessa oppikirjan tekstistä valikoitui seuraava ote 

havainnollistamaan tulkintaa teoriasta: ”On terveellistä tutustua muiden maiden 

elinolosuhteisiin ja terveyspalveluiden saatavuuteen ja verrata niitä omiimme. Ainakin 

terveyden edistämisen ja suojellun näkökulmasta on onni syntyä suomalaiseksi. Otteessa 

voidaan nähdä yhteys tutkijan tulkinta sarakkeeseen, jossa kuvataan yksilön kiinnostusta 

ympäröivistä asioista.   Esimerkissä on huomioitu laajempi mittakaava; muiden maiden 

elinolosuhteet ja terveyspalvelut verrattuna omiimme. Samalla oppikirjaa esittelee nämä 

nuorten saatavilla olevat voimavarat. Lindström & Eriksson (2008) esittelevät 

Salutogeneesin teorian mukaisen elämänvirta ”Health in The River of Life” – ajattelun, 

jota on käsitelty osiossa 3.3.1. Mallissa painottuu terveyden edistämisen ja 

terveyskasvatuksen tärkeys hyvinvoinnissa. Kuten esimerkissä käy ilmi, myös oppikirjassa 

näkyy terveyden edistämisen ja suojelun arvostus, jonka tulkitsen olevan tärkeä oppikirjan 

viesti lukijalle. Elämänvirta ajatukseen löytyy yhteys myös siinä, että oppikirja viestii 

syntymisen suomalaiseksi olevan onni: olemme syntyneet sellaiseen virtaan, jossa resurssit 

helposti saatavilla. Tulkitsen Antonovskyn teoriasta, että kiinnostus ympäröiviin asioihin 

voi tarkoittaa juuri kiinnostusta tällaisia yhteiskunnallisia resursseja tarjoavia palveluita 

kohtaan, jotka ovat jokaisen saatavilla.   
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Teorian ja SOC –mittarin mukaan  Tutkijan tulkinta   

Tulevaisuusnäkymät (M6) Miten yksilö kokee henkilökohtaiset 

tulevaisuudennäkymät? Positiiviset/negatiiviset 

ajatukset tulevasta elämästä. Elämän jatkuvuuden 

mielekkyys. Onko elämä ollut mielekästä 

aikaisemmin? 

Vaikka ”tulevaisuusnäkymät” -kategoria jäi oppikirjassa hieman vähemmälle huomiolle, 

seuraava esimerkki kuvastaa sekä teorian, että oppikirjan ”asennetta” joka tulee kirjan 

tekstistä esille: ”Olen kokenut ihania ja ainutlaatuisia asioita jo nyt, mitähän mukava 

elämä tuo vielä tullessaan”. Antonovkyn teorian valossa tulkitsen, että esimerkki kuvaa 

vahvaa mielekkyyden tunnetta siinä, että tulevaisuuden näkymät pohjautuvat yksilön 

mielekkyyden tasoon. Kun yksilö ajattelee kokeneensa mielekkäitä asioita ja elämän 

olevan mielekästä haasteista huolimatta, hän voi myös nähdä tulevaisuuden positiivisessa 

valossa. Ikinä ei voi varmasti tietää mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta vahvan 

mielekkyyden tunteen avulla se ei aiheuta pelkoa. Vahvan koherenssin omaava henkilö voi 

olla kiitollinen, vaikka elämä olisikin ja odottaa tulevaisuutta hyvillä mielin. ”Kiittäminen 

ja kiitollisuuden tunteminen olevasta ja eletystä elämästä on ehkä kaikkein rauhoittavin 

ajatus sattuman synnyttämän pelon nujertamiseksi. Olen kokenut ihania ja ainutlaatuisia 

asioita jo nyt, mitähän mukava elämä tuo vielä tullessaan”.  

Tulevaisuusnäkymät voidaan siis teoriaa tulkiten ajatella olevan yhteydessä siihen, millä 

tavalla yksilö kokee haasteet elämässä. Alla olevasta kategorian tulkinnasta voidaan nähdä, 

että vahva mielekkyyden tunne kuvastaa esimerkiksi sitä, että elämä säilyy mielekkäänä 

haasteista huolimatta. Tästä voitaisi päätellä, että yksilö joka on kohdannut haasteita mutta 

kokee elämän mielekkäänä ei myöskään pelkää tulevia haasteita.  

Haasteet elämässä (M7) Elämässä kohtaamien haasteiden mielekkyys. 

Ovatko haasteet panostuksen ja selvittämisen 

arvoisia? Säilyykö elämä mielekkäänä haasteista 

huolimatta? 
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Kuten Antonovsky, myös oppikirja välittää viestin, että tulevaisuuden haasteita ei kannata 

pelätä, sillä niitä tulee joka tapauksessa. Yksilön täytyy olla kuitenkin valmis panostamaan 

omaan hyvinvointiinsa haasteiden varalle. ”Eri (terveyden) osat vaativat panostusta 

omalla alueellaan. Haasteita tulee kaikilla osa-alueilla jossain vaiheessa elämää”. Teoria 

on hyvin positiivisesti sävyttynyt, ellei jopa tavallaan ”yltiöpositiivinen”. Antonovsky ei 

teoriassaan kuitenkaan kiellä elämässä tulevien vaikeuksien merkitystä positiivisuudella, 

vaan päinvastoin luo realistisen kuvan, jonka mukaan vastoinkäymiset ovat osa arkea ja 

ongelmat ihmisen ”normaali tila”. Tästä syystä hän painottaa esimerkiksi mielekkyyden 

tunteen tärkeyttä osana koherenssin tunnetta. Mielekkyys ei kuvaa ainoastaan yksilön 

elämän mielekkyyttä, vaan ennemminkin halua sitoutua ja panostaa elämässä olevien 

vaikeuksien yli pääsemiseen ja haasteiden näkemiseen positiivisessa valossa. Oppikirjasta 

huomaa paikoitellen hyvin vastaavanlaista ideologiaa, jonka avulla voidaan havainnollistaa 

Salutogeneesin mukaista otetta, kuten seuraavassa esimerkissä käy ilmi:  

”Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että elämään kuuluvat luonnostaan niin ylä- kuin alamäet. 

Kriisejä tulee itse kullekin jossakin vaiheessa elämää, mutta ne menevät ohi. 

Vastoinkäymiset voi tulkita myös niin, että niillä on oma merkityksensä.”  

Kyseisessä esimerkissä tulee ilmi Antonovskyn mukainen sanoma siitä, että ylä- ja 

alamäet, jopa kriisit ovat osa elämää. Vahvaan hallittavuuden tunteeseen kuuluu uskomus 

siitä, että vastoinkäymisistä selvitään ja ihmisellä on olemassa voimavaroja käsitellä niitä. 

”…mutta ne menevät ohi”, todetaan yksiselitteisesti oppikirjassa. ”Vastoinkäymisen voi 

tulkita myös niin, että niillä on oma merkityksensä” kuvastaa tutkimuksen valossa vahvaa 

ymmärrettävyyden tunnetta. Tähän kuuluu Antonovskyn mukaan vastoinkäymisten ja 

haasteiden (ulkoisten ärsykkeiden) kokeminen loogisena ja selkeänä. Vahvan 

ymmärrettävyyden tunteen omaava yksilö ei hämmenny totaalisesti, vaan löytää 

tapahtumalle selityksen ja pystyy perustelemaan itselle kohdatut vastoinkäymiset. 

Antonovskyn mukaan ihminen luottaa siihen, että elämässä vastaantulevat ikävät asiat ovat 

käsiteltävissä, hän pärjää, eikä hän jää suremaan niitä loputtomasti. (Antonovsky, 1987, 

17). Oppikirja ikään kuin kehottaa lukijaa vastoinkäymisten syvempään tarkasteluun; mikä 

on vastoinkäymisen merkitys? Opitko vastoinkäymisestä mahdollisesti jotain?  Onko 

vastoinkäymistä mahdollista järkeistää ja nähdä positiivisessa valossa? Säilyykö elämän 

mielekkyys siitä huolimatta? Tämä ajattelu kuvastaa vahvaa mielekkyyden tunnetta: 

”Ovatko haasteet panostuksen ja selvittämisen arvoisia? Säilyykö elämä mielekkäänä 

haasteista huolimatta?” (SOC – taulukko, M7). Haasteiden ja vastoinkäymisten painotus 
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teoriassa näkyy myös siinä, että kaikista kolmesta koherenssin tunteen osa-alueesta löytyy 

haasteisiin liittyvä kategoria (SOC – taulukko, M7, Y3, H5).  

6.1.3 Tarkoituksellinen, mielenkiintoinen ja elämisen arvoinen elämä  

Antonovsky kehitti salutogeneesin teorian perustuen hänen tutkimuksiinsa elämän 

haastavista tilanteista selvinneistä ihmisistä, sellaisista jotka vaikeiden vastoinkäymisten 

jälkeenkin kokivat, että elämällä on tarkoitus ja elämä on elämisen arvoista (Antonovsky, 

1987, Suominen & Lindström, 2008, 337).  Vähiten oppikirjassa esille tulleet kategoriat; 

”elämässä on tavoitteita”, ”elämällä on tarkoitus ja mielenkiintoa”, sekä ”elämä on 

elämisen arvoista”, ovat Antonovskyn teoriassa suuressa roolissa. Ne eivät kuitenkaan 

näyttäydy samassa mittakaavassa oppikirjan tekstissä, vaikka tulevatkin paikoitellen esille. 

Oppikirjasta välittyy ajatus, että kyseiset kategoriat ovat ikään kuin arvopohja oppikirjassa, 

joka tulee esille tavassa kirjoittaa ja kertoa asioita, joka mahdollisesti välittyy lukijalle 

”rivien välistä”. Tähän viittaavia otteita on lukuisia esimerkiksi kappaleessa 6.1.1., jossa 

käsiteltiin jokapäiväisen elämän mielekkyyttä. Elämää kuvattiin lahjana ja tuotiin esille 

jokaisen hetken ainutlaatuinen arvo: ”Elämä on lahja, jota kannattaa kunnioittaa. Kun 

arvostat elämääsi, arvostat itseäsi.”. Elämässä on tavoitteita kategoria tuli oppikirjan 

kappaleissa vähemmän esille mielekkyyden näkökulmasta, vaikka se esiintyikin 

paikoitellen otteissa kuten: ”Tavoitteita ja haaveita pitää olla, mutta niistä ei saa tulla liian 

suuri osa elämää” sekä ”Hyvän itsetunnon avulla pystyy myös asettamaan uusia 

tavoitteita.”.    

6.2 Ymmärrettävyys osa-alueen kategoriat  

Ymmärrettävyys kategoriassa ”ymmärrettävyys” ja ”sisäiset ärsykkeet” olivat vahvimmin 

esillä oppikirjassa. Jälleen tutkimustuloksia esiteltäessä pääpaino on näissä eniten 

painottuneissa kategorioissa. Loput kategoriat jakautuivat aineistossa suhteellisen 

tasaisesti. Vähiten otteista sijoittui ”yllätykset ja suuret muutokset” – kategoriaan, joista 

oppikirjan vastineeksi osoittautui esimerkiksi ”kriisit”. Ymmärrettävyys kategoria poikkesi 

muista siinä, että kaikkiin kategorioihin valikoitui useampi kuin yksi esimerkki, vaikka 

kokonaisuutena se painottui oppikirjassa mielekkyys ja hallittavuus osa-alueita vähemmän. 

Antonovkyn teoriasta tai koherenssin tunteen mittarista ei ole mielestäni havaittavissa 





55 

 

 

Teorian ja SOC –mittarin 

mukaan 

Tutkijan tulkinta 

Sisäiset ärsykkeet (Y5) Yksilön omaan itseen liittyvät ärsykkeet, kuten  tunteet, 

ideat, ajatukset, kehon toiminnot. Ovatko ne ymmärrettäviä, 

loogisia, hämmentäviä?   

Omien sisäisten ärsykkeiden hyväksyminen ja niiden avulla 

toiminen. Luottamus omiin ärsykkeisiin.  

Oman itsen ja toisten signaalien, oman elämän, sekä siihen liittyvien tapahtumien 

ymmärtäminen ovat osa ymmärrettävyys kategoriaa. Tähän kategoriaan sisältyy moni asia, 

joka voi olla osaltaan vaikuttanut sen suureen painotukseen oppikirjassa. Suhteessa 

ymmärrettävyys kategoriaan, sisäiset ärsykkeet tarkoittavat ainoastaan omaan itseen 

kohdistuvaa ymmärrystä. Nämä kaksi kategoriaa esitellään ja havainnollistetaan yhdessä.   

Ensinnäkin on mainittava Antonovskyn teorian ja oppikirjan yhtäläisyys siinä, että 

molemmat ovat omalla tavallaan hyvin yksilökeskeisiä. Teoriassa on keskeistä, että 

henkilö itse tunnistaa voimavarojaan, tulkitsee sisäisiä ja ulkoisia ärsykkeitä ja tekee 

valintoja elämässään. Ajattelen, että tästä syystä vahvaan koherenssin tunteeseen vaaditaan 

hyvää itsetuntemusta. Tällainen ajatus on tulkittavissa myös oppikirjan sanomasta; itsensä 

tunteminen on viisautta, kuten seuraava esimerkki osoittaa: ”Sanotaan, että viisaus alkaa 

itsensä tuntemisesta. Sen vuoksi kannattaa kiinnostua itsestään ja tutustua itseensä. 

Erityisesti se tarkoittaa omaan sisimpään tutustumista. Itsetuntemus ei tarkoita itsekkyyttä 

vaan tervettä itserakkautta: minä olen hyvä ja mielenkiintoinen”.    

Kiinnostus ja tutustuminen itseen mahdollistaa molemmissa kategorioissa kuvatut asiat. 

Yksilö voi ymmärtää itseään ja muita, sekä arvioida niitä terveellä tavalla. Kyseistä 

Antonovskyn teorian mukaista ajatusta voidaan havainnollistaa tunneterveyden kuvauksen 

avulla: ”Tunneterveys on kykyä ilmaista tunteita ja tunnistaa niitä sekä itsessä että muissa. 

Se on myös kykyä hyväksyä erilaiset tunteet, niin myönteiset kuin kielteisetkin. Omien 

tunteiden tiedostaminen on tärkeää ja tunteiden tiedostamista ja tunnistamista voi 

treenata”. Edellä mainittu esimerkki on rinnastettavissa ”sisäiset ärsykkeet” – kategorian 

tulkintaan, jossa sisäisiksi ärsykkeiksi luokitellaan mm. tunteet. Oppikirjan esimerkissä on 

myös muita kategorioita, jotka kuvastavat Antonovkyn teoriaa esimerkiksi siinä, että 
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tiedostamista ja tunnistamista voi treenata, eli yksilöllä on mahdollisuus harjoittaa 

ymmärryksen tasoa. Oppikirja myös kehottaa lukijaa selkeyteen ja sen harjaannuttamiseen: 

“Selkeys on parhain viestittämisen ominaisuus ja sitä on syytä harjoitella”. Selkeys on 

myös oppikirjan mukaan osoitus psyykkisestä terveydestä: ”Psyykkinen terveys eli 

henkinen hyvinvointi näkyy rauhallisuutena ja selkeytenä. Se on mielen hyvinvointia ja 

riittävyyden tunnetta. Kun kokee itsensä riittävän kasvaa myös ymmärrys toisia ihmisiä 

kohtaan”. Mielen hyvinvointi  ja riittävyyden tunne ovat tärkeitä elementtejä kyvyssä 

ymmärtää muita ihmisiä, joka on ”ymmärrettävyys” -kategoriassa keskeisenä asiana. 

Antonovkyn SOC -mittarissa sanaa “selkeä” (engl. clear) käytetään useassa kysymyksessä 

kuvaamaan positiivisesti esimerkiksi tunteita tai ongelmanratkaisua.    

Mitä jos näihin ymmärrettävyyden tunteisiin vastaisi negatiivisesti, eli jos omat viestit 

eivät ole loogisia, eivätkä ne vastaa tarkoitustaan. Oppikirja kuvaa tilannetta, jossa sisäiset 

ärsykkeet, tunteet, ilmentyvätkin erilailla ulospäin. ”Jotkut ihmisen sisällä olevat tunteet 

voi ilmentyä erilaisina ulospäin. Sisällä oleva pelko voikin tulla ilmi vihana. Tähän 

tarjotaan myös hyvä neuvo, joka mielestäni kuvaa hyvin salutogeneesin teorian vahvan 

koherenssin mukaista ominaisuutta, jossa yksilö löytää tai pyrkii löytämään asioille 

loogisen selityksen (Antonovsky, 1987, lisätietoa kpl 2.1.): ”Silloin on tärkeää yrittää 

tunnistaa oman vihansa aiheuttaja: mitä oikein pelkään?. Mielestäni oppikirjan antama 

esimerkki kuvaa oivasti koherenssin tunteen ”ymmärrettävyys” osa-alueen luonnetta. 

Vahvan ymmärrettävyyden omaava henkilö pystyy tulkitsemaan omia tunteitaan ja 

näkemään ikään kuin pintaa syvemmälle. Yllättävä vihan tunne voikin olla seurausta 

jostain muusta tunnetilasta, johon yksilö voi päästä käsiksi. Oppikirjan avulla tämä voidaan 

havainnollistaa esimerkiksi seuraavasti: “Tasapaino tunteissa tarkoittaa, että negatiiviset 

tunteet tiedostetaan, niitä osataan käsitellä ja ymmärtää ja ne osataan kääntää ajan myötä 

positiivisiksi”.  

Oppikirjassa sisäisiä ärsykkeitä hieman vähemmälle huomiolle jäänyt kategoria, ”ulkoiset 

ärsykkeet” voitaisi myöskin liittää ”ymmärrettävyys” -kategorian alaluokaksi. Olen 

tulkinnut kyseistä kategoriaa seuraavasti:  
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Ulkoiset ärsykkeet (Y6) Yksilöstä riippumattomat ärsykkeet, kuten 

tapahtumat, tilanteet, ympäristö, sosiaaliset 

tilanteet, vuorovaikutustaidot.  

Ovatko ärsykkeet loogisia vai kaoottisia? 

Ovatko ne ymmärrettävissä, onko niille jokin 

selkeä syy? Missä määrin kokee selkeänä, 

ymmärrettävänä, mielekkäänä?  

Ulkoisten ärsykkeiden ”itsestä riippumatonta” luonnetta voidaan havainnollistaa oppikirjan 

avulla ”sattuman” avulla: ”Elämä ei aina mene suunnitelmien mukaan. Sattuma voi 

muuttaa sen suuntaa, ja ihminen sairastuu tai kuolee ennen aikojaan, vaikka kaikki asiat 

olisivat olleet kunnossa. Sattumalla ei ole sääntöjä, se tulee aina yllättäen”.   

Oppikirjasta välittyy sanoma, että suunnitelmia on hyvä tehdä, mutta täytyy myös 

ymmärtää, että elämä ei aina mene tehtyjen suunnitelmien mukaan. Voi sattua asioita, 

jotka muuttavat elämän suuntaa, eikä esimerkiksi jonkin tapahtuman syitä välttämättä voi 

ymmärtää ”sattumalla ei ole sääntöjä” eli teorian valossa ne ovat epäloogisia. Sattuma ei 

ole ennustettavissa tai hallittavissa; asioita voi tapahtua hyvinkin yllättäen. Teorian valossa 

on tulkittavissa, että nuorille halutaan opettaa, että suunnitelmia on hyvä tehdä ja niitä 

kannattaa tehdä. Tavoitteet ja suunnitelmat eivät poista sitä tosiasiaa, että on olemassa 

asioita, joille ei voi mitään ja jotka menevät yli oman ymmärryksen ja hallinnan. 

Koherenssin tunne kertoo tavasta, jolla yksilö suhtautuu näihin epäloogisiltakin tuntuviin 

ärsykkeisiin. Oppikirjassa annetaan ohjeita, jotka ovat linjassa Antonovkyn teorian kanssa: 

”Äkillinen terveyden menettäminen pelottaa jokaista. Tuntuu kohtuuttomalta vaikkapa 

vammautua loppuiäksi. Äkilliseen terveyden menettämiseen tai kuolemaan voi opetella 

suhtautumaan tyyneydellä. Oman elämän näkeminen osana laajempaa kokonaisuutta, 

maailmankaikkeutta, voi helpottaa ymmärrystä elämän rajallisuudesta.” 

6.2.2 Ongelmatilanteet, arviointikyky ja tulevaisuus  

”Ongelmatilanteet”, ”suhteellisuustaju ja arviointikyky” sekä ”menneisyys ja tulevaisuus” 

– kategoriat olivat vaikeasti löydettävissä tekstistä niin kuin ne tulkitaan ymmärrettävyys 

osa-alueessa.  
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Ongelmatilanteet (Y3) Löytyykö ongelmille tai vastoinkäymisille looginen syy?  

Ovatko kohdatut vastoinkäymiset ymmärrettävissä tai 

selitettävissä?  

Suhteellisuustaju, arviointikyky 

(Y7) 

Asioiden mittasuhteiden ja laajuuden ymmärtäminen, 

sisäisten ja ulkoisten ärsykkeiden luonteen arviointikyky. 

Syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen. Mitkä asiat 

vaikuttavat toisiinsa? Ovatko sisäiset tai ulkoiset ärsykkeet 

realistisia?  

Menneisyys ja tulevaisuus (Y4) Näkemykset menneestä ja tulevasta. Kokemus 

menneisyydestä loogisena ja selkeänä. Menneiden muutosten 

luonne; haluttu vai ei-haluttu? Uskomus tulevaisuuden olevan 

selkeä ja tasainen/yllätyksellinen?  

 

Ongelmatilanteet ja tulevaisuus tulivat enemmän esille mielekkyys osa-alueen mukaisesti 

ja havainnollistettiin kappaleessa 6.1.2. esimerkiksi näin: ”Ei pidä kuitenkaan unohtaa, 

että ylä- ja alamäkiä tulee itse kullekin jossakin vaiheessa elämää, mutta ne menevät ohi. 

Vastoinkäymiset voi tulkita myös niin, että niille on oma merkityksensä.”. Ymmärrettävyys 

osioon tämä on kuitenkin myös hyvä esimerkki, sillä siinä painotetaan juuri sitä, että 

vastoinkäymisille tulisi pyrkiä löytämään selityksen, eli jonkin merkityksen.  

Arviointikykyä kuvaa kategoriassa kysymys; ovatko sisäiset tai ulkoiset ärsykkeet 

realistisia? Olen tulkinnut oppikirjan otteesta ”Luottamalla intuitioon eli omaan sisäiseen 

viisauteen ja kykyynsä toteuttaa sitä, pääsee elämänmatkaajana pitkälle”, että sisäinen 

ärsyke voi tarkoittaa esimerkiksi sisäistä viisautta, eli intuitiota.  Oman intuition voi nähdä 

voimavarana, jota toteuttamalla mahdollistuvat hyvät päätökset elämän aikana. Päätösten 

toteuttamiseksi yksilön täytyy kuitenkin luottaa kykyynsä käyttää intuitiota oikeassa 

tilanteessa ja nähdä ärsykkeet realistisina ja toteuttamiskelpoisena. Tähän liittyy 

suhteellisuustaju ja arviointikyky oman sisäisen viisauden suhteen. Kyseisessä 

havainnollistuksessa on myös ”menneisyys ja tulevaisuus” kategorian ominaisuuksista. Jos 

luottaa omaan intuitioon ja toteuttaa sitä oikein, voi elämänmatkaajana päästä pitkälle. 

Tulkitsen tämän tarkoittavan, että tuleva elämä on loogista ja suunnitelmallista, kun osaa 

tehdä viisaita valintoja perustuen sisäisiin ärsykkeisiin.    
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Teorian ja SOC –mittarin 

mukaan 

Tutkijan tulkinta 

Voimavarat (H6) Usko voimavarojen riittävyyteen ja hallittavuuteen asioiden 

käsittelyssä. Tunne omien, muiden ihmisten tai tahojen 

voimavarojen riittävyydestä ja niiden saatavuudesta. 

Tunnistaa omat voimavarat ympärillään. Osaa käyttää 

voimavaroja tarpeen tullen elämässään. 

Kontrollin pitäminen omasta 

elämästä (H9) 

Kokemus sisäisten ja ulkoisten ärsykkeiden yleisestä 

hallinnasta, halu vaikuttaa tärkeään asiaan, motivaatio itselle 

tärkeän asian hallinnasta, pyrkimys kontrolliin.   

”Voimavarat” -kategoriassa esille tulevat asiat ovat koherenssin tunteen kannalta 

olennaisia, sillä siinä painotetaan voimavarojen käyttöä elämänhallinnan 

mahdollistamiseksi. Ensisijaisen tärkeää on, että ihminen osaa tunnistaa voimavaransa, 

jotta niitä voitaisi käyttää erilaisissa elämäntilanteissa. Oppikirjassa tämä havainnollistuu 

siinä, että se tuo lukijan tietoisuuteen, että kaikki eivät suinkaan siihen pysty. “Kaikki eivät 

valitettavasti tunnista niitä asioita, jotka tuottavat itselle iloa. Sen vuoksi niitä on hyvä 

pysähtyä miettimään. Kun tunnistaa elämänilonsa tuojat, niitä pitää myös käyttää”. 

Koherenssin tunteen kehittämiseen pyrkivän tekstin voisin kuvitella olevan juuri tällaista 

lukijaa ohjeistavaa ja herättelevää. Ihan jokaisen on hyvä pysähtyä miettimään mitkä ovat 

niitä asioita, jotka tuovat iloa elämässä. Teorian valossa voisi ajatella näiden elämänilojen 

tuojat tarkoittavan oman elämän voimavaroja. Teorian mukaisesti oppikirjassa sanotaan, 

että kun nämä ilon tuojat on tunnistettu, niitä tulee myös käyttää. Valitettavasti oppikirja ei 

mene syvemmälle aiheeseen, ja tarjoa konkreettista ohjeistusta tähän prosessiin. Tässä 

korostuu vahvasti opettajan rooli kirjan käytössä. Minkälaisia asioita oppitunneilla 

korostetaan ja tuodaanko asia näkyvämpään valoon keskusteluissa tai tehtävissä?  

Oppikirjassa on voimavaroja tulkittavissa tekstistä, mutta niitä on myös tuotu selkeästi 

esille kuten kappaleen otsikossa ”koti ja perhe voimavarana”. Yhtenä hyvänä 

voimavarojen käyttöä havainnollistavana esimerkkinä pidän seuraavaa otetta, jossa 

itsetunto nousee vahvan koherenssin tavoin esille: ”Pettymysten tunnistaminen vaikuttaa 

suotuisasti itsetunnon kehittymiseen. Hyvän itsetunnon avulla pystyy myös lohduttamaan 

itseään ja näkemään vastoinkäymisten valoisat puolet. Hyvän itsetunnon avulla pystyy 

myös asettamaan uusia tavoitteita.”. Teoriassa voimavarat toimivat välineenä selvitä 

vastoinkäymisistä, joka esimerkissä tulee esille. Hyvä itsetunto vastaa tavallaan vahvaa 



61 

 

 

hallinnan tunnetta, jossa itsetunnon tekijät ovat voimavaroja. Yksilö pystyy niiden avulla 

lohduttamaan itseään, näkemään vastoinkäymisten valoisat puolet, sekä asettamaan uusia 

tavoitteita. Kuten hallittavuuden tunteeseen kuuluu, yksilö ei jää murehtimaan 

vastoinkäymisiä loputtomasti (Antonovsky, 1987, 17, kts. kappale 2.1. ”Koherenssin tunne 

-SOC”).  

Seuraava esimerkki tuo voimavarat suoremmin esille ja voimavarat – kategoriaa voidaan 

havainnollistaa oppikirjan avulla esimerkiksi seuraavasti: ”Koti luo turvan ja antaa 

perustan koko myöhemmälle elämälle. Ihanteellisessa tapauksessa lapsi saa kasvaa 

rakastavassa ja huolehtivassa ympäristössä ja hänen tarpeisiinsa vastataan aikuisen 

terveillä otteilla”. Oppikirjassa koti kuvataan nuorelle voimavarana, joka voi kantaa 

hedelmää koko elämän. Vaikka Antonovkyn teoriassa painotetaan yksilön omaa vastuuta, 

siinä tuodaan kuitenkin esille myös yksilön elämässä olevat muut luotettavat tekijät. 

Vahvaan hallittavuuden tunteeseen kuuluu, että yksilöllä on uskomus siihen, että hänen 

elämässään on luotettava henkilö tai tekijä, jolla riittää voimavaroja selvitä 

vastoinkäymisistä. Tulkitsen tästä, että yksilö voi näin ollen luottaa tulevaisuuden 

vastoinkäymisten olevan selvitettävissä, vaikka itsellä ei kaikkia resursseja niihin 

olisikaan. Tällä tarkoitan jonkinlaista ”kyllä kaikki selviää, tavalla tai toisella” -asennetta. 

Oppikirja luo lukijalle ymmärryksen, ettei kaikki ole hänen omilla hartaillaan. Nuorilla on 

paljon elämässä voimavaroja, kuten perhe, joka auttaa arjen pienissä ja elämän suurissa 

haasteissa. On kuitenkin suotavaa tietää, että itsenäistyminen vaatii vastuun kantamista 

omista valinnoista ja luottamusta omaan selviytymiskykyyn tulevaisuudessa. Koti voi 

tarjota turvaa, kasvurauhan ja tuen, jonka puitteissa voi olla oma itsensä, testata raajoja, 

kysyä kysymyksiä ja kartuttaa esimerkiksi mielekkyyden, ymmärrettävyyden ja hallinnan 

taitoja. Toisin sanoen, saa harjoitella elämänhallintaa.  

Kontrollin pitäminen omasta elämästä – kategoriassa on kyse ulkoisten ja sisäisten 

ärsykkeiden, eli toisin sanoen sekä omaan itseen, sekä ulkoiseen maailmaan liittyvien 

asioiden kontrollista. Tällaista ajatusta edustaa oppikirjassa seuraava esimerkki: “Jokainen 

on oman elämänsä ohjaimissa ja siten voi määrätä oman elämässä suunnan. Monet 

ulkoiset tekijät ovat muovaamassa sitä, mutta loppujen lopuksi ihminen on aina itse 

vastuussa siitä mihin suuntaan elämäänsä kuljettaa ja mitä kohti haluaa mennä”. 

Kyseinen havainnollistava esimerkki on mielestäni jopa Antonovkyn teorian valossa melko 

radikaali, vaikka ”jokainen on oman elämänsä ohjaimissa” onkin erinomainen lause 

havainnollistamaan teoriaa. Nuoret tulevat monenlaisista lähtökohdista, joten on hyvä, että 
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kaikille tuodaan esille omien päätösten merkitys elämänsä suunnan valinnassa. Eriksson ja 

Lindström (2008) sanovat, että koherenssin tunne on tapa tarkkailla elämää ja elämän 

suuntaamista johonkin päin. On siis teoriaa ajatellen hyvä, että oppikirjassa asia tuodaan 

selkeästi esille. Kuten edellisessä esimerkissä käy ilmi, oppikirja antaa nuorelle siihen 

selkeän näkemyksen: Olet itse vastuussa. 

Teoria antaa tietynlaisen kuvan vahvan koherenssin omaavista henkilöistä. Koen, että 

se on hyvin pitkälle myös elämänasenne. Seuraavassa esimerkissä päästään hieman 

käsiksi saamaani kuvaan vahvan koherenssin tunteen elämänasenteesta. ”Omiin 

perintötekijöihin ei ihminen voi vaikuttaa, ja sen vuoksi niitä ei myöskään pidä liiaksi 

surra. Jos suvussa esiintyy jotain vakavaa tautia, esim. syöpää, se saattaa tulla omalle 

kohdalle, tai sitten ei. Pikemminkin kannattaa huolehtia siitä, että yrittää parhaansa 

mukaan noudattaa terveellisiä elämäntapoja. Tekee siis voitavansa.” Teoriassa on 

samanlainen sanoma, kuin oppikirjassa: ei kannata murehtia sellaisia asioita, joita ei pysty 

hallitsemaan, vaan keskittyy elämässä siihen mitä voi. Tämän tulkitsen jälleen elämän 

positiivisiin asioihin keskittymiseksi. Antonovkyn teoria on tässä asiassa selkeästi linjassa 

oppikirjan ajattelutavan kanssa. Kuten mainittu Antonovskyn teoriassa painopiste on 

nimenomaan elämän positiivissa aspekteissa. Sairauden tutkimisen sijaan keskitytään 

terveyteen ja sen tekijöihin.  Esimerkissä perintötekijät kuvataan tekijänä, jotka ovat 

yksilön hallitsemattomissa.  Sairauden osuminen kohdalle ei ole itsestä kiinni, mutta omilla 

valinnoilla on kuitenkin merkitystä. Elämällä terveellisesti ja omaamalla hyvät elintavat, 

voi pienentää sairastumisen riskejä. Omaamalla tällaisen ajattelutavan, voi kokea olevansa 

kontrollissa ”tekemällä voitavansa”. Oppikirja viestii lukijalle, että yksilöllä voi todella 

olla kontrolli elämäsään: ”Nykyhetki on ainoa johon meillä on valtaa ja jonka voimme 

luoda juuri sellaiseksi kuin haluamme ja kokea sen juuri sellaisena kuin tahdomme.”  

6.3.2 Luottamus, vaikeudet ja itsearvostus   

Antonovkyn teorian kategoriat luottamus, elämän vaikeudet, sekä itsensä arvostaminen 

olivat vähemmän painottuneita kuin edellisen kappaleen voimavarat ja kontrolli, mutta 

näkyivät kuitenkin merkittävästi. Alla on jälleen kategorioiden tulkinnat, joiden mukaan 

oppikirjaa analysoitiin.   
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Luottamus (H1) Luottamus muihin ihmisiin tai omaa ympäristöön. 

Luottamus jonkun henkilön, tekijän tai tahon voimavarojen 

riittävyyteen. Luottamus omien voimavarojen saatavuuteen.  

Elämän vaikeudet (H5) Asenne vaikeuksia kohtaan, ovatko vaikeudet selvitettävissä? 

Usko ratkaisun löytämiseen ja vaikeuksista selviämiseen. 

Luottamus, että vaikeudet ovat käsiteltävissä, eikä hän jää 

suremaan niitä loputtomasti.  

Itsensä arvostaminen (H8) Itseluottamukseen, itsetuntoon ja minäkuvaan liittyvät asiat. 

Itsetunnon käyttäminen voimavarana elämässä. Usko omiin 

kykyihin ja oman itsen ainutlaatuisuuteen. Halu panostaa 

omaan itseen ja elämään.  

 

Luotettavuus – kategoriassa tutkijan tulkinta osoittaa, että luottamus voidaan ymmärtää 

tarkoittavan luottamusta omaan itseen, sekä omaan ympäristöön, eli myös muihin ihmisiin 

ja heidän voimavaroihinsa. Tätä voitaisi havainnollistaa nuorelle suunnatun esimerkin 

avulla: ”Ystävyyden paras tavaramerkki on luottamus: minuun- ja sinuun- voi luottaa, 

tapahtui mitä hyvänsä. Hyvä ystävyys on palomuuri pahaa vastaan, sillä ystävä auttaa 

aina.”. Ystävyys on jälleen kuvattu tärkeänä voimavarana, johon voi luottaa, missä 

tilanteessa hyvänsä. Oppikirjan tekstistä tulkitsen, että ystävä on tämä luotettava henkilö, 

jolla voi olla tarvittavia voimavaroja selvitä vastoinkäymisistä. Tämä on hallittavuus – osa-

alueessa keskeistä. 

Kuten tulokset osiossa on jo tullut esille, yksi teorian ja oppikirjan yhtymäkohdista on se, 

että molemmissa painottuu näkemys siitä, että ongelmia ja vastoinkäymisiä tulee elämässä 

väistämättä. Elämän vaikeudet -kategoriaa voitaisiin näin ollen havainnollistaa seuraavasti, 

jossa kiteytyy vahvan koherenssin tunteen ydin: usko vastoinkäymisistä selviämiseen: 

”Ongelmien ja murheiden keskelle ei kuitenkaan saa hautautua vaan niiden yli on 

päästävä. Kuinka kauan tähän kuluu aikaa, riippuu tilanteesta ja omasta asenteesta. 

Pitkään jatkuvaan alakuloon kuitenkin tarvitaan apua.”. Antonovsky painottaa vahvan 

koherenssin tarkoittavan luottamusta siihen, että elämässä vastaantulevat ikävät asiat ovat 

käsiteltävissä, hän pärjää, eikä jää suremaan niitä loputtomasti. Oppikirja opettaa, että 

ongelmien ratkaiseminen ja niistä yli pääseminen on yksilöllistä ja riippuu sekä tilanteesta, 
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että omasta asenteesta. Joskus kuitenkin käy niin, että alakulo jatkuu hyvin pitkään, jolloin 

ongelmista selviytymiseen voi tarvita apua. Koherenssin tunne on teoriassa myös 

uskomusta vastoinkäymisten vaatimien voimavarojen riittävyydestä, joko itsellä tai muulla 

tekijällä. ”Apu” oppikirjassa voi tarkoittaa juuri tätä muuta tekijää. Jälleen toivoisin 

oppikirjan menevän asiaan syvemmälle. Se, että oppilaalle sanotaan että murheista on vaan 

päästävä yli, ei välttämättä edesauta koherenssin tunteen kehittämistä. Tulkitsen sen 

asenteena, jonka oppikirja pyrkii välittämään. Työkalujen esittäminen ja tarkastelu jää 

kuitenkin liian vähälle.       

Itsensä arvostaminen ja siihen liittyvät tutkijan tulkinta sarakkeessa olevat asiat ovat 

mielestäni nuorten kohdalla erittäin tärkeitä asioita. Oppikirjaa analysoidessani huomasin, 

että esimerkiksi hyvää itseluottamusta kuvataan lähes samanlaisena kuin vahvaa 

koherenssin tunnetta: ”Jos ihmisen itseluottamus on vahva, hänellä on yleensä myös vahva 

itsetunto, ja päinvastoin. Itseluottamus tarkoittaa uskoa omiin kykyihin ja tehtävistä 

selviytymiseen.”. Tämä esimerkki havainnollistaa erinomaisesti kategorian sisältöä. 

Kirjassa tulee selkeästi esille, että vahva itseluottamus ja itsetunto synnyttävät uskoa omiin 

kykyihin ja tehtävistä selviytymiseen. Vahvalle hallinnan tunteelle ominainen usko omiin 

voimavaroihin liittyy myös hyvään minäkuvaan, jonka oppikirja määrittää seuraavasti: 

”Minäkuva on ihmisen oma, henkilökohtainen käsitys siitä, minkälainen on, mitä osaa, 

minkälaisia tavoitteita on ja mitkä on omat hyvät ja huonot puolet. Minäkuva ohjaa 

erilaisia päätöksiä ja valintoja. Sen avulla hahmottuu näkemys omasta tulevaisuudesta.”.   

Teorian valossa määritelmän minäkuvasta voi tulkita myös kokonaisvaltaisena 

näkemyksenä itsestä omine voimavaroineen, eli vahvuuksineen. Kuten esimerkissä 

mainitaan, yksilö arvioi esimerkiksi tavoitteiden vaativuuden suhteessa uskomukseen 

omien voimavarojen riittävyydestä. Henkilö, joka tunnistaa omat voimavaransa ja 

ymmärtää niiden olemuksen ja merkityksen omassa elämässään voi myös kehittää niitä. 

Kuvaus hyvästä minäkuvasta on selkeä yhtymäkohta teorian hyvän koherenssin tunteen 

kanssa.  

6.3.3  Pettymykset, yhteistyö ja oikeudenmukaisuus  

Tässä kappaleessa havainnollistetaan oppikirjassa vähiten esiintyneitä kategorioita, 

pettymykset, yhteistyökyky, sekä oikeudenmukainen kohtelu, joiden kuvaukset ovat alla.  
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Pettymykset (H2) Asenne pettymyksiä ja haasteita kohtaan. Jääkö yksilö 

pettymyksen jälkeen murehtimaan tapahtunutta? Kuinka 

hyvin hallitsee pettymysten seuraukset? Jääkö murehtimaan 

pitkäksi aikaa? Usko pettymyksistä ja vastoinkäymisistä 

selviytymiseen. 

Yhteistyökyky (H3) Vuorovaikutustaidot ja usko yhteistyön onnistumiseen ja 

voimavarojen jakamiseen. Itsellä ja muilla on käytössä 

voimavaroja, joilla voi tehdä yhteistyötä.   

Oikeudenmukainen kohtelu (H4) Itseä kohtaan tapahtuvan käytöksen oikeudenmukaisuus; 

omien tekojen hyväksyminen ja hallinta itse kohtaan  

tapahtuvasta toiminnasta. Toisten ihmisten 

oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu. Voitko itse 

hallita miten itseäsi ja toisia kohtelet? Oman käytöksen 

hallinta.   

Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, teorian koherenssin tunteen ja oppikirjan 

itsetunnon määritelmän välillä on havaittavissa samanlaisia ominaisuuksia. Pettymyksien 

suhteen ne ovat jälleen samalla linjalla, sillä vahva koherenssin tunne ja erityisesti vahva 

hallinnan tunne viittaa pettymyksien näkemiseen ylitsepäästävinä. Oppikirjassa sama asia 

voidaan havainnollistaa seuraavasti: ”Itsetuntoa voidaan arvioida sen mukaan miten 

ihminen sietää pettymyksiä ja vastoinkäymisiä. Koska pettymykset kuuluvat joka 

tapauksessa elämään eikä niiltä voi välttyä, hyvän itsetunnon avulla sietää pettymyksiä 

paremmin.”. Kuten Antonovskyn teoriassa, myös oppikirjassa painotetaan lukijalle, että 

pettymyksiä ei kannata vältellä, sillä ne kuuluvat elämään. Hyvän itsetunnon, eli toisin 

sanoen vahvan koherenssin tunteen avulla, pettymyksiä voi sietää paremmin. 

Pettymyksistä ja vastoinkäymisistä selviäminen on Antonovkyn teorian ydinasioita. Myös 

Antonovskyn mukaan vaikeudet ja haasteet ovat ihmiselle välttämättömiä ja vahva 

koherenssin tunne auttaa selviytymään niistä.  

Yhteistyökyky ja oikeudenmukainen kohtelu ovat hyvin spesifejä kategorioita, verrattuna 

esimerkiksi ”voimavarat” – kategoriaan. Tämä voi olla osaltaan syynä sille, että ne eivät 

sellaisenaan juurikaan esiintyneet oppikirjassa. Tavoitteena on kuitenkin havainnollistaa 

kategorioita oppikirjan avulla, jolloin voidaan saada laajempi näkemys teoriasta. 

”Yhteistyökyky” – kategoria on tulkittavissa seuraavasta esimerkistä: ”Se 
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(Vuorovaikutustaidot) on selviytymistä paitsi tavanomaisista mutta myös 

epätavanomaisista tilanteista. Parhaimmillaan ihmisten sosiaalinen terveys tuottaa 

joukkovoimaa, jonka avulla saadaan aikaseksi toivottuja tuloksia”. Antonovkyn 

koherenssin tunteen mittarissa esiintyi kysymys, joka viittasi yksilön luottamukseen siitä, 

että yhteistyötä vaativa asia tulee hoidetuksi, tai saa aikaan tuloksia (Liite SOC –Scale, 

kysymys 2).  Antonovskyn teorian valossa vuorovaikutustaidot ovat paitsi voimavara, 

myös oman käyttäytymisen hallintaa. Oppikirjan esimerkistä tulkitsen, että yhteisiä 

toivottuja tuloksia voi saada silloin, kun jokainen on tietoinen omasta toiminnastaan ja 

tavastaan kohdata ihmisiä. Koherenssin tunteen sanotaan olevan tapa olla yhteydessä 

muihin ihmisiin (Lidström & Eriksson, 2008). Tätä Lindströmin ja Eriksonin ajatusta 

voidaan myös havainnollistaa oppikirjan esittämän psyykkisen hyvinvoinnin kuvauksilla, 

joissa esiintyy myös ”oikeudenmukainen kohtelu” -kategoria:  

”Psyykkisesti hyvinvoiva ihminen pystyy rakentamaan ihmissuhteista lämpimiä ja 

lohduttavia. Kaikkia ihmisiä pyritään kohtelemaan samalla lailla ja yhtä arvokkaasti”. 

”Tasapainoisen ihmisen ei tarvitse tukeutua ikäviin tai ihmissuhteita rikkovaan 

käyttäytymiseen, kuten äärimmäiseen vihaan, katkeruuteen tai kostoon, vaan hän 

rauhoittaa itseään muilla tavoin”  

Antonovskyn teorian valossa äärimmäinen viha, katkeruus tai kosto ovat merkkejä 

heikosta koherenssin tunteesta. Tämä ei suinkaan tarkoita, että ihminen joka tuntee vihaa 

tai katkeruutta jostain asiasta olisi koherenssin tunteen tasoltaan automaattisesti heikko. 

Teoriasta on tulkittavissa, että näitä tunteita tulee kuitenkin pystyä hallitsemaan niin, 

etteivät ne vaikuta negatiivisesti elämän kulkuun. Psyykkinen hyvinvointi tarkoittaa 

oppikirjan mukaan sitä, että ihminen pystyy hallitsemaan ihmissuhteiden rakentumista 

itselle ja toisille osapuolille mieluisaksi ja tasa-arvoiseksi. Yksilö ei tällöin ajaudu itseään 

tai toisia rikkoviin ihmissuhteisiin, eikä myöskään käytä voimavaranaan negatiivisia 

käytösmalleja, kuten kostoa.  

Teorian valossa hallittavuus osa-alue oli oppikirjassa edustetuimpana, joka näkyi selkeästi 

oppikirjan tavassa tuoda esiin esimerkiksi yksilön oma vastuu, vaikutusmahdollisuudet 

sekä vastoinkäymisten käsittely. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että otteet kuvastavat 

vain niitä oppikirjan osioita, jotka todella ovat yhtenevät teorian kanssa. Ne kuitenkin 

osoittavat tavan, jolla salutogeneesiä voitaisi mahdollisesti käyttää Antonovskyn 

mukaiseen hallinnan tunteen kehittämiseen.   
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7. Pohdinta  

Johdannon alussa kerroin pohtivani valmistumisen kynnyksellä opettajuuteen liittyviä 

seikkoja, jotka johtivat minut tämän pro gradu – tutkimuksen aiheen tarkasteluun. Pohdin 

muun muassa sitä, minkälaisia asioita haluan opettajana painottaa opetuksessani. 

Tutkimuksen tarkoitus oli päästä käsiksi itselleni mielenkiintoisen, Antonovkyn 

elämänhallintaa käsittelevän salutogeneesin teorian sisältöön ja selvittää millä tavoin teoria 

konkretisoituu ja miltä se näyttää hyvinvoinnin edistämiseen pyrkivässä materiaalissa. 

Koin terveystiedon oppikirjan toimivan hyvänä keinona havainnollistaa kyseistä teoriaa, 

sillä sen perustana ovat ajankohtainen tieto ja käytännön kokemukset ja sen kerrotaan 

seuraavan tinkimättömästi opetussuunnitelmaa. Kuten tutkimuksen opetussuunnitelmaa 

käsittelevässä osiossa kävi ilmi, siihen pohjautuvan materiaalin tulisi sisältää myös 

elämänhallintaan liittyviä seikkoja. Tavoitteeni oli selvittää tuodaanko nämä asiat nuoren 

elämänhallintaa kehittävällä tavalla esille ja voidaanko niiden avulla havainnollistaa 

teoriaa käytännössä. Toivoin löytäväni teoriaa analysoimalla aspekteja, jotka voisivat 

toimia oman opetukseni lähtökohtana.   

Tutkimuskysymykset muodostuivat prosessin aikana vastaamaan tutkimuksen tarkoitusta 

ja mielenkiinnon kohteita. Tutkimuksen pääkysymykset olivat:  

1. Mikä on salutogeneesin teoria?  

2. Miten salutogeneesin teoria havainnollistuu terveystiedon VIRE -oppikirjassa?  

 Pohdinnassa halusin vielä tarkastella oppikirjasta muodostuneen käsitykseni pohjalta, 

miten terveystiedon oppikirja hyvinvoinnin edistämisen välineenä pyrkii salutogeneesin 

mukaiseen koherenssin tunteen kehittämiseen?  

7.1 Tutkimusprosessi 

Tutkimusprosessiin on alusta asti kuulunut syvällinen tutustuminen salutogeneesin teoriaan 

ja pyrkiä saamaan siitä mahdollisimman kokonaisvaltainen ja selkeä kuva tutkimusta 

varten. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, ”Mikä on salutogeneesin teoria?” vastattiin 

kirjallisuuskatsauksen muodossa, jossa tarkasteltiin salutogeneesin teoriaa sekä 

Antonovskyn, että muiden tutkijoiden teoksien pohjalta. Tärkeässä asemassa oli mm. 

Erikssonin ja Lindströmin salutogeneesin teoriaa käsittelevät artikkelit ja teokset. 
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Kirjallisuudessa olen onnistunut löytämään tutkimuksen tarkoitukseen sopivia artikkeleita 

ja teoksia, jotka loivat selkeän kuvan teoriasta ja tarkastelivat sitä myös kriittisestä 

näkökulmasta. Antonovskyn teoriaa käsitteleviä teoksia olisi kuitenkin voinut olla 

enemmän ja teorian käytettävyydestä erilaisissa tutkimuksissa olisi voinut raportoida 

hieman laajemmin. Antonovkyn teoriaa on kuitenkin pääosin käytetty tutkimuksissa 

koherenssin tunteen mittaamiseen sen alkuperäisessä mittaamistarkoituksessa, eikä tässä 

tutkimuksessa ollut siitä kyse. Salutogeneesin teoria oli ohjaamassa tutkimusta 

kokonaisuudessaan, joka näkyy aineiston analyysin lisäksi siinä, että teoriaa peilattiin 

myös teoreettisen viitekehyksen muihin osiin, kuten hyvinvoinnin määritelmiin, 

terveystieto oppiaineeseen sekä opetussuunnitelmaan.  

Toiseen tutkimuskysymykseen, ”Miten salutogeneesin teoria havainnollistuu terveystiedon 

VIRE -oppikirjassa?” vastattiin tarkastelemalla terveystiedon VIRE –oppikirjan kappaleita. 

Oppikirjaa tarkastellessani tein oletustani vastaavan havainnon siitä, että suuri osa 

oppikirjan sisällöstä oli faktapainotteista asiatekstiä. Se sisälsi kuitenkin osioita, joista 

löytyi yhtymäkohtia salutogeneesin teorian kanssa, joiden avulla teoriaa voitaisi 

havainnollistaa. Päätin rajata oppikirjasta aineistoksi ne oppikirjan kappaleet, jotka katsoin 

parhaaksi salutogeneesin teorian havainnollistamiseen. Oppikirjasta valikoitui kaksi 

kappaletta, joista toinen käsitteli terveyttä ja hyvinvointia yleisesti ja toinen keskittyi 

hyvinvoinnin yksilökeskeiseen tarkasteluun. Koen valintani onnistuneen siinä suhteessa 

hyvin, että oppikirjan kappaleet palvelivat tarkoitustaan ja aineistosta löytyi salutogeneesin 

elementtejä, joilla pystyin kohtuullisen hyvin havainnollistamaan teoriaa niin kuin se voisi 

ilmetä käytännössä. Aineiston koko on oppikirjaan nähden suhteellisen pieni, sillä 

oppikirjan yhdestätoista kappaleesta valikoitui vain kaksi. Näin ollen yleistyksiä tai laajaa 

yhteenvetoa ei oppikirjasta voi tehdä, eikä se ollut tutkimuksen tarkoituskaan.  

Tutkimuksen toteutettiin käyttäen sisällönanalyysiä, joka toimi metodina erinomaisesti. 

Analyysissä koin haastavaksi sen että teoria on hyvin laaja, eikä sen osa-alueista löytynyt 

kirjallisuudessa sellaista yksityiskohtaista kuvausta, jotka olisi palvellut tämän tutkimuksen 

tarkoitusta. Halusin kuitenkin käyttää teoriaa tutkimuksessani, joten koin tarpeelliseksi 

luoda itse keräämäni kirjallisuuden ja koherenssin tunteen mittarin avulla työkalu, SOC –

taulukko, jota voisin käyttää oppikirjan analyysissä. SOC –taulukossa ilmeni käytössä 

puutteita ja kehitettävää esimerkiksi kategorioiden päällekkäisyyksien ja tarkkojen 

kuvausten suhteen. Toiset kategoriat olivat hyvin paljon laajempia kuin toiset ja 

muodostivat ylä- ja alaluokkia osa-alueiden sisällä, mutta toisaalta se antoi tilaa tulkinnalle 
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ja yksityiskohtaiselle tarkastelulle. Tähän tutkimukseen SOC-taulukko oli mielestäni 

tarpeeksi hyvä. Yksinkertaisten kuvausten avulla oppikirjasta oli selkää identifioida ja 

tulkita yhtymäkohtia ja sijoittaa ne analyysitaulukkoon. Analyysitaulukko toimi hyvänä 

välineenä aineiston analyysissä. Pyrin tutkimuksessa kirjoittamaan mahdollisimman 

selkeästi vaihe vaiheelta analyysin toteuttamista. Koen onnistuneeni siinä prosessiin 

kompleksisuuteen nähden hyvin ja se lisää tutkimuksen läpinäkyvyyttä oleellisesti.  

Tutkimusprosessin haastavimmaksi vaiheeksi koin tulosten raportoinnin, sillä halusin 

esittää ne mahdollisimman selkeästi ja loogisesti, vaikka prosessi oli jokseenkin 

monimutkainen. Päädyin esittelemään tulokset kategorioiden mukaan niin, että painopiste 

oli oppikirjassa eniten painottuneiden kategorioiden esittelyssä. Uudelleen tehtynä 

esittelisin kategoriat teemoittain, mikä paikkaisi SOC –taulukon päällekkäisyyksiä, sillä 

samaan teemaan kuuluvat esitettäisi yhdessä riippumatta niiden painotuksesta oppikirjassa.  

7.2 Tutkimustulosten pohdintaa 

Salutogeneesin teoria osoittautui hyvin laajaksi elämänhallintaa käsitteleväksi 

kokonaisuudeksi, joka antaa erinomaisen näkökulman niin elämänhallinnan määrittelyyn, 

kuin sen edistämiseenkin. Antonovskyn teoria näyttäytyy erittäin käyttökelpoisena 

teoriana, joka soveltuisi hyvin suomalaiseen hyvinvointiin ja elämänhallinnan 

kehittämiseen pyrkivään toimintaan, johon koulun eri oppiaineet ja toiminta vahvasti 

kuuluu. Tässä tutkimuksessa osoitettiin minkälaisilla valinnoilla salutogeneesin mukaista 

näkökulmaa saataisi käytännön toteutukseen oppimateriaaleissa. Puutteena oli kuitenkin 

konkreettisten ohjeiden ja neuvojen tarjoaminen lukijalle, johon tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota. Teorian käyttämiseen ohjeistuksena tai mallina se vaatisi nykyistä tarkempaa 

kuvausta siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa.  

Korostuneen positiivinen salutogeneesin teoria on realistinen ottaen huomioon elämän 

vaikeimmatkin tilanteet. Vahva koherenssin tunne ei tarkoita pyrkimystä hallitsemaan 

kaikkea omaan elämään liittyvää ja välttämään vaikeuksia, vaan elämänasennetta, joka  

kannattelee yksilöä vaikeiden hetkien yli, joita jokaisen elämässä tulee varmasti. 

Antonovkyn teorian valossa VIRE –oppikirjan kappaleita tulkinneena voisin todeta, että 

kyseiset oppikirjan  valikoituneet kappaleet omaavat salutogeneesin teorialle ominaisen 

näkökulman, jota se pyrkii viestimään lukijalle. Se mikä oppikirjan kappaleissa jää 

selkeästi vajaaksi ovat käytännön ohjeet ja neuvot oppilaalle. Vaikka oppikirja tarjoaa 
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hieman neuvoja, ne eivät ole tarpeeksi konkreettisia, jotta ne voisivat siirtyä käytäntöön. 

Eräs oppikirjassa esille tullut sitaatti hieman varioituna kuvastaa ajatuksiani: Jos on tietoa, 

muttei taitoa tarvitaan annos neuvoja (oppikirjassa: tahtoa). Esitin samanlaista kritiikkiä 

tarkastellessani terveystiedon opetussuunnitelmaa, jossa hyvän osaamisen kriteerit 

painottuivat todisteluun tiedon olemassaolosta, mutta ei kykyyn käyttää sitä. Ottaen 

huomioon opetussuunnitelman ja terveystiedon tavoitteet, tässä on mielestäni selkeästi 

parantamisen varaa. On tietysti huomioitava, että oppikirja on vain yksi oppimisen väline, 

mutta vastuu ja haaste on opettajalla suuri, jos tavoitteena on todella varustaa nuori 

elämässä tarvittavilla taidoilla ja välineenä on ainoastaan terveystiedon oppikirja.  

Aineiston analyysissä ja tulkinnassa kävi ilmi, että salutogeneesin teorian hallittavuus osa-

alue oli vahvimmin painottunut oppikirjassa. Hallittavuus osa-alueen kategorioista olivat 

selkeimmin esillä voimavarat ja yleinen kontrollin tunne elämässä. Osa-alueista 

mielekkyys ja ymmärrettävyys esiintyivät suhteellisen tasaisesti oppikirjassa. Näiden osa-

alueiden kategorioista jokapäiväisen elämän mielekkyys ja sitoutuminen, sekä 

ymmärrettävyys ja sisäiset ärsykkeet painottuivat vahvimmin. Nämä painotukset osoittavat 

sen, että Antonovskyn teoriaan nähden oppikirjassa ollaan aihesisältöjen suhteen ”oikeilla 

jäljillä”. Yllätykseksi nousi se, että elämän vaikeudet, ongelmatilanteet ja pettymykset –

kategoriat eivät olleet kovin vahvasti esillä. Siitä huolimatta oppikirja antoi selkeän 

näkemyksen vaikeuksien varalle, joka yhtyy hyvin Antonovkyn teorian kanssa ja voidaan 

kiteyttää seuraavaan oppikirjan sitaattiin:  

”Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että elämään kuuluvat luonnostaan niin ylä- kuin alamäet. 

Kriisejä tulee itse kullekin jossakin vaiheessa elämää, mutta ne menevät ohi. 

Vastoinkäymiset voi tulkita myös niin, että niillä on oma merkityksensä.”  

Tulosten pohjalta ei voi tehdä suuria yleistyksiä oppikirjasta, mutta näkemykseni ja 

kokemukseni pohjalta voin pohtia oppikirjan luomaa mielikuvaa sen sanomasta. 

Kysymyksenä oli, miten terveystiedon oppikirja hyvinvoinnin edistämisen välineenä pyrkii 

salutogeneesin mukaiseen koherenssin tunteen kehittämiseen? Oppikirjassa ei tuoda esille 

koherenssin tunteen elementtejä niiden teorian mukaisessa muodossa, mutta ne 

näyttäytyvät tavassa tuoda asiat julki sanavalintojen ja erilaisten retoristen keinojen avulla. 

Näitä ovat esimerkiksi kehotukset ja pyrkimykset vaikuttaa lukijaan vahvojen 

argumenttien muodossa. Argumenttien taustalla on selkeä linja, joka näkyy läpi aineiston. 

On vaikea määritellä oppikirjan takana olevaa arvomaailmaa, mutta se näyttäytyy 
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paikoitellen salutogeneesin teorian mukaiselta. Kuten tutkimuksessa käy ilmi, jokaisesta 

koherenssin tunteen osa-alueesta löytyi kytköksiä aineistoon ja sen tapaan tuoda ne esille. 

Koen, että oppikirja ei sellaisenaan kuitenkaan vahvasti vaikuta oppilaiden 

elämänasenteeseen, vaan opettajalla on tässä hyvin suuri rooli tehtävänä. Kirja voi antaa 

hyvän ponnahduslaudan oppilaalle tietojen suhteen, mutta käytännön toteutukseen on vielä 

pitkä matka. Tarvitaanko kouluissa terveystieto -oppiaineen lisäksi toinen 

terveyskasvatukseen liittyvä kurssi tai oppiaine, joka keskittyy käytännön toteutukseen ja  

neuvoihin. Kuka ottaa nuorten elämäntaitojen kehittymisestä vastuun?   

Tutkimusta tulisi mielestäni tehdä enemmän koherenssin tunteen kehittymiseen liittyen, 

jotta sitä osattaisi hyödyntää käytännössä esimerkiksi kouluissa. Olisi myös tärkeää 

painottaa opetuksessa elämänhallinnan taitoihin liittyvää opetusta ja tehdä sille selkeät 

tavoitteet. Opettajille tulisi tarjota työkaluja, jotka kannustavat elämänhallintaa kehittävien 

työtapojen käyttöön. Kehitystyötä voitaisi tehdä esimerkiksi tässä tutkimuksessa mainitusta 

ongelmaperustaisesta oppimisesta, jonka Svedbom (2006) näki monin tavoin 

salutogeneesin teorian mukaisena (Svedbom, 2006, 82). Nähtäväksi jää millä tavalla 

vuoden 2016 opetussuunnitelmassa on huomioitu lasten ja nuorten elämäntaidot ja niiden 

kehittäminen koulumaailmassa, mutta toivon niiden olevan opetussuunnitelmassa nykyistä 

vahvemmin esillä. Olisi myös toivottavaa nähdä elämänhallinnan tietojen testaamisen 

sijaan pyrkimyksiä viedä tiedot käytäntöön.  

7.3 Luotettavuus ja etiikka 

Tutkimuksessa pyrin luomaan luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä kirjoittamalla selkeästi julki 

tutkijan omat ajatukset, tutkimuksen ja analyysin vaiheet sekä johdattamalla lukija 

prosessin läpi harkiten. Tutkimusta raportoitaessa on annettu konkreettisia esimerkkejä 

tutkimukseen liittyen, ja liitteisiin on koottu kokonaisuudessa tutkimuksessa käytettyjä 

tietoja ja taulukoita, joiden avulla lukija voi seurata yksityiskohtaisesti tutkimuksen 

toteutusta. Tässä tutkimuksessa yksi suurimmista luotettavuuden kysymyksistä on 

tutkimusmetodin luotettavuus. Tutkimusmetodin luotettavuutta voidaan arvioida 

esimerkiksi sen mukaan, onko tutkimusta mahdollista toteuttaa uudelleen samanlaista 

metodia käyttäen saaden vastaavanlaisia tutkimustuloksia (Joppe, 2000, viitattu 

Golafshani, 2003, 598). Analyysivälineenä käytetty SOC –taulukko on tutkijan omaa 

tulkintaa teoriasta, eikä tutkimuksessa voi taata oikeaa näkemystä teoriaan liittyvistä 
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kategorioista. On kyse sekä luotettavuudesta että eettisestä kysymyksestä eli siitä, onko 

teoriaa tulkittu oikein.  SOC –taulukkossa tämä kysymys on otettu huomioon niin, että 

tutkijan oma tulkinta on esitetty taulukossa selkeästi. Luotettavuutta olisi voinut edelleen 

lisätä se, että kategorioiden muodostumisen prosessia olisi kuvattu tarkemmin. 

Tutkimuksessa on kuitenkin esitetty kokonaisvaltainen kirjallisuuskatsaus salutogeneesin 

teoriasta, sekä liitetty SOC – taulukon muodostumiseen vaikuttanut koherenssin tunteen 

mittari. Toinen oleellinen tutkimusmetodin luotettavuuteen liittyvä kysymys on, mittaako 

metodi haluttuja asioita (Golafshani, 2003, 598). Koen, että tutkimusmetodi on vastannut 

hyvin tarkoitustaan ja tutkimustulokset vastaavat asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

Tuomi ja Sarajärvi (2009) olettavat, että tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus on yksi 

tärkeimmistä hyvän tutkimuksen kriteereistä. Tutkimuksen raportoinnissa tämä tulee ilmi 

argumentaatiossa ja luotettavien lähteiden käytössä. Olen esittänyt tutkimuksen tavoitteet 

ja tutkimuskysymykset selkeästi ja pyrkinyt vastaamaan niihin luotettavien lähteiden ja 

johdonmukaisen analyysin avulla (Tuomi & Sarajärvi, 2009).  

Tutkimusprosessin aikana mieleeni heräsi kysymys siitä, mihin oppikirjan taustalla olevat 

eettiset periaatteet oikein pohjautuvat? Ovatko ne saaneet mahdollisesti vaikutteita 

salutogeneesin teoriasta? Koen, että tutkimuksessa ja teoriassa käsitellyt kysymykset ovat 

itsessään eettisiä, sillä ihmisen elämän hallintaan liittyvät aihepiirit ovat eettisiä 

näkökulmia. Voiko elämää hallita? Miksi elämää pitäisi hallita? Mikä on hyvä elämä? 

Kenen näkökulmasta hyvää elämää tarkastellaan?  

7.4 Lopuksi 

Haluan painottaa opettajan vastuuta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjinä, sekä 

elämään ohjaavien taitojen kehittäjinä. Oma näkemykseni on, että oppikirjat ovat hyvin 

pitkälle teoria- ja faktapainotteista, jonka tärkeyttä en kuitenkaan kiellä. Tieto on tärkeä 

voimavara, mutta sitä tulee osata käyttää. Vastuu tästä on tällöin opettajalla. Opettajien 

avuksi tulisi kehittää toimivia työkaluja, joita voi sisällyttää jokapäiväiseen opetukseen 

oppiaineesta riippumatta. Oppilaita ei voi jättää tiedonmäärän kanssa oman onnensa 

nojaan. Tietotulva on nykypäivänä niin suuri, että sieltä on vaikea poimia oleellinen ja 

tärkeä sisältö. Voisiko oppimisvälineitä kehittää elämänhallinnan taitojen opetteluun? 
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Toivoin saavani tutkimuksesta ja Antonovskyn teoriaan tutustumisesta uusia näkökulmia ja 

aspekteja omaan opettamiseen ja arvomaailmaani. Tämä toteutui tutkimusprosessin aikana 

ja olen saanut myös vastauksia kysymyksiini. Tutkimuksen aikana pääsin pohtimaan 

tärkeitä opettajuuteen liittyviä näkökulmia, joita teoria ja oppikirja tarjosivat. Haluan 

kiittää ohjaajaani ja muita pro gradu – tutkielman prosessissa mukana olleita henkilöitä.   
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Liite 2. SOC -taulukko 

1. Mielekkyys  

Teorian ja SOC –mittarin mukaan  Tutkijan tulkinta   

 Elämässä on tavoitteita (M1) Tavoitteiden merkitys yksilölle ja niiden 

asettaminen elämässä. Päivittäiset ja pidemmän 

tähtäimen tavoitteet. Ovatko tavoitteet yksilölle 

selkeitä ja tärkeitä?   

Elämällä on tarkoitus ja mielenkiintoa (M2) Onko elämän tarkoitus selkeä vai epämääräinen? 

Näkeekö itselleen ja tekemiselleen merkityksen?  

Onko elämä mielenkiintoista ja mielekästä?  

Elämä on elämisen arvoista (M3) Kokeeko ihminen itsensä ja elämänsä 

arvokkaana? Arvostaako hän itseään ja 

kokemuksiaan?  

Kiinnostus ympäröiviin asioihin (M4) Ovatko ympäröivät asiat mielekkäitä ja onko 

niillä merkitystä? Ovatko toiset ihmiset 

tutustumisen arvoisia? Onko yksilöllä 

kiinnostusta muihin ihmisiin ja asioihin.  

Empatiataito ja aktiivisuus.  

Jokapäiväisen elämän mielekkyys (M5) Arkipäiväisten asioiden pitäminen mielekkäänä, 

jokapäiväisten askareiden ja tekemisen  

merkityksellisyys. Onko arkielämä 

nautinnollista ja tyydyttävää?  

Tulevaisuusnäkymät (M6) Miten kokee henkilökohtaiset 

tulevaisuudennäkymät? Positiiviset/negatiiviset 

ajatukset tulevasta elämästä. Elämän 

jatkuvuuden mielekkyys.  

Haasteet elämässä (M7) Elämässä kohtaamien haasteiden mielekkyys. 

Ovatko haasteet panostuksen ja selvittämisen 

arvoisia? Säilyykö elämä mielekkäänä haasteista 

huolimatta? 



 

 

 

Sitoutuminen (M8) Tärkeisiin asioihin panostaminen ja vaivan 

näkeminen. Mielekkään asian näkeminen 

sitoutumisen arvoisena.  

2. Ymmärrettävyys  

Teorian ja SOC –mittarin mukaan Tutkijan tulkinta 

Yllätykset ja suuret muutokset elämässä (Y1) Elämän muutosten ja kriisien ymmärrettävyys 

ja loogisuus. Yllätysten tai tapahtumien syyn ja 

seurauksen ymmärtäminen. 

Ymmärrettävyys (Y2) 

 

Oman itsen ja toisten ihmisten signaalien 

ymmärtäminen ja selkeys.  

Ymmärretyksi tulemisen tunne, omien viestien 

selkeys. Vastaako omat viestit tarkoitustaan?  

Yleisesti oman elämän ja siihen liittyvien 

tapahtumien kokeminen loogisena.  

Ongelmatilanteet (Y3) Löytyykö ongelmille tai vastoinkäymisille 

looginen syy?  

Ovatko kohdatut vastoinkäymiset 

ymmärrettävissä tai selitettävissä?  

Menneisyys ja tulevaisuus (Y4) Näkemykset menneestä ja tulevasta. Kokemus 

menneisyydestä loogisena ja selkeänä. 

Menneiden muutosten luonne; haluttu vai ei-

haluttu? Uskomus tulevaisuuden olevan selkeä 

ja tasainen/yllätyksellinen?  

 

Sisäiset ärsykkeet (Y5) Yksilön omaan itseen liittyvät ärsykkeet, kuten  

tunteet, ideat, ajatukset, kehon toiminnot. 

Ovatko ne ymmärrettäviä, loogisia, 

hämmentäviä?   

Omien sisäisten ärsykkeiden hyväksyminen ja 



 

 

 

niiden avulla toiminen. Luottamus omiin 

ärsykkeisiin.   

Ulkoiset ärsykkeet (Y6) Yksilöstä riippumattomat ärsykkeet, kuten 

tapahtumat, tilanteet, ympäristö, sosiaaliset 

tilanteet, vuorovaikutustaidot.  

Ovatko ärsykkeet loogisia vai kaoottisia? 

Ovatko ne ymmärrettävissä, onko niille jokin 

selkeä syy? Missä määrin kokee selkeänä, 

ymmärrettävänä, mielekkäänä?  

Suhteellisuustaju, arviointikyky (Y7) Asioiden mittasuhteiden ja laajuuden 

ymmärtäminen, sisäisten ja ulkoisten 

ärsykkeiden luonteen arviointikyky. Syy- ja 

seuraussuhteiden ymmärtäminen. Mitkä asiat 

vaikuttavat toisiinsa? Ovatko sisäiset tai 

ulkoiset ärsykkeet realistisia?  

 

3.  Hallittavuus  

Teorian ja SOC –mittarin mukaan Tutkijan tulkinta 

Luottamus (H1) Luottamus muihin ihmisiin tai omaa 

ympäristöön. 

Luottamus jonkun henkilön, tekijän tai tahon 

voimavarojen riittävyyteen. Luottamus omien 

voimavarojen saatavuuteen.  

Pettymykset (H2) Asenne pettymyksiä ja haasteita kohtaan. Jääkö 

yksilö pettymyksen jälkeen murehtimaan 

tapahtunutta? Kuinka hyvin hallitsee 

pettymysten seuraukset? Jääkö murehtimaan 

pitkäksi aikaa? Usko pettymyksistä ja 



 

 

 

vastoinkäymisistä selviytymiseen. 

Yhteistyökyky (H3) Vuorovaikutustaidot ja usko yhteistyön 

onnistumiseen ja voimavarojen jakamiseen. 

Itsellä ja muilla on käytössä voimavaroja, joilla 

voi tehdä yhteistyötä.   

Oikeudenmukainen kohtelu (H4) Itseä kohtaan tapahtuvan käytöksen 

oikeudenmukaisuus; omien tekojen 

hyväksyminen ja hallinta itse kohtaan  

tapahtuvasta toiminnasta. Toisten ihmisten 

oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu. 

Voitko itse hallita miten itseäsi ja toisia 

kohtelet? Oman käytöksen hallinta.   

Elämän vaikeudet (H5) Asenne vaikeuksia kohtaan, ovatko vaikeudet 

selvitettävissä? Usko ratkaisun löytämiseen ja 

vaikeuksista selviämiseen. Luottamus, että 

vaikeudet ovat käsiteltävissä, eikä hän jää 

suremaan niitä loputtomasti.  

Voimavarat (H6) Usko voimavarojen riittävyyteen ja 

hallittavuuteen asioiden käsittelyssä. Tunne 

omien, muiden ihmisten tai tahojen 

voimavarojen riittävyydestä ja niiden 

saatavuudesta. Tunnistaa omat voimavarat 

ympärillään. Osaa käyttää voimavaroja tarpeen 

tullen elämässään.  

Jatkuvuus ja pysyvyys (H7) Usko hyvien ihmisten ja asioiden säilymiseen 

elämässä. Hyvän asian vaikutusten jatkuvuus 

tulevaisuuteen. Vaikuttaako mennyt asia 

nykypäivään? Voiko valinoilla vaikuttaa 

tulevaisuuteen?  

 

Itsensä arvostaminen (H8) Itseluottamukseen, itsetuntoon ja minäkuvaan 

liittyvät asiat. Itsetunnon käyttäminen 



 

 

 

voimavarana elämässä. Usko omiin kykyihin ja 

oman itsen ainutlaatuisuuteen. Halu panostaa 

omaan itseen ja elämään.  

Kontrollin pitäminen omasta elämästä (H9) Kokemus sisäisten ja ulkoisten ärsykkeiden 

yleisestä hallinnasta, halu vaikuttaa tärkeään 

asiaan, motivaatio itselle tärkeän asian 

hallinnasta, pyrkimys kontrolliin.   

 

 

 

 

Oppikirjan otteet  

Mielekkyys 

(1)”Terveys tuo elämään paljon myönteistä. Se tasapainottaa elämää ja antaa energiaa 

elää täysillä (m5). On hyvä olla kiinnostunut terveydestään ja samalla muiden ihmisten 

terveydestä (m4) ja antaa terveydelle sille kuuluva kunnia”.  

(1) Terveys lisää elämässä mielekkyyttä, joten siihen kannattaa panostaa. Elämässä 

arvokasta on tasapaino ja eläminen täydellä teholla, jonka terveys mahdollistaa. Terveys on 

kunnioitettava asia, joten omasta itsestä ja ympäröivistä ihmisistä kannattaa olla 

kiinnostunut, ettei toimisi terveyttä epäkunnioittavilla tavoilla itseä tai muita kohtaan.  

(2) “Elämä on värikästä ja vaihtelevaa, mutta välillä vaikeaa (m5) (m7). Se on 
kuitenkin aina mielenkiintoista. (m2) Elämä on lahja, jota kannattaa kunnioittaa. (m3)” 
”Kun arvostat elämääsi, arvostat itseäsi.” (h8) 
 
(2) Jokaisen elämään kuuluu erilaisia vaihtelevia vaiheita, joihin kuuluu luonnollisesti 
myös vaikeudet. Aina elämästä löytyy kuitenkin mielenkiintoa, vaikka vaikeuksia 
kohtaisikin joskus. Kaikesta huolimatta elämää kannattaa kunnioittaa. Jos arvostaa 
elämäänsä, silloin arvostaa myös itseään. Mielekkyyden avainasioita on elämän 
pitäminen mielekkäänä vaikeuksista huolimatta, vahva mielekkyyden tunne viittaa 
kykyyn nähdä haasteet positiivisessa valossa ja vaivannäön arvoisena. Tulkitsen 
oppikirjan pyrkivän opettamaan lukijalle juuri tämän.  
 
(3) ”Kun on tietoa, muttei taitoa, tarvitaan annos tahtoa”(m8) 



 

 

 

(3) Yksilöllä voi olla paljon tietoa esimerkiksi terveyteen liittyvistä asiosta, mutta ei vielä 

taitoa tehdä asioita terveyttä edistävällä tavalla. Asian oppimiseen ja yrittämiseen tarvitaan 

tahtoa, eli motivaatiota. Jos kyseisen asian kokee mielekkäänä, siihen haluaa myös 

panostaa ja nähdä vaivaa.   

(4) ”Menneisyyden kokemuksista voimaa, (m6) tulevaisuuden suunnittelusta vireyttä (y4), 

mutta tärkeintä on oivaltaa tämä päivä ja tämä hetki. ”(m5) 

(4) Menneisyys voi toimia ihmisellä voimavarana, joka esimerkiksi ohjaa valintoja. 

Tulevaisuuden näkeminen myönteisessä valossa ja mielekkäänä antaa yksilölle vireyttä 

suunnata kohti tulevaisuutta. Näitä ei kuitenkaan voi kumpaakaan muuttaa mielekkääksi, 

joten on keskityttävä tämän hetken ja päivän tekemiseen mielekkääksi.  

(5)”Ennen kaikkea vastuu toisista on valppautta nähdä muut ihmiset huolineen ja 

murheineen. Kun sinä näet muut, muutkin näkevät sinut” (h1) -luottamus 

(5) On ymmärrettävä, että huolia ja murheita on paitsi itsellä myös muilla. Tärkeää on olla 

kiinnostunut ympäröivistä ihmisistä ja osoittaa heille tukensa, näin myös muut antavat 

tukea itselle.  

(6) ”Eri osat vaativat panostusta omalla alueellaan.(m8) Haasteita tulee kaikilla osa-

alueilla jossain vaiheessa elämää”(m7) 

(6) Kaikki terveyden osa-alueet vaativat yksilöltä sitoutumista ja vaivannäköä. Haasteita 

tulee vaivannäöstä huolimatta ennemmin tai myöhemmin, on osattava suhtautua niihin 

oikein.  

(2) ”Hyvässä ilmapiirissä ihmiset välittävät toisistaan” (m4) 

(2) Ilmapiiri ihmisten välillä vaikuttaa sosiaalisten suhteiden mielekkyyden kokemiseen 

oleellisesti. Mielekkyydessä korostuu kiinnostus ympäröiviin asioihin, joka krijan 

esimerkissä tapauksessa näkyy toisista ihmisistä välittämisenä. 

(3) ”Fyysisen terveyden vaaliminen (m8) yksilötasolla kytkeytyy päivittäisiin elintapoihin 

(m5). Kyse on jokapäiväisistä valinnoista ja itsensä hoitamisen halusta”  

(3) Mielekkyydellä päivittäiset askareet ovat suuressa roolissa, sillä niistä koostuu arki. 

Kirjassa painotetaan elintapoja, joista arki koostuu. Ihmiset tekevät joka päivä valintoja 



 

 

 

elintapoihinsa liittyen. Jos yksilöllä on motivaatiota pitää huolta itsestään, sen tulee näkyä 

päivittäisissä valinnoissa.  

(4) ”On terveellistä tutustua muiden maiden elinolosuhteisiin ja terveyspalveluiden 

saatavuuteen ja verrata niitä omiimme. Ainakin terveyden edistämisen ja suojellun 

näkökulmasta on onni syntyä suomalaiseksi”(m4) 

(4) Kirjassa painotetaan ympäröivän maailman havainnoinnin tärkeyttä. Lindtröm & 

Eriksson (2008) esittelivät Salutogeneesin teorian mukaisen elämänvirta ”River of life” –

ajattelun näkyy osittain siinä, että terveyden edistämistä ja suojelua pidetään arvossa. 

Syntyminen suomalaiseksi on onni; olemme syntyneet sellaiseen virtaan, jossa resurssit 

helposti saatavilla.  

(5) ”Eläminen tässä ja nyt (m5) eikä sitten kun auttaa ymmärtämään elämän jokaisen 

hetken ainutlaatuisen arvon”(m3) 

(5) Elämä on arvo itsessään ja jokainen hetki on arvokas. Oppikirja viestii lukijalle, että 

elämä todella on elämisen arvoista, ja sen ymmärtäminen vaatii tässä hetkessä elämisen.  

(6) ”Kiittäminen ja kiitollisuuden tunteminen olevasta (m5)ja eletystä (y4) elämästä on 

ehkä kaikkein rauhoittavin ajatus sattuman synnyttämän pelon nujertamiseksi. Olen 

kokenut ihania ja ainutlaatuisia asioita jo nyt, mitähän mukava elämä tuo vielä tullessaan. 

y4) Pienistä iloista nauttiminen on myös hyvä keino torjua sairastumisen ja kuoleman 

pelko” (m6) 

(6) Sattuma on taho johon ihmisillä ei ole valtaa ja siksi se voi aiheuttaa pelkoa. Mielellä 

on kuitenkin suuri voima, jolla voi osaltaan ohjata ajatuksia ja tunteita. Elämän vaaliminen 

tällä hetkellä, ja sen mielekkääksi tekeminen tässä hetkessä on keino torjua pelkoja. 

Antonovkyn teorian mukaan mielekkyys viittaa esimerkiksi siihen, kokee elämän 

mielekkäänä haasteista huolimatta. Tulkitsen, että oppikirjassa, kuten teoriassa halutaan 

painottaa elämän mielekkyyden oivaltamista, jotta myös tulevaisuus voitaisiin nähdä 

odotuksen arvoisena.  

(1) ”Sanotaan, että viisaus alkaa itsensä tuntemisesta. (y2) (y5) Sen vuoksi kannattaa 

kiinnostua itsestään ja tutustua itseensä (m8).(h8) Erityisesti se tarkoittaa omaan 

sisimpään tutustumista. Itsetuntemus ei tarkoita itsekkyyttä vaan tervettä itserakkautta: 

”minä olen hyvä ja mielenkiintoinen”    



 

 

 

(1) Viisas ihminen tuntee itsensä. Mielekkyys itseä kohtaan on sitä, että pitää siitä minkä 

on oppinut tuntemaan ja tuntee omat sisäisten ärsykkeet. Itsetunto ja itsearvostus 

heijastavat vahvasti elämän näkemiseen mielekkäänä. Kun pitää itseään hyvänä ja 

mielenkiitoisena on myös motivaatiota siotutua ja panostaa itseensä ja elämässä oleviin 

haasteisiin.  

(2) ”Jos ihmisen itseluottamus on vahva, hänellä on yleensä myös vahva itsetunto, ja 

päinvastoin. Itseluottamus tarkoittaa uskoa omiin kykyihin (h8) ja tehtävistä 

selviytymiseen. ”  (h1) (h6) 

(2) Kirjassa tulee selkeästi esille, että vahva itseluottamus ja itsetunto synnyttävät uskoa 

omiin kykyihin ja tehtävistä selviytymiseen. Usko omiin kykyihin ja tehtävistä 

selviytymiseen ovat koherenssin tunteen kannalta olennaisia asioita. Vahva mielekkyyden 

tunne on osaltaan myös hyvää itseluottamusta,  

 

 (5) ”Iloisena ja onnellisena kaikki tuntuu paremmalta. Koulussa on kiva olla ja eteen 

tulevat vastoinkäymiset tuntuvat mahdollisilta voittaa. (m5) Hyvä mieli ei kuitenkaan tule 

itsestään, vaan sen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on huolehdittava itsestään.” (m7)  

(5) On helppoa olla onnellinen kun asiat ovat hyvin. Koherenssin tunne punnitaankin 

loppupeleissä juuri silloin, kun elämässä tulee vastaan haasteita. Kuinka yksilö selviää 

vastoinkäymisestä, pienestä tai isoista. Mielekkyys elämässä ei tule itsestään, vaan itseä 

täytyy arvostaa ja nähdä vaivaa mielekkyyden eteen, jotta on resursseja kannatella itseä 

haasteidenkin yli.   

(6) ”Pienet arkiset asiat saavat hyvälle tuulelle, jos vain huomaa ne ja antaa itselleen 

luvan nauttia niistä” (m5) 

(6) Kirja herättelee lukijaa näkemään arjen hyvät asiat, joka on elämän hyviin aspekteihin 

keskittymistä, kuten on Antonovskyn teorian mukaista. Kuten teoriassa, yksilö on 

kuitenkin itse aktiivinen osapuoli: täytyy oppia huomaamaan elämän ja arjen positiiviset 

aspekstit ja antaa itselle lupa nauttia. Ei ainoastaan tuotu esille arjen mielekkyys yleensä- 

vaan se on otettu esille hyvin Salutogeneenisestä pespektiivistä.  



 

 

 

(7) Tavoitteita ja haaveita pitää olla, (m1) mutta niistä ei saa tulla liian suuri osa elämää. 

(y7) (suhteellisuus) Elämä kannattaa rakentaa sen varaan mitä jo on, eikä vain murehtia 

mitä vielä puuttuu. (m5)  

(7) Tavoitteet ja haaveet kuuluvat hyvään itsetuntoon, koherenssiin: minä pystyn 

saavuttamaan jotain itselleni mielekästä. Kirja neuvoo lukijaa, ettei kuitenkaan kannata 

rakentaa elämää sellaisten asioiden varaan, joita ei vielä ole mutta toivoo saavansa. 

Mielekkyys, myös Antonovskyn teoriassa, viittaa elämän positiivisista asioista 

nauttimiseen, joihin terveet tavoitteet ja haaveet oleellisesti kuuluvat.  

(8) “Kaikki eivät valitettavasti tunnista niitä asioita, jotka tuottavat itselle iloa (GRR). Sen 

vuoksi on hyvä pysähtyä miettimään mitkä asiat tuovat iloa.” ”Kun tunnistaa 

elämänilonsa tuojat, niitä pitää myös käyttää”(h6) GRR 

(8) Oppikirja puhuu elämänilosta Antonovskyn teorian näkökulmasta voimavarana. Kirjan 

mukaan kaikki eivät tunnista niitä asioita, jotka tuovat itselleen iloa, eli mielekkyyttä. 

Lukijaa neuvotaan pysähtymään miettimään, mitkä omassa elämässä tuovat iloa. 

Oppikirjassa neuvotaan myös, että kun yksilö tunnistaa iloa tuova tekijät, niitä täytyy osata 

myös käyttää. Kuten Salutogeneesin teoriassa, voimavarojen tunnistaminen ja niiden 

käyttö elämän vaatimissa tilanteissa on koherenssin tunteen avaintekijöitä.   

(9) “Elämässä menestyminen (m2) ei tarkoita vain taloudellista menestymistä vaan paljon 

muutakin. Sosiaalinen menestyminen tarkoittaa, että kokoaa itselleen hyviä ihmissuhteita, 

nautintoa tuottavia yhdessäolon hetkiä ja uskallusta tehdä asiat omalla tavallaan”. (h6) 

GRR 

(9) Oppikirja muistuttaa lukijaa, että elämän mielekkääksi tekevät asiat eivät ole ainostaan 

esimerkiksi näkyviä, taloudellisia seikkoija. Menestyminen tarkoittaa myös itselle tärkeitä 

abstrakteja asioita, jotka eivät välttämättä näy muille. Hyvät ihmissuhteet, yhdessäolo ja 

itseensä luottaminen ovat myös menestymisen merkkejä ja tavoiteltavia asioita. Teorian 

valossa näitä voitaisi kutsua yksilön voimavaroiksi, joiden tärkeydestä kirja muistuttaa 

lukijaa.  

(10) “Aina ei voi olla iloinen ja onnellinen. Elämässä tulee vastaan suruja ja murheita. 

Tärkeää onkin oppia selviämään niistä. (h5) voimavarat Positiivinen elämänasenne 

auttaa selviytymään ongelmista.” (h6) osaa käyttää GRR 



 

 

 

(10) Vaikka elämäniloja ja voimavaroja löytyisi, elämässä tulee väistämättä joskus 

vastoinkäymisiä. Kuten Lindtröm ja Eriksson (2008) mainitsivat ’elämänvirta’ –

konseptissaan, elämässä ei ole kyse vastoinkäymisten välttelemisestä, vaan siitä, että oppii 

itselle parhaat keinot selvitä niistä käyttämällä esimerkisi omia resurssejaan apuna. Yhtenä 

resurssina nähdään kirjassa positiivisen elämänasenne, Antonovkyyn peilaten vahva 

mielekkyyden tunne, auttaa selviytymään ongelmista.  

(11) ”Ystävät ovat ihmiselle tärkeitä, koska ystävyydessä on mahdollista kokea 

välittämisen ja vaivannäön ilo. Ystävät kasvattaa myös paljon itseä, sillä ystävyydessä 

joutuu miettimään omaa käyttäytymistään”. (m8) sitout. 

(12) Oppikirja välittää lukijalle selkeän viestin, että ystävät ovat panostamisen ja 

vaivannäön arvoisia. Ystävien avulla voi harjoitella tärkeitä taitoja, sillä omaa 

käyttäytymistä täytyy osata hallita niin, että on itse ystävyyden arvoinen. Oppikirjan 

sanoma on hyvin rinnastettavissa teoriaan, sillä se tuo esille nuorelle tärkeän voimavaran, 

ystävyyden, johon kuuluu sitoutuminen ja vaivannäkö itselle tärkeään asiaan. Kuten SOC –

taulukosta voi huomata, olen tulkinnut teorian mukaan näiden olevan mielekkyyden 

alaluokkia.  

(13) Ystävyyden paras tavaramerkki on luottamus: minuun- ja sinuun- voi luottaa, tapahtui 

mitä hyvänsä. Hyvä ystävyys on palomuuri pahaa vastaan, sillä ystävä auttaa aina. (h1 

luot.) (h6) GRR 

(13) Ystävyys perustuu luottamukseen, joka onkin ystävyyden paras ominaisuus. Oppikirja 

viestii, että ystävä voi olla todellinen voimavara, resurssi ja tukiverkko elämässä, johon 

kannattaa panostaa, nähdä vaivaa ja olla kiitollinen. Teorian mukaan yksilön mielekkyyden 

tunne koostuukin osaltaan halusta panostaa tärkeisiin asioihin. Yksilön koherenssin 

tunteeseen liittyy myös luottamus siihen, että vaikealla hetkellä ympäriltä löytyy ihmisiä, 

joilla on resursseja selvitä tilanteesta. Oppikirjan sanoma on, että ystävä auttaa aina. 

(14) ”Sitä saa mitä tilaa, sanotaan. Se tarkoittaa, että hyvät teot palautuvat niiden 

lähettäjälle korkojen kanssa” y7 

(14) Toisten huomioon ottaminen on myös itsensä huomioon ottamista. Kun on 

kiinnostunut muista ihmisistä ja kohtelee ympärillä olevia ihmisiä hyvin, saa myös itse 

nauttia hyvästä kohtelusta. Näin toiset huomioon ottamalla voi itse kokea mielekkyyden 

tunteita elämässä.  



 

 

 

(15)”Jos tervettä kotia pitäisi kuvata yhdellä ainoalla sanalla, se sana voisi olla lämpö. 

Kodin lämpö on eräänlainen elämän liekki. Se on voima, joka antaa asukkailleen energiaa, 

tapahtui mitä hyvänsä.” (h6) GRR 

(15) Terve koti on voimavara, joka toimii elämän liekkinä kodin asukkaille. Liekki antaa 

voimaa ja energiaa niin hyvinä kuin huonoina hetkinä. Tarkastelemalla asiaa 

Salutogeneesin valossa, tulkitsen oppikirjan viittaavan siihen, että yksilö, joka saa nauttia 

terveestä kodista haluaa myös panostaa siihen vaikka perhe kokisi huonoja hetkiä tai 

vaikeita aikoja. Mielekkyyden tunteelle on ominaista, että haastavaltakin tuntuva tilanne 

nähdään vaivan arvoisena.   

(16) ”Saat olla kotona juuri sellainen kuin olet, sinun ei tarvitse esittää mitään, ei pelätä 

mitään eikä murehtia mistään. Koti on ainoa paikka, missä tällaisia oikeuksia ja 

mahdollisuuksia on. ”(h1) luott. (m8) sitout.  

(16) Oppikirja kertoo lukijalle, että kodin tulisi olla erityinen paikka, jossa on mahdollisuus 

kokea ehdotonta rakkautta. Antonovskyn teoriaan heijastaen tämä tarkoittaa sitä, että 

perheen haasteet tulisi aina ottaa vastaan sillä asenteella, että ongelmatilanteista on 

mahdollista selvitä ja haastavassakin tilanteessa perhettä arvostetaan ja siihen panostetaan, 

kuten korkeaan mielekkyyden tunteeseen kuuluu.   

Ymmärrettävyys 

(1) ”Terveyteen liittyvää tietoa on valtavasti. Internetistä löytää vastauksia joka lähtöön ja 

myös lehdet, TV, radio sisältävät sitä paljon”(GRR)  

(1) Tieto auttaa ymmärtämään ja jäsentämään elämää, ja terveyteen liittyvää tietoa on 

valtavasti ympärillämme. Kirja esittelee nuorten käden ulottuvilla olevia voimavaroja, 

joiden avulla omaa ymmärrystä voi parantaa ja joka tekee sisäisistä ja ulkoisista 

ärsykkeistä johdonmukaisia.  

(2) ”Lapsena ja nuorena opitut positiiviset elintavat saattaa hyödyttää läpi elämän”  (y7) 

suhteellisuus (h7) pysyvyys 

(2) Se, mihin lapsena ja nuorena tottuu voi vaikuttaa yksilön loppuelämään. Asia on 

esitetty oppikirjassa nuorelle positiivisessa valossa; hyvät elintavat saattaa hyödyttää 

elämää jatkossa. Salutogeneesin teoriassa onkin ominaista keskittyminen elämän 

positiivisiin aspekteihin. Vahvaan ymmärrettävyyteen tunteeseen toerian mukaan kuuluu 



 

 

 

asioiden ja ihmisten säilymiseen ja jatkuvuuteen elämässä, sekä asioiden mittasuhteiden 

ymmärtäminen. Oppikirjasta on tulkittavissa, että siinä pyritään juuri opettamaan nuorelle 

juuri omien tekojen syy- ja seuraussuhteita sekä arviointikykyä.  

(3) ”Elämä ei aina mene suunnitelmien mukaan. Sattuma voi muuttaa sen suuntaa, ja 

ihminen sairastuu tai kuolee ennen aikojaan, vaikka kaikki asiat olisivat olleet kunnossa” 

”Sattumalla ei ole sääntöjä, se tulee aina yllättäen” (y6) ulk. ärs.  

(3) Oppikirjasta välittyy sanoma, että suunnitelmia on hyvä tehdä, mutta täytyy myös 

ymmärtää, että elämä ei aina mene tehtyjen suunnitelmien mukaan. Voi sattua asioita, 

jotka muuttavat elämän suunttaa, ja joiden syitä ei voi ymmärtää. Sattuma ei ole 

ennustettavissa tai hallittavissa; asioita voi tapahtua hyvinkin yllättäen. Teorian valossa on 

tulkittavissa, että nuorille halutaan opettaa, että suunnitelmia on hyvä tehdä ja niitä 

kannattaa tehdä. Tavoitteet ja suunnitelmat eivät poista sitä tosiasiaa, että on  olemassa 

asioita, joille ei voi mitään ja jotka menevät yli oman ymmärryksen ja hallinnan.  

(4) ”Äkillinen terveyden menettäminen pelottaa jokaista. (y6) ulk ärs. Tuntuu 

kohtuuttomalta vaikkapa vammautua loppuiäksi. Äkilliseen terveyden menettämiseen tai 

kuolemaan voi opetella suhtautumaan tyyneydellä. (h5) (vaikeudet) Oman elämän 

näkeminen osana laajempaa kokonaisuutta, maailmankaikkeautta, voi helpottaa 

ymmärrystä elämän rajallisuudesta.” (y7) arviointi 

(4) Ymmärtämätön ja hallitsematon asia pelottaa kaikkia. Esimerkiksi vammautuminen, 

terveyden menettäminen tai kuolema voivat olla asioita, joita tuntuvat kohtuuttomalta ja 

niiden syitä ei pysty ymmärtämään. Oppikirja muistuttaa, että elämä on kuitenkin aina 

rajallinen. Elämän laittaminen erilaisiin mittasuhteisiin voi helpottaa vaikean asian 

ymmärtämistä. Salutogeneesin teoriassa asioiden suhteuttaminen ja asenne ovat 

koherenssin tunteen kannalta oleellisia. Oppikirja ottaa hyvin Antonovskyn mukaisen 

lähestymistavan;  

Antonovskyn Teoria on syntynyt juuri tutkimalla vaikeista vastoinkäymisistä 

selviytymistä. Näistä voidaan puhua nimellä ulkoiset ärsykkeet, joita ovat erilaiset vaikeat 

tapahtumat tai tilanteet, kuten kuolema, sota, terveyden menetys. Kyky ymmärtää ja selvitä 

kyseisistä tapahtumista, ja säilyttää näistä huolimatta elämän mielekkyys, ovat vahvan 

koherenssin tunteet ominaisuuksia. Antonovkyn ei teoriassaan tarkoita tunteetonta tai 



 

 

 

surutonta elämää, vaan asennetta, ettei oman elämän tarvitse loppua, vaikka läheisen 

ihmisen elämä loppuu.  

(1) Minäkuva on ihmisen oma, henkilökohtainen käsitys siitä, minkälainen on, mitä osaa, 

minkälaisia tavoitteita on ja mitkä on omat hyvät ja huonot puolet. Minäkuva ohjaa 

erilaisia päätöksiä ja valintoja. Sen avulla hahmottuu näkemys omasta 

tulevaisuudesta.”(h8) (h9) (y4 )  

(1) Minäkuva kertoo ihmiselle itselleen paljon, kuka on, mitä uskoo osaavansa, minkälaisia 

tavoitteita asettaa ja minkälaisia hyvä ja huonoja ominaisuuksia itsessä on. Ymmärrys 

omasta itsestä ohjaa yksilön päätöksiä ja valintoja elämässä. Tämän ymmärryksen varassa 

on myös näkemys tulevaisuudesta. Antonovskyn teoriassa minäkuvalla on suuri merkitys, 

aivan kuten itsetunnollakin. Teorian valossa minäkuvan voi tulkita myös 

kokonaisvaltaisena näkemyksenä itsestä omine voimavaroineen. Yksilö arvioi esimerkiksi 

tavoitteiden vaativuuden suhteessa uskomukseen omien voimavarojen riittävyydestä. 

Henkilö, joka tunnistaa omat voimavaransa ja ymmärtää niiden olemuksen ja merkityksen 

omassa elämässään voi myös kehittää niitä. Hyvä minäkuva viittaa näin ollen hyvään 

koherenssin tunteeseen.  

(2) ”Psyykkinen terveys eli henkinen hyvinvointi näkyy rauhallisuutena ja selkeytenä. (y2) 

(oma ymmärr.)Se on mielen hyvinvointia ja riittävyyden tunnetta. Kun kokee itsensä 

riittävän kasvaa myös ymmärrys toisia ihmisiä kohtaan”. (h8) arvostus 

 (2) Rauhallisuus ja selkeys ovat tunnusmerkkejä henkiselle hyvinvoinnille. Mieli voi 

tällöin hyvin ja tuntee itsensä riittäväksi. Riittävyyden tunne on tärkeä elementti myös 

kyvyssä ymmärtää muita ihmisiä. Antonovskyn teorian pohjalta tunteet ja muut mielen 

signaalit voidaan tulkita ns. Sisäisinä ärsykkeinä. Oppikirjan mukaan sisäisten ärsykkeiden 

kuunteleminen ja ymmärtäminen tuo rauhaa ja selkeyttä elämään, joka on teorian mukaisen 

’ymmärrettävyyden’ ydinasioita. SOC-mittarissa käytetään paljon ’selkeys’ –sanaa, joka 

viittaa sen tärkeyteen koherenssin tunnetta ajatellen. Sitä käytetään kuvaamaan mm. 

tavoitteita, tulevaisuutta, ongelmien ratkaisuja. Kun omat ajatukset ovat selkeitä ja 

loogisia, ne eivät aiheuta sekaannusta, vaan rauhallisen mielen.      

 (3) ”Hiljentyminen on hyvä keino oppia tuntemaan itseään enemmän. Se on vastapaino 

nykyajan kiireiselle ja suorittamiseen painottuvalle elämänmenolle. Kiireetön olotila antaa 

yllättävää voimaa ja selkiyttää ajatuksia”. (h9) (h8) 



 

 

 

(3) Hiljentymällä kuuntelemaan itseään voi oppia ymmärtämään omia sisäisiä ärsykkeitä 

(tunteita, kehon toimintoja, mielialaa etc.) ja parantaa näin omaa henkistä hyvinvointia. 

Kiire ja suorittaminen, jotka ovat tyypillisiä nykyajan elämässä, voivat olla henkistä 

hyvinvointia heikentäviä tekijöitä. Elämänmenossa tulisi pyrkiä säilyttämään tasapaino 

rauhallisuuden ja kiireen välillä. Tasapaino tuo voimaa ja luo ajatuksille selkeyttä. 

Ajatellen koherenssin tunteen kehittymistä nuorilla, kirja tarjoaa näkemyksiä sille, mitä 

asioita nuori voi itse tehdä esimerkiksi ymmärtääkseen paremmin omia ajatuksiaan.    

(4) Positiivinen ajattelu vahvistaa psyykkistä hyvinvointia. Kun ajattelet itsestäsi ja muista 

ihmisistä myönteisesti, pidät itseäsi ja muita ihmisiä hyvinä tyyppeinä. (h8)arv. 

(h4)oik.muk.) Sellaisina joilla on merkitystä ja joilla on paljon annettavaa. Hyväksyt 

olemuksesi, ajatuksesi, tunteesi ja tekosi. (y5) esimerkki y5:ssä 

(4) Positiivinen ajattelu toimii voimavarana, jonka avulla voi vahvistaa mielen 

hyvinvointia. Itsensä arvostaminen ja myönteinen ajattelu sekä itsestä, että muista 

vahvistaa itseluottamusta ja viestii muille hyväksyntää: minulla ja sinulla on merkitystä. 

Omaa olemusta, ajatuksia, tunteita ja tekoja voidaan teorian valossa nähdä yksilön sisäisinä 

ärsykkeinä. Niiden ymmärtäminen ja hyväksyminen on osa hyvää koherenssin tunnetta, 

joka tuodaan esille myös oppikirjassa.  

(5)  Psyykkinen tasapaino voi kaikesta huolimatta horjua, kun ihminen kohtaa jotain hyvin 

kielteistä tai elämässä tapahtuu iso muutos. (y1-muutokset) Ihmissuhdeongelmat, läheisen 

ihmisen menettäminen, vanhempien ero, työttömyys, koulun tai asuinpaikan vaihtaminen 

voivat johtaa kriiseihin.” ”Jokainen tarvitsee eri asioita selviytyäkseen muutoksista ja 

kriiseistä”. (h6) 

(5) Elämässä voi tulla vastaan asioita, jotka horjuttavat psyykkistä terveyttä. Oppikirjan 

mainitsemat asiat ovat esimerkkinä tekijöistä, jotka voivat horjuttaa psyykkistä tasapainoa. 

Ne osoittavat, että tasapainon horjumiseen voi vaikuttaa niin pienet kuin isotkin muutokset 

riippuen ihmisestä. Samalla tavalla oppikirja viestii, että kaikilla on myös oma yksilöllinen 

tapansa selvitä muutoksista ja elämän kriiseistä. Antonovskyn teoriaan nähden nämä 

horjuttavat tekijät voitaisiin luokitella ulkoisiin ärsykkeisiin. Niiden ymmärtäminen ja 

niihin suhtautuminen ovat hallinan tunteen kannalta tärkeitä tekijöitä.   



 

 

 

”Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että elämään kuuluvat niin ylä- ja alamäet. (h5 asenne) 

Kriisejä tulee itse kullekin jossakin vaiheessa elämää, mutta ne menevät ohi. (y3) 

Vastoinkäymiset voi tulkita myös niin, että niillä on oma merkityksensä. ”(y1 muutokset) 

(6) Oppikirja muistuttaa lukijaa usein siitä, että ylä- ja alamäet, eli niin hyvät kuin 

huonotkin vaiheet kuuluvat elämään. Oppikirja opettaa lukijalla asennetta huonojen 

vaiheiden varalle: kriisejä tulee kaikille, ja ne menevät kyllä aikanaan ohi. 

Vastoinkäymisissä ei ole ainoastaan huonoja ominaisuuksia, niillä voi olla oma 

merkityksensä. Antonovskyn mukaan kriisit ja muutokset kuuluvat elämään. Teoriassa 

painottuu asenne haasteita kohtaan, jota kirja pyrkii välittämään: Vastoinkäymisillä voi 

olla myös jokin positiivinen merkitys. Oppikirja ei tarjoa lukijalle esimerkkiä, mutta 

koherenssi ntunteen kehittymistä ajatellen, esimerkkinä voisi olla elämässä tarvittavien 

taitojen opettelu.   

(7) Tunneterveys  on kykyä ilmaista tunteita ja tunnistaa niitä sekä itsessä että muissa. Se 

on myös kykyä hyväksyä erilaiset tunteet, niin myönteiset kuin kielteisetkin”.(y2) (y5) 

”Omien tunteiden tiedostaminen on tärkeää ja tunteiden tiedostamista ja tunnistamista voi 

treenata” (h9) y5 esimerkiksi!!  

(7) Tunteiden ilmaiseminen ja tunnistaminen on yksilöllinen kyky, johon kuuluu myös 

tunteiden hyväksyminen. Tätä tärkeää taitoa voi itse harjoitella. Tulkitsen oppikirjan 

painottavan sisäisten ärsykkeiden tunnistamista, joka teorian mukaan lisää ymmärrystä 

omaa itseä kohtaan. Koherenssin tunteeseen voi liittää kyvyn hyväksyä ja ymmärtää 

sisäiset ärsykkeet, mutta myös yksilön sisäisten ärsykkeiden kokeminen loogisena ja 

selkeänä. 

(8) ”Jotkut ihmisen sisällä olevat tunteet voi ilmentyä erilaisina ulospäin. (y2 ymm.) 

Sisällä oleva pelko voikin tulla ilmi vihana. Silloin on tärkeää yrittää tunnistaa oman 

vihansa aiheuttaja: mitä oikein pelkään? (y5 sis. ärs.)(h9) kontrolli 

(8) Jotkut tunteet voivat näyttäytyä ulospäin erilaisena, kuin mitä tunne oikeasti viestii. 

Pelko voi esimerkiksi tulla esille vihana. Tästä syystä on tärkeää tunnistaa vihan aiheuttaja 

ja kysyä itseltä, mistä se johtuu, mitä pelkään? Mielestäni oppikirjan antama esimerkki 

kuvaa oivasti ”ymmärrettävyyden” luonnetta. Vahvan ymmärrettävyyden omaava henkilö 

pystyy tulkitsemaan omia tunteitaan ja näkemään ikään kuin pintaa syvemmälle. Yllättävä 

vihan tunne voikin olla seurausta jostain muusta tunnetilasta, johon yksilö voi päästä 



 

 

 

käsiksi. Heikko ymmärrettävyyden tunne toisaalta voi aiheuttaa tuntemuksen 

sekavuudesta, kun tunteet ottavat vallan yksilöstä, eikä niille löydy syytä. Antonovsky 

painottaa teoriassaan ei sisäisten ärsykkeiden hallintaa, vaan niiden kokemista loogisena ja 

ymmärrettävänä.    

(9) ”Vuorovaikutus on kohtaamista, ja siinä tarvitaan kiinnostusta ja omien aistien 

käyttöä. Se vaatii tilannetajua ja pelisilmää”.(h3 yhteistyö) ”Sen vuoksi on tärkeää 

ymmärtää myös itse lähettämänsä viestin merkitys.” (y2 ymm) 

(9) Vuorovaikutusta tapahtuu ympäröivän maailman kohtaamisena. Kohtaamiseen 

tarvitaan kiinnostusta eli motivaatiota ja omia aisteja. Vuorovaikutuksessa ei ole 

ainoastaan kyse toisen osapuolen ymmärtämisestä, vaan myös itse lähettämänsä viestin 

ymmärtämisestä sekä tilanteen kokonaisuudesta. Peilatessa oppikirjan sanoja 

vuorovaikutuksesta teoriaan, se voidaan ymmärtää kiinnostuksena ympäröiviin asioihin, 

joka vaatii eri aistien, eli sisäisten ärsykkeiden ymmärtämistä ja hallintaa, sekä 

arviointikykyä omien sekä eri osapuolten lähettämistä viesteistä, jotka voidaan toisaalta 

tulkita myös ulkoisina ärsykkeinä. Nämä viestit tulee tulkita suhteessa tilanteeseen. 

Voidaan kysyä, kokeeko yksilö saamansa viestit loogisena ja ymmärrettävänä? Nämä 

kaikki löytyvät teorian mukaisesta ”ymmärrettävyys” kategoriasta.  

(10)  “Selkeys on parhain viestittämisen ominaisuus ja sitä on syytä harjoitella” (y2) (h9) 

(10) Selkeys auttaa itseä ja muita ymmärtämään sinua ja ympärillä olevaa maailmaa. 

Selkeää ilmaisua voi ja on syytä harjoitella. Kuten mainittu, Antonovkyn SOC -mittarissa 

“selkeyttä” käytetään useassa kysymyksessä kuvaamaan esimerkiksi tunteita tai 

ongelmanratkaisua.   

(11) Ajattelemalla moni pulma selviää. Pohdi kateutesi syytä ja käännä se itsellesi 

voitoksi. Iloitse ystäväsi menestyksestä ja sano se myös ääneen hänelle. Silloin olet itse 

voittaja.” (h9) kontrolli (h5 sis ärs)  

(11) Pohtimalla tarkemmin, mistä jokin tunne johtuu auttaa selvittämään omia tunteita ja 

hallitsemaan tilanteita. Kun on ymmärtää tunteiden lähteen pystyy kääntämään 

negatiivisen asian itselle voitoksi. On hyvä ymmärtää, että muiden menestys ei ole itseltä 

pois, vaan voi iloita toisten onnesta ja näin ollen voida itsekin hyvin. Näyttää siltä, että 

oppikirja auttaa oppilasta huomaamaan, miten pienissä asioissa voi olla hallinnassa 

tilanteesta. Teorian mukaan vahva ymmärrettävyyden tunne viittaa tunteiden loogisuuteen. 



 

 

 

Sen avulla voi löytää negatiivisillekin tunteille selityksen, jolloin ne eivät vie mukanaan, 

vaan hankaltakin tuntuvissa tilanteissa voi olla itse ’voittaja’.  

(12) Hyvässä kodissa esitetään paljon kysymyksiä: Miksi toimit tuolla tavalla? Mitä oikein 

tarkoitat? Voitko selittää enemmän?”(y2) ”Lapsella ja nuorella on oikeus esittää kaikkia 

itseään askarruttavia kysymyksiä ja saada osakseen vastauksia, monipuolista hoivaa ja 

kasvutukea” (h6) 

(12) Kodin tulisi olla paikka, jossa saa kysyä askarruttavia kysymyksiä kenenkään 

tuomitsematta. Tarkentavat kysymykset auttavat ymmärtämään itseä, toisia ja ympäröivää 

maailmaa paremmin ja luo selkeyttä. On lapsen ja nuoren oikeus tietää. Koti ja perhe 

voidaan nähdä teorian mukaan nuoren voimavarana. Antonovkyn mukaan hyvän 

koherenssin tunteen omaava henkilö osaa käyttää voimavarojaan arjen tilanteessa. Näin 

ollen etsimällä tarkennusta epäselvään asiaan nuori käyttää jopa teitämättään apunaan 

tärkeää voimavaraa ymmärrettävyyden tunteen kehittämiseksi. 

Hallittavuus 

”Itsetuntoa voidaan arvioida sen mukaan miten ihminen sietää pettymyksiä ja 

vastoinkäymisiä. Koska pettymykset kuuluvat joka tapauksessa elämään eikä niiltä voi 

välttyä, hyvän itsetunnon avulla sietää pettymyksiä paremmin.” (h6) (y6) (h2)   

Kirjassa painotetaan, että pettymyksiä ei kannata vältellä, sillä ne kuuluvat elämään. Hyvän 

itsetunnon, eli toisin sanoen vahvan mielekkyyden tunteen avulla, pettymyksiä voi sietää 

paremmin. Pettymyksistä ja vastoinkäymisistä selviäminen on Antonovkyn teorian 

ydinasioita. Myös Antonovskyn mukaan vaikeudet ja haasteet ovat ihmiselle 

välttämättömiä, ja vahva koherenssin tunne auttaa selviytymään niistä.  

(4) ”Pettymysten tunnistaminen (y3)vaikuttaa suotuisasti itsetunnon kehittymiseen. Hyvän 

itsetunnon avulla pystyy myös lohduttamaan itseään ja näkemään vastoinkäymisten 

valoisat puolet (h6) (käyttää). Hyvän itsetunnon avulla pystyy myös asettamaan uusia 

tavoitteita.” (m8) sitoutuminen 

(4) Kun pettymykset tunnistaa ja niihin osaa suhtautua oikein, myös itsetunto kehittyy. 

Antonovskyn teorian valossa voitaisi ajatella, että koherenssin tunne kehittyy. Hyvän 

koherenssin tunteen avulla yksilö pystyy lohduttamaan itseään ja löytää mielekkyyden 



 

 

 

vastoinkäymisistä huolimatta. Uusien tavoitteiden asettaminen osoittaa hyvää koherenssin 

tunnetta: sitoutumista ja vaivannäköä elämään, ei välinpitämättömyyttä ja luovuttamista.  

(1) ”Terveenä olemiseen vaikuttaa monet tekijät. Osaan niistä ei voi itse vaikuttaa, mutta 

hyvin moneen tekijään voi”. (h9) kontrolli (h6) voimavarat 

(1) Terveyteen vaikuttaa monia asioita, joihin ei ole itsellä valtaa, eikä niitä voi hallita. On 

kuitenkin myös paljon asioita, joihin yksilö voi vaikuttaa, eli itse hallita omassa 

elämässään. Vahvan koherenssin tunteen tärkeimpiä ominaisuuksia on, että yksilö uskoo 

voivansa itse vaikuttaa omaan elämäänsä, ja että hänellä on riittävästi resursseja sen 

tekemiseen.     

(2) ”Taito on tekoja ja tekemistä.” ”Terveyteen liittyvät taidot rikastuttavat elämää ja 

tuottavat hyödyn lisäksi myös iloja.” (m4) arki (m8) sitout.  

(2) Terveyden taito tarkoittaa tiedon laittamista käytäntöön, eli omia tekoja ja tekemistä. 

Vain teoilla ja tekemisellä voi itse vaikuttaa asioihin. Positiivinen terveyteen 

vaikuttaminen tuo elämään rikkautta, hyötyä ja iloa; toisin sanoen mielekkyyttä. Näin ollen 

on teorian näkökulmasta tulkittavissa, että yksilö voi omalla tekemisellään (hallinnalla) 

rikastuttaa omaa elämäänsä. Tulkitsen oppikirjan painottavan vahvasti myös sitä, että 

jokainen voi oppia terveyden taitoja.  

(3) “Taidot karttuvat kiinnostuksen ja innostuksen myötä.” ”Väkisin ei ketään saa 

tekemään mitään”(m8) sitout. ( 

(3) Mielekkään asian tavoitteleminen luo kiinnostusta ja innostusta oppia taitoja tavoitteen 

saavuttamiseksi. Motivaation täytyy löytyä itsestä, sitä ei voi pakottaa, eikä muut voi tehdä 

sitä kenenkään puolesta. Tulkitsen asian niin, että motivaatio luo halun kehittää 

hallittavuuteen tarvittavia taitoja.  

(4) ”Nykyhetki on ainoa johon meillä on valtaa (m5)ja jonka voimme luoda juuri 

sellaiseksi kuin haluamme ja kokea sen juuri sellaisena kuin tahdomme.”(h9)kontrolli 

esim. 

(4) Menneisyys ja tulevaisuus ovat meidän hallitsemattomissa, voimme ainoastaan 

vaikuttaa juuri tähän hetkeen. Ihmisellä on mahdollisuus luoda ympäristö tämä hetki 

sellaiseksi kuin itse haluaa sen olevan. Tämän hetken voi myös kokea juuri niin kuin itse 

tahtoo kokea. Kyseisessä oppikirjan otteessa näkyy selkeästi teorian mukaisen 



 

 

 

hallittavuuden piirteitä; yksilö kokee pystyvänsä vaikuttamaan jollain tapaa omaan 

elämäänsä.  

(5) “Jokainen on oman elämänsä ohjaimissa ja siten voi määrätä oman elämässä 

suunnan). Monet ulkoiset tekijät ovat muovaamassa sitä, mutta loppujen lopuksi 

ihminen on aina itse vastuussa”. ”ihminen on itse vastuussa, mihin suuntaan elämäänsä 

kuljettaa ja mitä kohti haluaa mennä”. (h9 kontrolli) 

(5) Jokainen voi päättää itse mihin suuntaan elämäänsä haluaa viedä, ja pystyy 

hallitsemaan suuntaa toimimalla suunnnan vaatiman tavan mukaan. Valitun suunnan 

kulkuun vaikuttaa moni asia, mutta vastuu pääsuunnasta on ihmisellä itsellään. Nuoria 

ohjataan selkeästi ymmärtämään oman vastuun merkitys elämässään, ja sen 

suuntaamisessa johonkin päin. Lindström & Eriksson (2008) kertovat koherenssin 

tunteeseen liittyvän tavan tarkkailla elämää ja elämän suuntaamista johonkin päin. 

Oppikirja tarjoaa tähän teorian mukaisen vaihtoehdon; ole itse vastuussa.  

(6) ”Luottamalla intuitioon eli omaan sisäiseen viisauteen ja kykyynsä toteuttaa sitä, 

pääsee elämänmatkaajana pitkälle” (h1) luott. sis. ärsykkeet  

(6) Oman sisäisen viisauden, eli intuition voi nähdä voimavarana, jota toteuttamalla 

mahdollistuu hyvät päätökset elämän aikana. Päätösten toteuttamiseksi yksilön täytyy 

kuitenkin luottaa kykyynsä käyttää tärkeää voimavaraa oikeassa tilanteessa. 

Hallittavuuteen liittyy oleellisesti uskomus siitä, että pystyy hallitsemaan omia 

voimavarojaan.  

(7) ”Se (Vuorovaikutustaidot) on selviytymistä paitsi tavanomaisista mutta myös 

epätavanomaisista tilanteista” (y3) ”Parhaimmillaan ihmisten sosiaalinen terveys tuottaa 

joukkovoimaa, jonka avulla saadaan aikaseksi toivottuja tuloksia”(h3)  

(7) Kyky hallita vuorovaikutustaitoja tilanteen vaatimalla tavalla kuuluu selviytymisen 

taitoihin. Edessä voi olla tavallisia ja epätavallisia tilanteita, joiden mukaan tulee osata 

toimia vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Antonovskyn teorian valossa, 

vuorovaikutustaidot ovat paitsi voimavara, myös oman käyttäytymisen hallintaa. Yhteisiä 

toivottuja tuloksia voi saada silloin, kun jokainen on tietoinen omasta toiminnastaan ja 

tavastaan kohdata ihmisiä. Koherenssin tunteen sanotaan olevan tapa olla yhteydessä 

muihin ihmisiin (Lidström & Eriksson, 2008) Myös SOC –kyselyssä selvitetään yksilön 

uskoa yhteistyön onnistumiseen.  



 

 

 

 (8) “Nykytutkimus vahvistaa vanhan viisauden: elintavoilla kaikista terveystekijöistä 

suurin merkitys terveyteen”.”Viisaus ei kuitenkaan välttämättä siirry käytäntöön”. (h9) 

kontrolli (M8) sitoutuminen 

(8) Tutkimukset todistavat, että elintavat merkitsevät eniten yksilön terveyteen. Omilla 

valinnoilla on siis kaikista suurin merkitys. Tieto ei kuitenkaan aina siirry käytännön 

toteutukseen. Tulkitsen, että oppikirjassa halutaan painottaa nuoren omaa vastuuta 

elintapojensa suhteen. Käytännön toteutus vaatii halua panostaa omaan itseen ja nähdä 

vaivaa, jotta yksilö alkaisi itse hallitsemaan omia valintojaan jokapäiväisessä elämässä. 

Kuten teoriassa, myös oppikirjassa painotetaan vahvasti juuri yksilön omaa vastuuta 

hyvinvoinnissa.  

Täytyy ottaa huomioon, että lapsi tai nuori ei välttämättä ole kykenevä ottamaan vastuuta 

omasta tekemisestä sillä arviointikyky on vielä heikko. Tästä syystä tarvitaan juuri opetusta 

siitä, miten arviointikykyä voi kehittää.  

(9) ”Omiin perintötekijöihin ei ihminen voi vaikuttaa, ja sen vuoksi niitä ei myöskään pidä 

liiaksi surra. Jos suvussa esiintyy jotain vakavaa tautia, esim. syöpää, se saattaa tulla 

omalle kohdalle, tai sitten ei”. (h5 asenne) ”Pikemminkin kannattaa huolehtia siitä, että 

yrittää parhaansa mukaan noudattaa terveellisiä elämäntapoja. Tekee siis voitavansa.” 

(h9) kontrolli esim. 

 (9) Perintötekijät ovat yksilön hallitsemattomissa, joten vaikka sille olisikin aihetta, niitä 

ei kannata jäädä suremaan. Yksinkertaisuudessaan sairaus joko osuu kohdalle tai ei osu; 

asia ei ole itsestä kiinni. Vaikka perintötekijöitä ei pysty hallitsemaan, omilla valinnoilla on 

kuitenkin merkitystä. Elämällä terveellisesti ja omaamalla hyvät elintavat, voi eliminoida 

suurimmat riskit sairastua. Oppikirjasta välittyy sanoma siitä, että ei kannata murehtia 

sellaisia asioita, joita ei pysty hallitsemaan, vaan keskittyy elämässä siihen mitä voi. 

Tällaisen ajattelutavan voi nähdä selkeästi Antonovskyn teoriasta, jossa painopiste on 

nimenomaan elämän positiivissa aspekteissa. Sairauden tutkimisen sijaan keskitytään 

terveyteen ja sen tekijöihin.  

(10)“Pettymykset kuuluvat joka tapauksessa elämään”.(h2) pett. “Tee töitä kovasti 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Usko, että ensi kerralla käy paremmin ja pääset 

tavoitteeseen!” (h6) 



 

 

 

(10) Pettymyksiä tulee aina, joten niitä on turha yrittää hallita sen suuremmin. Se, mitä 

yksilö voi tehdä, on oppia virheistään ja tehdä töitä tavoitteidensa eteen. Tavoitteeseen 

pääseminen vaatii pettymyksistä huolimatta uskoa omaan itseen. Olen tulkinnut oppikirjan 

vietin niin, että tavoitteet ovat arvossa ja niiden eteen tulee tehdä töitä ja nähdä vaivaa. 

Omalla tekemisellä voi ikään kuin hallita pettymysten määrää, kun uskoo itseen ja sitoutuu 

tavoitteeseen, on suurempi todennäköisyys onnistua. Tässä on myös kiteytettynä 

Antonovskyn teorian sanomaa; usko itseen ja omien voimavarojen riittävyyteen tavoitteen 

saavuttamiseksi on iso osa koherenssi tunnetta ja kykyä ottaa haasteet vastaan.   

(11) ”Psyykkisesti hyvinvoiva ihminen pystyy rakentamaan ihmissuhteista lämpimiä ja 

lohduttavia. (h8) Kaikkia ihmisiä pyritään kohtelemaan samalla lailla ja yhtä arvokkaasti” 

arvokkaasti.”(h4 oik.muk) ”Tasapainoisen ihmisen ei tarvitse tukeutua ikäviin tai 

ihmissuhteita rikkovaan käyttäytymiseen, kuten äärimmäiseen vihaan, katkeruuteen tai 

kostoon, vaan hän rauhoittaa itseään muilla tavoin” (h6 voimavarat) (h9 kontrolli) 

(11) Psyykkinen hyvinvointi tarkoittaa osaltaan sitä, että ihminen pystyy hallitsemaan 

ihmissuhteiden rakentumista itselle ja toisille osapuolille mieluisaksi ja tasa-arvoiseksi. 

Tämä tarkoittaa sitä, että yksilö ei ajaudu itseään tai toisia rikkoviin ihmissuhteisiin, eikä 

myöskään käytä voimavaranaan negatiivisia käytösmalleja, kuten vihaa tai kostoa.  

(12) ”Psyykkinen hyvinvointi ei ole itsestäänselvyys, eikä se ole synnynnäinen ominaisuus, 

vaan jokainen voi edistää sitä”(h9)  

(12) Psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttaa monet tekijät ja jokaisella on mahdollisuus 

vaikuttaa siihen positiivisesti. Oppikirjan sanoma on linjassa teorian mukaisen ajatuksen 

kanssa siitä, että yksilöillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan hyvinvointiin.  

(13) ”Ongelmien ja murheiden keskelle ei kuitenkaan saa hautautua vaan niiden yli on 

päästävä. (h5) Kuinka kauan tähän kuluu aikaa riippuu tilanteesta ja omasta asenteesta.” 

”Pitkään jatkuvaan alakuloon kuitenkin tarvitaan apua.”(h6) GRR 

(13) Ongelmien ja murheiden kohdatessa on tärkeää, ettei niiden alle jää voimattomana 

hautautumaan, niistä täytyy päästä yli. Antonovsky painottaa vahvan koherenssin 

tarkoittavan luottamusta siihen, että elämässä vastaantulevat ikävät asiat ovat 

käsiteltävissä, hän pärjää, eikä jää suremaan niitä loputtomasti. Oppikirja opettaa, että 

ongelmien ratkaiseminen ja niistä yli pääseminen on yksilöllistä, ja riippuu sekä tilanteesta 

että omasta asenteesta. Joskus kuitenkin käy niin, että alakulo jatkuu hyvin pitkään, jolloin 



 

 

 

ongelmista selviytymiseen voi tarvita apua. Koherenssin tunne on teoriassa myös 

uskomusta vastoinkäymisten vaatimien voimavarojen riittävyydestä, joko itsellä tai muulla 

tekijällä.    

(14) “Tasapaino tunteissa tarkoittaa, että negatiiviset tunteet tiedostetaan, niitä osataan 

käsitellä ja ymmärtää ja ne osataan kääntää ajan myötä positiivisiksi”. (y5)  

(14) Tunteiden tasapainon saavuttaminen tarkoittaa oppikirjan mukaan sitä, että 

negatiivisia sisäisiä ärsykkeitä osataan käsitellä, ymmärtää ja ne osataan kääntää ajan 

myötä positiivisiksi. Tunteiden tasapainon tarkastelu teorian valossa näyttää siltä, että 

tasapaino vaatii sekä mielekkyyden (tunteiden käsittelyn), ymmärrettävyyden (tunteiden 

ymmärtämisen) että hallittavuuden (tunteiden kääntäminen ajan myötä positiivisiksi) 

mukaisia taitoja.  

(15) ”Sitkeä aktiivisuus ystävän haussa palkitaan ja ystävä löytyy varmasti, jos niin 

päättää.”(h9) ”Kaikille osoitettu aito ystävällisyys –joka ei kuitenkaan tarkoita liiallista 

kiltteyttä tai alistumista toisten hyväksikäyttöön – on hyvä keino ystävien löytämiseksi. ”  

(15) Antonovkyn teorian mukaan koherenssin tunteen kannalta yksilön oma aktiivisuus on 

monessa asiassa avainasemassa, myös ystävien löytämisessä, kuten oppikirja antaa 

ymmärtää. Ystävät voidaan nähdä ihmisen voimavarana, joita oppikirjan mukaan kannattaa 

olla, mutta ne eivät kuitenkaan aina löydy itsestään. Joskus vaaditaan sitkeyttä ja periksi 

antamattomuutta, jotka ovat taas ovat vahvan koherenssin tunteen ominaisuuksia. 

Oppikirjan sanoma on kannustava; jos päätät jotain ja olet sitkeä asian suhteen – onnistut 

varmasti.  

(16) ”Ystävyyttä eivät kuitenkaan kaikki koe; ystävien puutteesta johtuva yksinäisyys 

saattaa olla kipeä tosiasia.” ”Joskus vaan tulee elämänjaksoja, jolloin ystäviä ei syystä tai 

toisesta ilmaannu.”(h9) kontrolli –ei kontrollia! 

(16) Vaikka oppikirja painottaakin omaa aktivisuutta ja sitkeyttä, siinä myös todetaan, että 

joskus valitettavasti käy niin, ettei tavoitteisiin pääsekään, esimerkiksi ystäviä ei 

löydykään. Oppikirjassa on oman vastuun tasapainoksi kuitenkin painotettu sitä, että on 

asioita, joita ei voi hallita, vaikka siihen pyrkii; voi tulla ajanjaksoja, jolloin ystäviä ei vaan 

ilmaannu. Tulkitsen myös Antonovskyn teoriaa niin, että hän ei tarkoita hallittavuudella 

kaikkien elämän osa-alueiden hallintaa tai pyrkimystä siihen. Hallittavuudella tarkoitetaan 



 

 

 

yksilön uskoa omiin voimavaroihin ja yrittämisen tärkeyteen. Jos ei ole uskallusta yrittää, 

ei voi saavuttaakaan mitään.    

(17) ”Koti luo turvan ja antaa perustan koko myöhemmälle elämälle. Ihanteellisessa 

tapauksessa lapsi saa kasvaa rakastavassa ja huolehtivassa ympäristössä ja hänen 

tarpeisiinsa vastataan aikuisen terveillä otteilla”  (h6) 

(17) Oppikirjassa koti kuvataan nuorella teorian valossa voimavarana, joka voi kantaa 

hedelmää koko elämän. Rakastava ja huolehtiva ympäristö, jossa nuoresta huolehditaan ja 

hänen tarpeisiinsa vastataan oikeanlaisilla otteilla on tärkeää hyvän perustan 

rakentumiselle. Oppikirjassa yksilön omaa vastuuta tuodaan esille hyvin paljon, mutta se 

silti luo lukijalle ymmärryksen, ettei kaikki ole hänen omilla harteillaan. Nuorilla on paljon 

elämässä voimavaroja, kuten perhe, joka auttaa arjen pienissä ja elämän suurissa 

haasteissa. On kuitenkin suotavaa tietää, että itsenäistyminen vaatii vastuun kantamista 

omista valinnoista ja luottamusta omaan selviytymiskykyyn tulevaisuudessa. Nuoren ei 

vielä tarvitse hallita kaikkea, vaan mm. koti tarjoaa turvaa, kasvurauhan ja tuen, jonka 

puitteissa voi olla oma itsensä, testata raajoja, kysyä kysymyksiä, ja kartuttaa 

mielekkyyden, ymmärrettävyyden ja hallinnan ominaisuuksia. Toisin sanoen; saa 

harjoitella elämänhallintaa.  
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