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Herkkyys ympäristölle 
tutkimuskirjallisuudessa

 Kolme johtavaa ”ympäristöherkkyyden” (environmental sensitivity) mallia (Pluess 
ym. 2018):

 Aron ja Aron: Aistitiedon käsittelyn herkkyys (sensory-processing sensitivity).

 Belsky ja Pluess: Eriävä alttius (differential susceptibility) – ja sen osana ”hyötyherkkyys” 
(vantage sensitivity).

 Boyce ja Ellis: Biologinen kontekstiherkkyys (biological sensitivity to context). 

 Kuvaavat ja selittävät ihmisten luontaisia herkkyyseroja ympäristön vaikutuksille. 



”Hyötyherkkyys” (vantage sensitivity)

 Tehty paljon tutkimuksia haavoittuvuusstressistä (diathesis-stress), mutta puuttunut 
käsite sen vastakohdalle. Pluess ja Belsky (2013) esittäneet vantage sensitivity -
käsitteen.

 Pluessin ja Boniwellin (2015) tutkimuksessa englantilaisille vähävaraisten perheiden 
koulutytöille opetettiin mielenterveyttä tukevia keinoja. Herkimpien ryhmässä 
suurimmat hyödyt interventiosta. Kyky prosessoida saamaansa ohjausta syvällisesti?

 Iimuran ja Kiben (2020) tutkimuksessa japanilaiset lukioon siirtyneet erityisen herkät 
oppilaat kokivat siirtymän myönteisemmin verrattuna vähemmän herkkiin. Hyötyä 
hyvän ilmapiirin aistimisesta? Valikoitunut otos?

 Tarvitaan lisää tutkimustietoa vantage sensitivity -ilmiöstä. Psykologisten ja 
psykiatristen interventioiden yksilöllisen kohdentamisen mahdollisuus ja hoitovasteen 
ennustaminen. (de Villiers ym. 2018.)



Tietokirjoittaminen vs. tieteellinen tutkimus

 Tietokirjoittamisessa monenlaiset luovatkin tavat välittää tietoa. Ei välttämättä 
perustu tutkittuun tietoon, ja tutkimustietoakin käytetään ja tulkitaan usein 
vapaammin kuin tieteellisessä tekstissä.

 Tietoa voi tuottaa tai saada myös oman kokemuksen kautta.

 Popularisointi ymmärrettäväksi tekemisenä (ja yksinkertaistamisena). 

 Tieteellisessä tutkimuksessa vertaisarviointi ennen julkaisua. 

 Eri tieteenaloilla erilaiset konventiot siinä, miten tutkimusta tehdään.

 Esim. Sylvi-Sanni Manninen (ent. Sylvia Honkavaara) omia polkujaan kulkeneena 
tutkijana, joka ylitti totuttuja rajoja. Olisiko nykyään arvostetumpi tutkija kuin omana 
aikanaan – tieteessä nykyään enemmän mahdollisuuksia esim. laadulliseen 
havainnointiin?



Opintoihin ja työelämään kiinnittyminen 
tutkimuskiinnostukseni kohteena

 Korkeakouluopintoihin kiinnittymistä tutkittu monista eri näkökulmista. Paljon 
laajoja kyselytutkimuksia.

 Tutkimustiedon syventämiseksi tarvitaan laadullista tutkimusta (Kahu 2013). 

 Miten ihmisten erilainen herkkyys voisi liittyä kiinnittymiseen (tai muihin 
kouluttautumista ja/tai työelämää käsitteleviin tutkimusaiheisiin)?

 Popularisoiduissa tietokirjoissaan sekä Manninen (1999) että Aron (2013) tuoneet esille, 
että nyky-yhteiskunnassa herkillä voi olla vaikeaa löytää omaa paikkaansa. Ei 
varsinainen tutkimustulos, vaan tutkijoiden havaintoihin perustuva näkemys. 

 Toisaalta vantage sensitivity -tutkimusten mukaan herkkyydestä ympäristön vaikutuksille 
voi olla yksilölle hyötyä. 



Osallistujaksi tutkimukseen?

 Teen kasvatustieteen pro gradu -tutkimusta korkeakouluopintoihin ja työelämään 
kiinnittymisestä. Etsin haastateltaviksi itsensä erityisherkiksi tunnistavia osallistujia. 

 Oletko tunnistanut itsesi erityisherkkyyden kuvauksista, olet 21–35-vuotias ja opiskellut 
ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa? Voit olla vielä opiskelija, opinnot keskeyttänyt tai 
korkeakoulututkinnon suorittanut (valmistumisesta aikaa enintään 10 vuotta) ja voit olla tällä 
hetkellä työelämässä tai sen ulkopuolella.

 Tutkimushaastattelu kestää n. 30-60 minuuttia ja voidaan toteuttaa etäyhteyden välityksellä. 

 Jos kiinnostuit ja haluat osallistua tai kysyä lisätietoa, ota yhteyttä janna.satri@gmail.com

 Käsittelen ja säilytän haastatteluaineistoa luottamuksellisesti. Yksittäinen osallistuja ei ole 
tunnistettavissa anonymisoidusta aineistosta eikä tutkimustuloksista. Säilytän aineiston 
tutkimuksen valmistumisen jälkeenkin, jotta se on tarvittaessa käytettävissä myös 
jatkotutkimuksiin.

mailto:janna.satri@gmail.com


Kiitos!
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