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1 Johdanto 

Arjen keskellä on tärkeää huolehtia riittävästä palautumisesta (Työturvallisuuskeskus, 2018). 

Kaikilla ei kuitenkaan ole yhtäläisiä mahdollisuuksia tai resursseja järjestää itselleen lomaa. 

Tuetun lomatoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa loma ja arjesta irrottautuminen niille, 

joiden toimeentulo ei riitä perinteiseen lomaan. Lomatuki voidaan myöntää sosiaalisin, 

terveydellisin tai taloudellisin perustein. (Lomajärjestöjen yhteistyöryhmä LYR, n.d.) 

Suomessa tuettuja lomia järjestää kuusi yhdistystä, yhtenä näistä Maaseudun Terveys- ja 

Lomahuolto ry (STEA, 2019), joka toimi tämän opinnäytetyön tilaajana.  

 

Työikäisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavat useat eri tekijät, kuten työllisyys, 

koulutustaso sekä ansiotulon määrä (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2020). Nämä tekijät 

ovat merkittäviä myös työikäisen mielenterveydelle – esimerkiksi työttömyydellä ja 

mielenterveyden häiriöillä on keskinäisiä vaikutuksia (OECD, 2018; Sinervo & Hietapakka, 

2013; Reini, Forsman & Wahlbeck, 2018).  Kuitenkin myös työssä käymisellä on 

mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Työn liiallinen fyysinen tai psyykkinen kuormittavuus, 

tai esimerkiksi työyhteisön negatiivinen ilmapiiri voivat aiheuttaa uupumusta, joka voi edetä 

jopa masennukseksi. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019c) Mielenterveyden häiriöt ovat 

yleisin syy työkyvyttömyyteen Suomessa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018). 

Aiheen rajaus tehtiin yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. 

Ajatuksena oli lähestyä tuettua lomaa sellaisesta näkökulmasta, johon ei ole aikaisemmin 

juuri tutustuttu. Mielenterveys tuntui kaikista osapuolista ajankohtaiselta ja tärkeältä 

näkökulmalta. Rajasimme kohderyhmäksi Hyvinvointia työikäisille -lomien osallistujat. 

Opinnäytetyön keskeisiksi käsitteiksi muodostuivat mielenterveys, tuettu lomatoiminta sekä 

työikäiset. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, mitkä lomaohjelman 

osa-alueet koetaan mielenterveyden kannalta merkityksellisimmäksi, sekä miten 

lomatoiminnan koetaan vaikuttavan mielenterveyteen. Tutkimusongelmiksi muodostuivat 

seuraavat: Mitä merkityksiä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomatoiminnalla on 

työikäisten lomalaisten mielenterveydelle heidän itsensä kokemana? Minkä lomaohjelman 

osion työikäiset kokivat mielenterveydelleen merkityksellisimmäksi Maaseudun Terveys- ja 

Lomahuolto ry:n tuetulla lomalla?  
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2 Työikäisten mielenterveys 

Tämän opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu mielenterveyden eri ulottuvuuksien, 

työikäisyyteen liittyvien tekijöiden sekä tuetun lomatoiminnan käsitteiden määrittelystä. 

Viitekehyksessä käydään läpi opinnäytetyön tutkimusosion kannalta olennaisia aiheita, jotta 

tutkimuksen tavoitteet toteutuisivat mahdollisimman hyvin. Ensimmäiseksi käsitellään 

mielenterveyttä – sen määrittelyä ja mittausta. Aihetta lähestytään myös positiivisen 

mielenterveyden käsitteen kautta sen nykyaikaisuuden ja ajankohtaisuuden vuoksi. 

Seuraavaksi määritellään työikäinen ja työntekoon sekä työttömyyteen liittyviä 

hyvinvointitekijöitä. Lopuksi avataan tuetun lomatoiminnan historiaa, merkitystä, 

Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n toimintaa sekä osallisuuden ja vertaisuuden 

käsitteet. 

2.1 Mielenterveys 

Mielenterveys on kiinteä osa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä, jota määrittelee useat 

sosioekonomiset, biologiset sekä ympäristöön liittyvät tekijät. Terveyttä ei ole vain sairauden 

puute, vaan kyseessä on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tasapaino. (WHO, 

2018) Ihminen voi psyykkisesti hyvin, kun hän pystyy toteuttamaan itseään, 

vastaanottamaan arjen haasteita ja vastoinkäymisiä, tekemään töitä tuotteliaasti sekä 

osallistumaan yhteiskuntansa toimintaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019a)  

Hyvää mielenterveyttä on terve itsetunto, elämänhallinnan tunne, kyky luoda toimivia 

sosiaalisia suhteita ja ajatella positiivisesti, mielekäs toiminta sekä taito kohdata 

vastoinkäymisiä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019a).  Mielenterveys ei pysy 

samanlaisena läpi ihmisen elämän, vaan erilaiset elämänkokemukset, persoonallinen 

kasvaminen ja kehittyminen muovaavat sitä (Appelqvist-Schmidlechner, Tuisku, Tamminen, 

Nordling & Solin, 2016).   

Jokaisen ihmisen mielenterveys perustuu yksilön ominaisuuksiin sekä siihen ympäristöön, 

jossa hän elää. Tähän perustuen mielenterveyden rakentumiseen vaikuttavat niin sanotut 
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suojaavat tekijät. Ne voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäisiä suojaavia tekijöitä 

ovat esimerkiksi turvallinen varhainen kiintymyssuhde, hyvät ja turvalliset sosiaaliset 

suhteet, ongelmanratkaisutaidot, hyvä psyykkinen kestävyys eli resilienssi, hyvät sosiaaliset 

taidot, hyvä fyysinen terveys ja geeniperimä sekä mahdollisuus toteuttaa itseään 

haluamallaan tavalla. Mielenterveyttä ulkoisesti suojaavia tekijöitä ovat muun muassa työ tai 

muu toimeentulo, kouluttautumismahdollisuudet, työyhteisöltä ja esimieheltä saatu tuki, 

kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen, toimivat ja helposti saatavilla olevat yhteiskunnan 

auttamisjärjestelmät sekä turvallinen elinympäristö. (Suomen Mielenterveys ry, n.d.-a) 

2.2 Positiivinen mielenterveys 

Väestön mielenterveystutkimuksissa on keskitytty aiemmin vahvasti ”terve tai sairas” -

tyyppiseen jaotteluun. Tällaisessa kaksinapaisessa jaottelussa mielisairaus ja mielenterveys 

ovat vastakkaiset voimat, joista toisen olemassaolo kumoaa toisen. Tällaisen ajattelutavan 

koetaan nykyään olevan vanhentunut, sillä ihmisen oma kokemus mielenterveydestään jää 

siinä huomioimatta. Ihmisellä voi olla vakava psykiatrinen diagnoosi, mutta hän voi silti elää 

omien määritelmiensä mukaan onnellisesti, tuntea läheisyyttä, onnistumista tai 

työmotivaatiota. Päinvastoin esimerkiksi työuupumus voi aiheuttaa voimakkaita 

alakuloisuuden, kykenemättömyyden, yksinäisyyden ja voimattomuuden tunteita ilman 

varsinaista psykiatrista sairautta. Terveyttä ja sairautta voi siis esiintyä yhdellä ihmisellä 

samanaikaisesti, eikä toinen voi kumota toista. (Appelqvist-Schmidlechner ym., 2016)  

Positiivinen mielenterveys on käsite, joka pyrkii muuttamaan tällaista kaksinapaista 

ajatusmaailmaa. Sen taustalla on ajatus, että mielenterveyttä tulisi käsitellä myös hyvänä 

asiana, ei vain sairauksien tai niiden poissaolon kautta. Positiiviseen mielenterveyteen 

liittyvien tutkimusten perusteella kyseessä on ihmiselle olennainen voimavara, ja sen 

kehittäminen on kaikille hyödyllistä. (Appelqvist-Schmidlechner ym., 2016) Positiivinen 

mielenterveys lisää myös fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja on kytköksissä tunnetaitoihin. 

Parempi elämänlaatu ja positiivinen terveyskäyttäytyminen liittyvät myös positiiviseen 

mielenterveyteen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019b) Kuitenkaan positiivinen 

mielenterveys ei ole yksiselitteinen käsite. Esimerkiksi yhdysvaltalainen psykiatri George E. 

Vaillant (2012) on jakanut käsitteen seitsemään eri osa-alueeseen: normaalius, vahvuudet, 
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resilienssi, positiivisten tunteiden määrä suhteessa negatiivisiin, tunnetaidot ja sosiaalinen 

älykkyys, subjektiivinen hyvinvointi sekä kypsyys. 

Tamminen & Solin (2014) ovat kuvanneet positiivista mielenterveyttä kukoistamisen ja 

riutumisen mallin avulla, jonka on kehittänyt Corey Keyes. Malli kuvaa sitä, kuinka 

mielenterveys ei ole vain hyvää tai huonoa, vaan mielenterveysongelmista kärsiväkin voi 

kukoistaa, eli kokea vointinsa hyväksi mielenterveyden jatkumon mukaisesti. Keyes (2002) 

kuvaa kukoistamisen ja riutumisen mallia mielenterveyden jatkumona, joka koostuu 

kokonaisvaltaisesta ja puutteellisesta mielenterveydestä. Ne ihmiset, joiden mielenterveys 

on kokonaisvaltaista, ovat kukoistavia, ja heidän elämänsä on psyykkisesti ja sosiaalisesti 

rikasta, sekä heidän ajatuksensa pääsääntöisesti positiivisia. Riutuviksi Keyes kuvaa niitä, 

joiden mielenterveys on puutteellista ja elämässä selviytyminen hankalaa ja tunne-elämä 

negatiivista. 

2.2.1 Resilienssi 

Van der Hallen kumppaneineen määrittelee tutkimuksessaan (2020) resilienssin kykynä 

sietää tai palautua merkittävistä elämän haasteista, jotka uhkaavat tasapainoa, 

elinvoimaisuutta ja positiivista kehitystä. Resilienssiä on käsitelty runsaasti erityisesti 

lapsuudenaikaisessa psykologian kirjallisuudessa, ja on todettu, että toiset lapset, perheet ja 

aikuiset selviytyvät paremmin vastoinkäymisistä kuin toiset (Howe ym., 2012). Hyvä 

resilienssi auttaa palautumaan psyykkisesti arjen vaikeuksista, kuten taloudellisista 

ongelmista, tai vakavista terveys- tai ihmissuhdeongelmista. Resilienssi on ihmisen 

psyykkistä kestävyyttä ja sopeutumiskykyä elämän vastoinkäymisissä.  Ajatuksena on, että 

resilienssi vahvistuu sitä mukaa, kun ihminen kohtaa vaikeuksia elämänsä aikana. Vaikka 

toisten ihmisten ajatellaan olevan enemmän resilienttejä kuin toisten, resilienssi ei 

kuitenkaan ole luonteenpiirre, vaan enemmänkin taito, joka koostuu käyttäytymismalleista, 

ajatuksista ja teoista, joita kaikki voi opetella ja joissa voi kehittyä. (American Psychological 

Association, 2012)  

Kykyä palautua (bounce back) ja sopeutua vastoinkäymisiin niitä kohdattaessa helpottavat 

useat eri suojaavat tekijät, jotka liittyvät yksilöön, tämän elämään sekä ympäristöön. 

Suojaavat tekijät, jotka voivat vaikuttaa suotuisasti resilienssin kehittymiseen, voidaan 
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luokitella kehityksellisiin ja psykososiaalisiin tekijöihin, kuten myös geneettisiin, 

epigeneettisiin ja neurokemiallisiin tekijöihin. Kehityksellisistä ja psykososiaalisista tekijöistä 

voidaan käyttää esimerkkinä luonteenpiirteitä, positiivisia selviytymiskeinoja, kuten 

huumoria ja sosiaalisen tuen hyödyntämistä, sekä lapsuuden traumakokemuksiin liittyviä 

kehityksellisiä muutoksia keskushermostossa ja kemiallisessa stressinkäsittelyssä. 

Geneettisiin ja neurokemiallisiin tekijöihin luokitellaan tietty määrä geenejä, jotka liittyvät 

HPA-akseliin, noradrenergiseen, dopaminergiseen ja serotonergiseen järjestelmään, sekä 

epigeneettiset muutokset liittyen stressireaktion säätelyyn ja herkkyys sairastua 

mielisairauteen. (Van der Hallen ym., 2020) 

Resilienssiä voi kasvattaa erilaisin keinoin. American psychological association listaa 

tällaisiksi keinoiksi sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen, hyvinvoinnista huolehtimisen, 

elämän tarkoituksen löytämisen, positiiviset ajatusmallit sekä tarvittaessa avun hakemisen. 

Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen voi ehkäistä yksinäisyyden tunteita ja eristäytymistä 

vaikeissa elämäntilanteissa. Myös vertaistuki lisää resilienssiä. Fyysisestä hyvinvoinnista 

huolehtiminen sisältää terveellisen ruokavalion, riittävän unen- ja nesteensaannin sekä 

säännöllisen liikunnan. Hyvä fyysinen terveys vahvistaa kehoa ja vähentää ahdistuksen 

tunteita ja masennusta, sekä arkisen stressin aiheuttamaa ahdinkoa. Hyvinvointiin kuuluu 

myös mielenhuolto esimerkiksi mindfulness-harjoitteiden kautta. Elämän tarkoituksen 

löytämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi avun tarjoamista sitä tarvitseville sekä 

tavoitteiden asettamista itselleen. Näillä keinoilla voidaan lisätä itsearvostuksen sekä 

tarkoituksen tunteita, jotka johdattelevat arjessa parempaan, haluttuun suuntaan. 

Positiiviset ja terveelliset ajatukset kannattelevat vaikeina hetkinä. Tärkeää on laittaa asiat 

järkevään perspektiiviin ja hyväksyä ne elämän muutokset, joita ei voi hallita. Toiveikkuuden 

ylläpitäminen ja optimismi ovat tärkeitä resilienssiä vahvistavia tekijöitä. (American 

Psychological Association, 2012) 

2.2.2 Tunnetaidot ja vahvuudet 

Tunnetaidot määrittävät sitä, miten ihminen osaa toimia tilanteessa, jossa mielen ja kehon 

täyttää jokin voimakas tunne. Suomen Mielenterveys ry (n.d.-b) määrittelee tunnetaitojen 

perusteiden muotoutuvan kykynä ilmaista tunteita, tunteiden säätelynä, itsehillintänä, 

omien tarpeiden kuunteluna, itsearvostuksena ja jämäkkyytenä. Tunnetaitojen 
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harjoitteleminen alkaa jo lapsuudessa uusia suuria tunteita kohdatessa. Tunteiden ja niiden 

tarkoitusten sanoittaminen on tärkeää, jotta tunteen mukaan toimimisen lisäksi oppisi 

toimimaan myös järjen kautta. (Väestöliitto, n.d.) 

Tunnetaidot vaativat tunteiden hallintaa ja itsehillintää. Arjessa toimiminen sujuu paremmin, 

kun omia tunteita osaa tulkita ja hallita suuria tunteenpurkauksia. Kun tunteet ovat 

hallinnassa, se vähentää pitkään tunteissa vellomista ja ajatusten vietävänä olemista. 

Tunteiden säätelytaidot luovat varmuutta arkeen ja vahvistavat itseluottamusta. 

Itsearvostuksen voi nähdä tunnetaitojen perustana, joka vahvistaa ja tukee tunnetaitoja. 

(Suomen Mielenterveys ry, n.d.-b) 

Osa positiivista mielenterveyttä on ihmisen psyykkiset vahvuudet ja kyvyt, jotka luovat 

voimavaroja. Luonteenvahvuuksia kutsutaan monesti myös positiivisiksi psykologisiksi 

piirteiksi. Luonteenvahvuuksia on tarkasteltu ja tutkittu osana mielen hyvinvointia 

Suomessa.  Kun kykenee tunnistamaan ja tiedostamaan omia vahvuuksiaan, se luo 

voimaantumisen tunnetta ja mahdollistaa vahvuuksien käyttämistä arjessa. Vahvuudet 

tukevat toimintakykyä ja itsevarmuutta ja niiden on todettu olevan yhteydessä parempaan 

terveyteen, niin fyysiseen, kuin psyykkiseenkin. (Appelqvist-Schmidlechner ym., 2016)  

Janganin yliopistossa vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että epävakaa 

työllisyystilanne vaikuttaa negatiivisesti ihmisen hyvinvointiin, niin resilienssiin kuin 

luonteenvahvuuteenkin. Toinen päätulos, joka tutkimuksessa löydettiin, oli, että resilienssi, 

luonteenvahvuus ja mielen hyvinvointi vahvistavat huomattavasti työtyytyväisyyttä. 

Tutkimuksessa linjattiin, että olisi oleellista luoda työyhteisöihin positiivista ilmapiiriä, tarjota 

työntekijöille heitä kiinnostavia työtehtäviä ja lisätä yksilöiden mahdollisuuksia 

vaikuttamiseen, jotta itsevarmuus ja vahvuudet voisivat kehittyä ja myös tukea työssä 

jaksamista. (Park, Sun & Yang, 2015) 

2.2.3 Positiiviset tunteet 

Vaillant kirjoittaa artikkelissaan (2012) kahdeksasta tärkeästä positiivisesta tunteesta, jotka 

liittyvät toisiin ihmisiin ja sosiaalisuuteen: rakkaus, toivo, ilo, anteeksiantavaisuus, 

myötätunto, usko, kunnioitus sekä kiitollisuus. Artikkelissa viitataan vahvasti siihen, että 
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positiiviset tunteet ovat kytköksissä ihmisen sosiaaliseen kyvykkyyteen ja tarpeeseen olla 

muiden kaltaistensa ympäröimänä. Viimeisen 20 vuoden aikana on tutkittu positiivisten 

tunteiden neurobiologisia vaikutuksia aivojen toiminnallisten magneettikuvausten avulla. 

Useissa näistä tutkimuksista on todettu, että miellyttävät kokemukset, kuten mieluisan 

musiikin kuunteleminen tai kauniiden kasvojen ihastelu, vaikuttavat aivojen limbisen 

järjestelmän alueella, erityisesti etuotsalohkossa, aivosaarekkeen sekä etummaisen 

pihtipoimun alueilla. Näillä aivojen alueilla sijaitsee myös tutkitusti empatiaan ja sosiaaliseen 

kyvykkyyteen liittyvää toimintaa. Vaillant kirjoittaa artikkelissaan näiden tutkimusten 

viittaavan siihen, että sosiaalinen kyvykkyys ja positiiviset tunteet ovat kytköksissä näihin 

samoihin aivojen alueisiin.   

Myös myötätunto itseään kohtaan on tutkitusti edistävä tekijä sosiaalisissa suhteissa. 

Esimerkiksi Intiassa tehdyn kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan myötätunto itseään kohtaan 

lisäsi itsensä ymmärtämistä, anteeksiantavaisuutta, resilienssiä, toivoa, optimismia, 

hyvinvointia, minäpystyvyyttä, pätevyyttä, älyllisiä ja emotionaalisia vahvuuksia, 

tuotteliaisuutta, positiivisia tunteita sekä vähentynyttä stressiä. Tämän itsensä 

myötätuntoisessa valossa tarkastelun kautta ajatellaan, että ihminen kykenee myös 

tuomaan positiivista ajattelua ympäristöönsä ja omiin sosiaalisiin suhteisiinsa. (Tiwari ym., 

2020, s. 565) 

2.3 Mielenterveyden mittaaminen 

Mielenterveyden mittaaminen ei ole yksiselitteistä käsitteen moniulotteisuuden vuoksi 

erityisesti, jos tarkoituksena on mitata mielenterveyttä yleisellä tasolla. Tärkeää on 

operationalisoida mielenterveys käsitteenä, jotta mahdollisimman luotettava mittaaminen 

onnistuu. Mielenterveys operationalisoidaan yleensä subjektiivisen hyvinvointikäsitteen alle, 

koska siinä painottuu yksilön oma käsitys hyvinvoinnistaan sen sijaan, että hyvinvoinnin 

määritelmät tulisivat täysin ulkopuolelta. (Appelqvist-Schmidlechner ym., 2016) 

Yksi maailmalla käytetyimmistä ja tutkituimmista positiivisen mielenterveyden mittareista on 

professori Sarah Stewart-Brownin 2000-luvun alussa kehittämä Warwick-Edinburgh Mental 

Wellbeing Scale (WEMWBS). Sen käyttö Suomessa on vielä harvinaista, mutta suosio on 

nousussa. Mittari on käännetty suomen kielelle vasta 2010-luvulla. Mittarin tunnuspiirteenä 
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on väittämät, joiden sanavalinnat keskittyvät positiivisiin mielleyhtymiin. (Appelqvist-

Schimdlechner, 2015)  

Sen sijaan mielenterveyden häiriöiden seulonta ja oireiden mittaaminen on tutumpaa. 

Suosittu menetelmä masennuksen vaikeusasteen mittaamiseen Suomessa on Beckin 

depressioasteikko, josta käytetään lyhennettä BDI. Depressioasteikon on kehittänyt 

yhdysvaltalainen psykiatri Aaron Beck jo vuonna 1961. Asteikosta on Suomessa käytössä 

erilaisia versioita ja se on suuntaa antava ja hyvä osa nimenomaan masennuksen 

seulontamenetelmiä. BDI-kyselyn pistetulosten tulkitsijalla tulisi olla kliinistä koulutusta ja 

kokemusta asteikon käytöstä. (Roivainen, 2008, ss. 2467–2470) Muita yleisiä masennuksen 

diagnosoinnissa hyödynnettäviä seulontakyselyitä ovat PHQ-9 ja Suomessa kehitetty DEPS-

seula, sekä yli 65-vuotiaiden masennuksen seulontaan tarkoitettu GDS-15- tai GDS-30-kysely 

(Depressio: Käypä hoito -suositus, 2020).  Sen sijaan ahdistuneisuushäiriöiden seulomiseen 

suunnatuista seulontakyselyistä yleisimpiä ovat GAD-7, PDSS ja BAI (Ahdistuneisuushäiriöt: 

Käypä hoito -suositus, 2019).  

2.4 Työikäisten hyvinvointi 

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan työikäisellä tarkoitetaan kaikkia 15–64-vuotiaita 

Suomen kansalaisia. Heidän osuutensa suomalaisesta väestöstä oli 62 % vuonna 2019. 

(Tilastokeskus, 2019) Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kuitenkin työikäisestä väestöstä 

vain täysi-ikäisiä, eli 18 ikävuodesta eteenpäin.   

Työikäisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tärkeimpiä tekijöitä ovat työllisyys, koulutustaso 

sekä ansiotulon määrä. Näillä tekijöillä on havaittu olevan vaikutusta myös elinikään. 

Työikäisen väestön terveyserot ovat selkeitä. Korkeasti kouluttautuneet ovat pääasiassa 

terveempiä, kuin esimerkiksi ainoastaan peruskoulun käyneet. Perusasteen jälkeen 

opintonsa keskeyttäneet ovat sairaampia, ja heillä esiintyy enemmän päihteiden käyttöä. 

Myös työttömyyttä esiintyy enemmän ainoastaan perusasteen opinnot suorittaneiden 

keskuudessa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2020)  

Työnteko on pääasiassa mielenterveyttä tukevaa, ja parhaimmillaan edistää sosiaalisten 

suhteiden luomista, turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, sekä lisää yksilön 
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itsetuntoa muun muassa onnistumiskokemusten kautta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

2019c). Työ koetaan pääsääntöisesti kunniana ja etuoikeutena, sekä keinona kehittää 

itseään ja näyttää omaa osaamistaan. Työnteko ja ammatti ovat osa jokaisen 

henkilökohtaista identiteettiä. (Työturvallisuuskeskus, 2010) Kuitenkin kireä ilmapiiri 

työyhteisössä, alhainen työskentelymotivaatio tai kiusaaminen ovat mielenterveydelle 

haitallisia tekijöitä, tai voivat vaihtoehtoisesti olla heikosta mielenterveydestä johtuvaa. 

Psyykkisesti tai fyysisesti kuormittava työ voi myös altistaa mielenterveyden häiriöille, kuten 

masennukselle. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019c)  

Vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen perusteella joka viides nainen ja 15 prosenttia miehistä oli 

kokenut työstä johtuvaa merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Saman tutkimuksen 

mukaan mielenterveyden häiriöt ovat yleistyneet sekä miehillä että naisilla, kun taas 

psyykkinen kuormittuvuus on lisääntynyt naisilla vuoteen 2011 verrattuna. Mielenterveyden 

häiriöt ovat Suomessa yleisin syy työkyvyttömyyteen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

2018) Kun vuosituhannen vaihteessa masennuksen diagnosointi yleistyi, puhuttiin samassa 

yhteydessä paljon sen aiheuttamasta työkyvyttömyydestä. Mielenterveyden ongelmat ja 

työkyvyttömyys liittyvät vahvasti toisiinsa ja syyseuraussuhde on molemminpuolinen. 

(Joukamaa, 2010, s. 3665) Ikä on tekijä, joka näkyy vahvasti työkyvyttömyyden taustasyissä. 

Mielenterveys- ja käyttäytymisongelmat ovat pääasiallinen syy Kelan 

työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun on kyse 16–24-vuotiaista ihmisistä. Tämän lisäksi 40 

prosenttia vanhemmankin työikäisen väestön työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu 

mielenterveys- ja päihdeongelmista. (Heilä ym., 2020)  

1970- ja 1980-luvun vaihteessa Yhdysvalloissa huomattiin ilmiö, että ihmiset, joiden työ oli 

emotionaalisesti haastavaa, kokivat olevansa uupuneita ja innostuneisuuden ja energisyyden 

tunteet katosivat. Tämä johti suurempaan työuupumuksen tutkimiseen. Suomessa on 

osoitettu, että työuupumus ja ekshaustio lisäävät tulevaisuuden sairauspoissaolojen määriä 

ja jopa tulevien sairaalajaksojen riski kasvaa. (Toppinen-Tanner, 2011) 

2.4.1 Maaseudun työikäiset 

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n toiminta perustuu vahvasti nimenomaan 

maaseudulla asuvien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen (Maaseudun Terveys- ja 
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Lomahuolto ry, n.d.) Merkittävän suuri osa Suomen pinta-alasta määritellään harvaan 

asutuksi maaseuduksi, mutta nyky-Suomessa suurin osa väestöstä asuu 

kaupunkikeskuksissa. Työikäisten määrä kaupungeissa oli vuoden 2014 lopussa 72 

prosenttia, kaupunkien läheisellä maaseudulla seitsemän prosenttia, harvaan asutulla 

maaseudulla viisi prosenttia ja ydinmaaseudulla 10 prosenttia. Työikäiset hakeutuvat 

maaseudulta kaupunkeihin usein työn perässä. Maaseudulla työn päätoimiala on 

alkutuotanto ja jalostus, kun taas yksityisten ja julkisten palvelujen työtarjonta on 

vähäisempää kuin kaupunkialueilla. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2017) 

2.4.2 Työttömyys ilmiönä 

Sinervo & Hietapakka viittaavat työpaperissaan useaan tutkimukseen, jotka kuvaavat 

työttömyyden vaikuttavan negatiivisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Työttömät ovat 

lähtökohtaisesti sairaampia ja voivat huonommin kuin työssäkäyvät. Tämä johtuu 

todennäköisesti useasta tekijästä, eikä ole syy-seuraussuhteeltaan yksiselitteinen. 

Työttömyydestä johtuva sairastavuus ja huonovointisuus voi johtua terveys- ja 

sosiaalipalvelujen ulkopuolelle jäämisestä, sosiaalisesta syrjäytymisestä, itsetunnon 

heikkenemisestä tai tukiverkoston kaventumisesta. Toisaalta nämä voivat olla myös syitä 

työnsaannin ongelmille. Heikentynyt toimintakyky on yleisempää työttömillä, ja työttömyys 

voi heikentää toimintakykyä entisestään. (Sinervo & Hietapakka, 2013, s. 15) 

Työttömyys on yleinen huolenaihe Suomessa. Vuoden 2020 alussa työttömien määrä oli 

196 000, joka on 15 000 enemmän, kuin vuotta aiemmin (Tilastokeskus, 2020). Reini, 

Forsman & Wahlbeck (2018) kuvaavat tutkimuskatsauksessaan työttömyyden aiheuttaman 

psyykkisen kuormittavuuden johtuvan erilaisista tekijöistä, joita työssäkäyvällä on, mutta 

työttömältä voi puuttua. Näitä ovat muun muassa ajankäyttö, sosiaalinen kanssakäyminen, 

tarkoituksen ja statuksen tunne sekä aktiivisuuteen kannustaminen. Myös mahdollinen 

tulojen puute voi liittyä suoraan psyykkiseen kuormittavuuteen. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

sekä kansainvälisesti että Suomessa tehtyjä tutkimuksia liittyen työttömyyden ja 

mielenterveyden välisiin yhteyksiin. Tulokset olivat pääosin yhteneväisiä. Työttömyyden 

kokemiseen liittyy myös yhteiskunnan tarjoamat työttömyysturvapalvelut, jotka vaihtelevat 

eri valtioiden välillä. 
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2.4.3 Mielenterveysongelmat työyhteisöissä 

Työpaikalla on merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Suomessa arvostetaan viihtyisässä 

työympäristössä tehtyä mielenkiintoista työtä, missä johtaminen on reilua. Työn turvallisuus 

ja vakinaisuus koetaan tärkeämpänä, kuin palkan suuruus. Mielekkäässäkin työyhteisössä voi 

työikäiselle kuitenkin kasaantua paljon stressiä ja suuret työmäärät voivat aiheuttaa 

uupumista. Pitkällä aikavälillä työuupumus voi edetä jopa masennukseksi. Työhyvinvointiin 

vaikuttavat muun muassa ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi, 

vuorovaikutus ja saatu tuki, työolosuhteet ja -välineet, työtehtävät ja oma osaaminen, sekä 

esimiestyö. (Työturvallisuuskeskus, 2010)  

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, OECD, julkaisi yhdessä Euroopan unionin 

kanssa laajan katsauksen Euroopan kansalaisten terveydentilaan, ongelmiin ja niiden 

ratkaisemiseen vuonna 2018. Mielenterveysongelmat vaikuttavat 84 miljoonan ihmisen 

elämään Euroopassa ja kun tarkastellaan, miten mielenterveysongelmia esiintyy kussakin 

maassa erikseen, on Suomi listan ensimmäisenä. Yleisin mielenterveysongelma Euroopassa 

on ahdistuneisuushäiriö ja lähes yhtä yleisenä on masentuneisuushäiriöt. Suomessa 

masennus on kaikista yleisin mielenterveysongelma ja seuraavana ahdistuneisuushäiriön 

kanssa yleistyy alkoholi- ja päihdeongelmat. (OECD, 2018)  

Ratkaisevassa osassa mielenterveysongelmien kehityksessä ja muutoksissa on ihmisen 

tekemä työ ja koulutus. Alempi koulutustaso altistaa todennäköisemmin 

mielenterveysongelmille, kuin korkeakoulutus. Työttömyys on toinen 

mielenterveysongelmille altistava tekijä, ja mielenterveysongelmista kärsivät ovat myös 

huomanneet oireiden helpottavan työpaikan saamisen jälkeen. Samalla tavoin työpaikan 

menettäminen voi heikentää mielenterveyttä. (OECD, 2018) 

2.4.4 Työikäisten mielenterveyden edistäminen 

Työterveyshuoltolailla on tärkeä rooli työikäisten mielenterveyden ongelmien ehkäisyssä ja 

hoidossa, sekä edistämisessä.  Lain tarkoituksena on edistää työntekijän, työnantajan ja 

työterveyshuollon yhteisvoimin työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja 

työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja 



16 

 

toimintakykyä työuran eri vaiheissa, sekä työyhteisön toimintaa (Työterveyshuoltolaki 

1383/2001 § 1). Työterveyshuolto auttaa tilanteessa, kun työpaikan resurssit tunnistaa ja 

hoitaa työntekijää eivät ole riittäviä. Työterveyshuolto mahdollistaa työstä ja työolosuhteista 

johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemisen ja torjumisen. (Työturvallisuuskeskus, 

2010) Työterveyshuoltolain lisäksi myös työturvallisuuslaki sisältää säädöksiä työympäristön 

ja työolosuhteiden parantamiseen. Lain tarkoituksena on turvata, ylläpitää sekä ennalta 

ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä sekä työympäristöstä 

johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. (Työturvallisuuslaki 

738/2002 § 1) 

Työpaikoilla tulee ottaa huomioon erilaisia mielenterveyden edistämiseen liittyviä 

ulottuvuuksia, joiden kehittämiseen tarvitaan moniulotteista näkökulmaa. Tehokkainta 

vaikuttamista on kohdistaa toimenpiteet sekä yksilöihin, että organisaatioon. Näitä 

työntekijöiden psyykkiseen hyvinvointiin ja työyhteisön psykososiaaliseen hyvinvointiin 

liittyviä kehityskohteita ovat muun muassa työympäristö, yrityskulttuuri, johtamistapa, 

työyhteisön toimivuus ja viestintätavat. Olennaista on, että työntekijöiden ja organisaation 

välillä vallitsee yhteisymmärrys. Kun työyhteisön viestintä on sujuvaa ja organisoitua, 

jokaisen työntekijän on helpompaa tuoda ilmi työhön liittyvää stressiä ja epäkohtia. Tällaista 

toimivaa viestintää tukee esimerkiksi tiimipalaverien säännöllinen järjestäminen sekä 

kunnioittavan, mutta rehellisen palautteen antaminen puolin ja toisin. Organisaation 

rakenteita on tärkeää tarkastella säännöllisesti, jotta mahdollisiin epäkohtiin voidaan tehdä 

organisatorisia muutoksia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019c) 

Mielenterveyssyistä johtuviin sairauspoissaoloihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota 

työpaikoilla, sillä etenkin nuorten, 18–35-vuotiaiden työntekijöiden mielenterveysongelmista 

johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä jatkaa kasvuaan. Johtamisen kehittäminen, 

mielenterveyttä tukevat työjärjestelyt, haitallisen kuormittavuuden minimointi sekä yleisesti 

hyvät työolot ehkäisevät mielenterveyssyistä johtuvia sairauspoissaoloja. Työpaikoilla 

osallisuuden ja sosiaalisuuden edistäminen luovat hyvää pohjaa mielenterveyttä tukevalle 

työyhteisölle. Selkeät työnjaot, vastuut ja velvollisuudet sekä odotukset lisäävät työntekijän 

hyvinvointia, sillä silloin hän pystyy vastaamaan häneen kohdistettuihin odotuksiin 

paremmin. Riittävä palautuminen työstä on hyvin tärkeää jaksamisen kannalta. 

(Työturvallisuuskeskus, 2018) 
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3 Tuettu lomatoiminta 

Mahdollisuus irrottautua arjesta ja rentoutua kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Tuetun 

lomatoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa tämä myös niille, joiden toimeentulo ei riitä 

perinteiseen lomaan. Lomatoimintaa järjestetään ympäri Suomea erilaisissa 

kylpylähotelleissa, urheilukeskuksissa ja kuntoutuslaitoksissa. (Lomajärjestöjen 

yhteistyöryhmä LYR, n.d.)  Lomatoiminnan Suomessa mahdollistaa Veikkaus Oy:n tuotot sekä 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, joka vastaa siitä, että veikkausvoittovaroja 

käytetään tulokselliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan. STEA-avustukset ovat 

valtionavustuksia, joiden jakamisesta päättää Sosiaali- ja terveysministeriö. Tuettuja lomia 

järjestää Suomessa kuusi yhdistystä. (STEA, 2019)  

Lomatuki voidaan myöntää yksilölle tai perheelle terveydellisin, sosiaalisin tai taloudellisin 

perustein. Tuetulle lomalle osallistumista haetaan sähköisesti tai paperilomakkeella, joka 

toimitetaan lomajärjestölle. Lomakkeessa kartoitetaan hakijan tuetun loman tarvetta tulo- ja 

elämäntilannetietojen, sekä hakijan omien, vapaiden perustelujen avulla. Hakijat 

pisteytetään ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella, jotka ovat kaikille lomajärjestöille 

pääosin yhteisiä. Jokaisen lomajärjestön pisteytyskriteeristöstä löytyvät tuetulle 

lomatoiminnalle olennaiset terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset kokonaisuudet, mutta 

pisteytyksen painotukset saattavat vaihdella eri lomajärjestöjen välillä. (STEA, 2019)  

Tuetun lomatoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten tarkastelussa on tärkeää ottaa 

huomioon, että lomalle hakeutuvat ne ihmiset, jotka ensinnäkin tietävät lomatoiminnan 

olemassaolosta ja tarkoituksesta, ja toiseksi oma-aloitteisesti täyttävät lomahakemuksen. 

Tämä tarkoittaa, että todennäköisesti osa niistä, jotka hyötyisivät eniten tuetusta lomasta, 

eivät päädy hakijoiden joukkoon. Koska tuettujen lomien pisteytysjärjestelmä on luotu niin, 

että ne, jotka tarvitsevat lomaa eniten, tulevat valituiksi, olisi lomatoiminnan oikeanlainen ja 

oikeaan paikkaan suunnattu markkinointi hyvin tärkeää. Lomajärjestöjen sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen kanssa tehty yhteistyö voisi olla ratkaisu markkinoinnin 

suuntaamisen ongelmiin, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita usein käyttävät ovat 

todennäköisesti niitä, jotka hyötyisivät tuetusta lomasta eniten. (STEA, 2019) 
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3.1 Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry 

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestää tuettua lomatoimintaa ihmisille, joilla ei olisi 

muuten mahdollisuutta lomailuun. Järjestö on perustettu vuonna 1954 vähävaraisten, 

rasittuneiden maaseudun äitien ja heidän lastensa arjen hyvinvoinnin tueksi. Nykypäivänä 

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestää erilaisille ryhmille suunnattuja 

ryhmämuotoisia lomia vuosittain lähes 600 viikkoa eri puolilla Suomea. Lomatoiminnan 

tarkoituksena on lisätä lomalaisten osallisuudentunnetta ja voimavaroja joko yksilöllisesti tai 

perheen sisällä. Lomatoimintaa järjestetään laajasti erilaisille sosiaalisille ryhmille, kuten 

lapsiperheille, eläkeläisille, ikääntyneille ja työikäisille sekä järjestön perinteen mukaisesti 

yrittäjille ja maatalousyrittäjille ja heidän perheilleen, mutta myös erityisryhmille, kuten 

kehitys- ja liikuntavammaisille sekä heidän omaisilleen.  

Useilla Suomen sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on lomaryhmiä Maaseudun Terveys- ja 

Lomahuolto ry:n kanssa tehdyn yhteistyön kautta. Näistä esimerkkeinä Aivoliitto, Suomen 

Diabetesliitto, Suomen Reumaliitto sekä Sydänpiirit.  (Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry, 

n.d.) Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n järjestämät lomat sisältävät vaihdellen eri 

teemoihin liittyviä luentoja, ohjattua liikuntaa ja muuta harrastetoimintaa sekä ohjattuja 

ryhmäkeskusteluja. Hyvinvointia työikäisille -lomat sisältävät lisäksi kuntotestin ja 

testipalautteen. Lomaan on sisällytetty myös vapaa-aikaa. Kaikkien lomien, riippumatta 

kohderyhmästä, kantavana ajatuksena on vertaistuen hyödyntäminen hyvinvointia lisäävänä 

voimana. (Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry, 2020) 

3.2 Osallisuuden ja vertaistuen merkitys 

Merkittäviä hyvinvoinnin kokemuksen synnyttäviä tekijöitä ovat koettu terveydentila, 

luottamus omiin mahdollisuuksiin ja kykyihin, sosiaaliset suhteet sekä luottamus toisiin 

ihmisiin. Osallisuuden ja vertaisuuden korostamisella ja edistämisellä voidaan vaikuttaa 

näihin kaikkiin osatekijöihin, mikä tekee osallisuudesta ja vertaisuudesta merkittäviä 

käsitteitä hyvinvoinnista puhuttaessa. (ASPA, 2010)  

Tuetun lomatoiminnan merkittäviä vaikuttavuustekijöitä ovat vertaistuki ja osallisuus. 

Suomen perustuslaki säätää osallisuudesta osana ihmisen perusoikeuksia kansalaisena 
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(Perustuslaki 1999/731). Osallisuuden ajatellaan olevan niin sanottu sateenvarjokäsite – se 

kokoaa yhteen erilaisia näkökulmia ja ajatustapoja. Osallisuus tarkoittaa yksilötasolla 

tunnetta, joka syntyy, kun kokee kuuluvansa johonkin itselle mielekkääseen ja tärkeään 

ryhmään tai yhteisöön. Osallisuus on vaikuttamista, hallinnantuntoa ja itselle tärkeiden 

asioiden päättämistä. Yhteiskunnassa osallisuus tulee esiin mahdollisuuksien ja oikeuksien 

toteutumisena ja ihmisten välisenä vuorovaikutuksena. Osallisuus on liittymistä 

(involvement), erilaisissa suhteissa olemista, kuulumista, yhteisyyttä, yhteensopivuutta, 

mukaan ottamista, osallistumista ja demokratiaa. (Isola, Kaartinen, Leemann & Lääperi, 

2017) Osallisuuden edistäminen on tärkeä osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista. Osallisuus varmistaa yhteiskunnan 

toimimisen ja edistää tasa-arvon toteutumista. Yhteiskuntarakenteet, kuten sosiaali- ja 

terveyshuollon palvelut ja työllisyyspalvelut, sekä muut toimijat kuten koulut, työpaikat, 

seurakunnat, harrastetoiminta ja yhdistykset ovat tärkeitä osallisuuden edistäjiä.  

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019d)  

Mäntylän haastattelututkimuksen (2020) mukaan tuettu loma vaikuttaa positiivisesti 

lomalaisten koettuun terveyteen sekä elämänlaatuun. Tutkimuksessa verrattiin myös 

yksinäisyyden kokemusta ennen ja jälkeen loman. Ennen lomaa tehdyssä kyselyssä 

vastaajista 51 % kokivat terveytensä keskitasoiseksi tai sitä heikommaksi, kun taas loman 

jälkeen vastaava luku oli 40 %. Elämänlaadun kohtalaiseksi tai sitä huonommaksi koki 42 % 

vastaajista ennen lomajaksoa, kun taas sen jälkeen prosenttiluku oli 36 %. Melko usein tai 

jatkuvasti yksinäisyyden tunnetta kokevien prosenttimäärä oli ennen lomaa 25 % ja loman 

jälkeen 19 %, sekin laskien huomattavasti. Tutkimuksen mukaan osallisuutta tunsivat 

paremmin ne, jotka kokivat terveytensä ja elämänlaatunsa hyviksi, ja kokivat vähemmän 

yksinäisyyttä.   

Vertaistuen ajatellaan olevan merkittävä hyvinvointitekijä (STEA, 2019). Kuitenkin 

esimerkiksi Korkialan & Puumalaisen (2015) tutkimus osoitti, että lomalaisten kokema hyöty 

vertaistuesta vaihtelee. Tutkimuksen tekijöiden mukaan tämä voi johtua myös siitä, ettei 

vertaistuen käsitettä ole välttämättä täysin ymmärretty, tai että sen merkitystä voi olla 

vaikea arvioida. Kippola-Pääkkösen (2018, ss. 174–175) mukaan vertaistuki voidaan 

määritellä sosiaaliseksi tueksi, jossa keskenään vertaiset henkilöt jakavat kokemuksia. 

Ajatellaan, että ihmisen hyvinvoinnin yhtenä osa-alueena on kuulua sosiaalisten suhteiden 
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verkostoon, jossa keskinäinen välittäminen ja sen ilmaiseminen tapahtuu. Vertaistuki voi 

sisältää piirteitä tiedollisen, emotionaalisen, tai yhteenkuuluvuuden ja vastavuoroisuuden 

tuen malleista ja se kytkeytyy sosiaalisen verkoston ja sosiaalisen tuen käsitteisiin. 

Työyhteisöissä vertaistuen koetaan olevan työilmapiiriä kohottava, sillä se lisää 

yhteenkuuluvuudentunnetta, solidaarisuutta sekä ystävyyttä, ja sen ajatellaan olevan tärkeä 

yhteistyömuoto oman ammattitaidon kehittämisprosessissa (Lampinen ym., 2013, s. 80). 

Vertaistuki on parhaimmillaan elämänlaatua parantavaa ja voimaannuttavaa. Se lisää 

omantunnonarvoa ja ihmisten keskinäistä ymmärrystä. Vertaistuki lisää myös osallisuutta. 

Vertaistuki voi olla kahdenkeskistä, ryhmämuotoista vertaisen, koulutetun vapaaehtoisen tai 

ammattilaisen ohjaamana, tai tapahtua verkossa. Vertaistukea on myös lehdissä, kirjoissa ja 

taiteessa. Vertaistukitoiminnan juuret juontavat 1900-luvun alkupuoliskon Yhdysvaltoihin ja 

Alcoholics Anonymous -liikkeeseen sekä Klubitalotoimintaan, joka on syntynyt 

mielenterveyspotilaiden tarpeesta pitää yhteyttä toisiinsa sairaalasta kotiutumisen jälkeen. 

Ihmisen luonnollinen tapa elää on olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa vertaistensa, eli 

toisten ihmisten kanssa. Tähän perustuu teoria siitä, että vertaisuudella ja sitä edistävällä 

vertaistuella on tärkeä rooli yksilön kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Vertaisuus on 

yhteisöllisyyden tunteen luomista ja turvaamista. (ASPA, 2010) 

4 Opinnäytetyön toteuttaminen 

Opinnäytetyömme on tutkimuspainotteinen ja tutkimusotteeksi valitsimme kvantitatiivisen 

tutkimuksen. Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa pohdimme tutkimusotteen valintaa 

kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen välillä, ja suunnitelmissa oli myös yhdistellä molempien 

tutkimusotteiden parhaita puolia. Päädyimme kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen sen 

selkeyden vuoksi. Se tuntui sopivimmalta vaihtoehdolta kyselylomakkeen laatimiseen ja 

analysointiin, johon pyrimme saamaan vastauksia niin suurelta ihmisjoukolta, kuin vain oli 

mahdollista. 

4.1 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimusongelmat 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n 

Hyvinvointia työikäisille -lomien merkitystä lomille osallistuneiden työikäisten 
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mielenterveydelle. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, mitkä lomaohjelman osa-alueet 

koetaan mielenterveyden kannalta merkityksellisimmäksi, sekä miten lomatoiminnan 

koetaan vaikuttavan mielenterveyteen. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry voi hyödyntää 

tämän opinnäytetyön tutkimuksen tuloksia toiminnan kehittämisessä. Tavoite toteutetaan 

muodostamalla tutkimusongelmat, jotka ovat: 

1. Mitä merkityksiä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomatoiminnalla on 

työikäisten lomalaisten mielenterveydelle heidän itsensä kokemana?  

2. Minkä lomaohjelman osion työikäiset kokivat mielenterveydelleen 

merkityksellisimmäksi Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n tuetulla lomalla?  

4.2 Tutkimusmenetelmä ja kerätyn aineiston analysointi 

Kvantitatiivisella tutkimuksella pyritään kuvaamaan ja tulkitsemaan tutkittavaa ilmiötä ja 

siinä havaittuja yhteyksiä ja vaikutussuhteita. Tutkimustulokset annetaan tunnuslukuina, 

joiden analysointi tapahtuu vertaamalla lukuja matemaattisiin malleihin tai mallintamalla 

tuloksia matemaattisesti. (Ronkainen ym., 2011, ss. 83–84) Määrällisen tutkimuksen pohjana 

toimivat johtopäätökset, jotka saadaan aiemmista, samaa aihetta käsittelevistä 

tutkimuksista. Ennen määrällisen tutkimuksen tekoa käsiteltävästä aiheesta tulee siis olla 

riittävästi tutkittua tietoa ja aikaisempia teorioita. Määrällinen tutkimusprosessi etenee 

yleensä johdonmukaisesti, ja tutkimuksen vaiheet ovat ennalta määritellyt. Määrällisessä 

tutkimuksessa olennaista on tutkijan objektiivisuus, eikä tutkijan mielipiteitä tule esiin 

tutkimusraportissa. (Hirsijärvi ym., 2018, s. 140)  

Keräsimme tutkimusaineiston toteuttamalla verkkokyselyn Maaseudun Terveys- ja 

Lomahuolto ry:n lomatoimintaan aikavälillä 30.8.–30.10.2020 osallistuneille lomalaisille. 

Verkkokysely toteutettiin Webropol -alustalla. Kysely lähetettiin kaikille edellä mainitulla 

aikavälillä järjestettyjen Hyvinvointia työikäisille -lomien osallistujille. Halusimme toteuttaa 

kyselyn lomalaisille niin, että heidän lomansa on jo päättynyt, mutta niin, että loma olisi vielä 

hyvin vastaajien mielessä. Kysely toteutui aikavälillä 8.–18.12.2020.  Aineiston analysointiin 

käytettiin Webropol-alustan luomia tilastointeja ja taulukoita, kun kyselyyn oli saatu kaikki 

vastaustulokset. Tuloksia analysoitiin Webropol-alustan tulosten perusteella ja sen avulla 
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kyselyn tuloksista saatiin graafisia kaavioita ja taulukoita kuvittamaan ja selventämään 

tutkimustuloksia. 

4.3 Kyselylomakkeen laatiminen 

Tutkimuksen kannalta on olennaista, että kyselylomakkeella mitattava tutkimusongelma on 

käsitelty riittävän syvällisesti. Kyselylomakkeen kysymysten täytyy vastata täysin sitä, mitä 

tutkimusongelmassa selvitetään, ja sen luomisessa tulee olla kärsivällinen. Erityisesti 

kvantitatiivisen tutkimuksen yhteydessä tehtävän kyselylomakkeen onnistunut käyttö vaatii 

täsmällisyyttä, taustalla olevan teorian laaja-alaista selvitystä sekä tarkasti määriteltyä 

asiaongelmaa. (Vilkka, 2007, s. 63)  

Opinnäytetyömme kyselylomakkeen taustamuuttujiksi valikoituivat vastaajien sukupuoli, 

syntymävuosi, koulutustausta sekä työllisyystilanne. Taustamuuttujana sukupuoli on 

oleellinen, koska vuoden 2017 tutkimuksessa ilmeni sukupuolieroja psyykkisessä 

kuormittuneisuudessa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018). Myös syntymävuosi on 

tärkeä taustamuuttuja, sillä mielenterveys- ja käyttäytymisongelmat ovat nuoremmilla 

useammin syynä työkyvyttömyyseläkkeeseen, kuin vanhemmilla ihmisillä (Heilä ym., 2020). 

Lisäksi vastaajien työllisyystilanne valikoitui viimeiseksi taustamuuttujaksi, koska työttömyys 

vaikuttaa tutkitusti negatiivisesti terveyteen ja hyvinvointiin (Sinervo & Hietapakka, 2013). 

Myös koulutustaustalla on tutkitusti yhteys työikäisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2020).  

Kyselylomaketta laadittaessa tulee ottaa huomioon vastaajien tarpeet. Kysely ei saa olla liian 

pitkä, sillä se voi tehdä vastaamisesta epämiellyttävää ja jopa aiheuttaa kyselyyn 

vastaamatta jättämisen. Kysymysten tulee olla napakoita ja asiansa selkeästi ilmaisevia, jotta 

vastaaminen ei jää tulkinnan varaan. Kysymyksissä tulee käyttää ymmärrettävää ja selkeää 

kieltä. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota kyselylomakkeen ulkoasuun ja siisteyteen sekä 

siihen, että kysymykset ovat loogisessa järjestyksessä. Tärkeää on myös huomioida vastaajaa 

kunnioittavat sanavalinnat ja turvallisuuden tunteen luominen vastaajalle. 

(Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto KvantiMOTV, n.d.) Päädyimme muotoilemaan 

mielenterveyden käsitteen mielen hyvinvoinniksi kyselyä laatiessamme, koska se voi olla 
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vastaajien mielestä helpommin lähestyttävä, ja se on myös positiivisen mielenterveyden 

näkökulmasta katsoen mielekkäämpi termi.  

Kysymykset voivat olla joko monivalintakysymyksiä, avoimia kysymyksiä tai sekamuotoisia 

kysymyksiä. Monivalintakysymyksissä etuna on niiden valmiiksi strukturoidut 

vastausvaihtoehdot, jotka ovat suoraan operationalisoitu teoriatiedosta. Vastausten 

mittaaminen on tällöin selkeää ja vakioitua. Avoimiin kysymyksiin on tarkoitus vastata omin 

sanoin ja spontaanisti. Tällaisten kysymysten strukturointi tapahtuu aineiston keräämisen 

jälkeen, jolloin vastaukset ryhmitellään asiakokonaisuuksien mukaan. Strukturoiminen voi 

olla raskasta ja haastavaakin, joten yleensä suositaan monivalintakysymyksiä. Kuitenkin 

avoimien kysymyksien käyttöä puoltaa niiden antama mahdollisuus tuottaa laajemmin tietoa 

esimerkiksi erilaisten palvelujen toimivuudesta ja asiakastyytyväisyydestä. Sekamuotoisissa 

kysymyksissä osa vastausvaihtoehdoista on annettu valmiiksi ja osa on avoimia kysymyksiä. 

”Muu syy, mikä?” on tyypillinen sekamuotoisen kysymyksen avoin vaihtoehto. 

Sekamuotoisesta kysymyksestä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun ajatellaan, ettei kaikkia 

vastausvaihtoehtoja ole tiedossa. (Vilkka, 2007, ss. 67–69) Kyselymme koostui yhteensä 17 

monivalintakysymyksestä. Kysymyksistä osa muotoiltiin väittämiksi, jotta kyselyyn saataisiin 

monipuolisuutta ja siihen vastaaminen olisi mielenkiintoisempaa. 

Kyselymme pidettiin vastaajaystävällisesti tiiviinä, jotta mahdollisimman moni kyselyn linkin 

saaneista vastaisi siihen. Mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä mitattiin viisiportaisella 

Likert-asteikolla ”täysin eri mieltä – jokseenkin eri mieltä – ei kosketa minua/en osaa sanoa – 

jokseenkin samaa mieltä – täysin samaa mieltä”.  Samankaltainen asteikko pyrittiin 

toistamaan kyselyn läpi, jotta kyselyn täyttäminen olisi mahdollisimman selkeää. 

Kyselyn pilottitutkimus toteutettiin ennen virallista kyselyä, jotta kyselylomakkeen toimivuus 

ja selkeys voitiin varmistaa ennen tutkimuksen toteuttamista. Pilottitutkimuksen 

toteuttamisessa mukana oli tilaajamme Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n 

henkilökuntaa, koska heillä on paras ammattitaito ja tieto tuettujen lomien sisällöistä ja 

tavoitteista. Pilottitutkimuksen tuloksien avulla kyselylomake hiottiin kuntoon ennen sen 

lähettämistä tuetuille lomille osallistuneille. Kyselylomake lähetettiin kuudelle Maaseudun 

Terveys- ja Lomahuolto ry:n työntekijälle, jotka suostuivat käymään kyselyn läpi ja antamaan 

siitä palautetta. Webropolin tietojen mukaan neljä työntekijää avasi kyselyn, ja lopulta 
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saimme kahdelta työntekijältä palautetta kehittämistä varten. Saimme erittäin hyviä 

kehitysideoita kysymysten järjestelyä varten ja muokkasimme kyselyn sanavalintoja 

tarkoitukseen sopivammaksi. Lisäksi saimme hyviä lisäyksiä lomatoiminnan 

merkityksellisestä sisällöstä. 

4.4 Tiedonhaun kuvaus 

Lähdimme kokoamaan opinnäytetyömme teoreettista viitekehystä keräämällä tietoa 

keskeisistä käsitteistämme. Haimme sekä suomen-, että englanninkielistä tutkimustietoa 

hyödyntäen Google Scholar-, PubMed-, Medic-, Helda- sekä Cinahl-tietokantoja. Osa 

käytetyistä lähteistä on luettavissa vain tilauksen kautta, eikä niihin näin ollen kaikilla 

lukijoilla ole pääsyä.  

Teoreettista viitekehystä rakennettaessa käytettyjä hakusanoja olivat: mielenterveys, 

työikäiset, työttömyys, tuettu lomatoiminta, positiivinen mielenterveys, vertaisuus, 

osallisuus, resilienssi, tunnetaidot, mielenvahvuus, luonteenvahvuus, sekä positiiviset 

tunteet. Näistä hakusanoista muodostimme seuraavanlaisia yhdistelmiä: työikä* AND 

mielenterv*, työikä* AND mielenterv* AND edistäminen, mielenterv* AND vertaisuus, 

osallisuus AND mielenterv*, sekä tuettu lomatoiminta AND vertaistuki. Englanninkielisten 

lähteiden hankintaan käytimme hakusanoja mental health, working age adults, adults OR 

adulthood OR middle aged, social tourism OR social vacation, resilience, strength of 

character, peer support sekä positive mental health.  Englanninkielisistä hakusanoista 

muodostimme yhdistelmiä working age adults AND mental health, mental health AND social 

tourism OR social vacation, adults AND mental health AND peer support, adults AND 

resilience AND mental health. Muita tietokannoissa käytettyjä tiedonhaun rajauksia olivat 

vuosiluvut 2010–2020, ilmainen kokonainen teksti sekä kielinä suomi ja englanti.  

Tiedonhaussa hyödynnettiin myös Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen sivustoilta löytyviä julkaisuja. Lisäksi työssä hyödynnettiin jo 

löydettyjen lähteiden lähdeluetteloa tiedonhaun tukena. Googlen hakukonetta käytettiin 

lähdekriittisyys huomioiden edellä mainituilla suomen- ja englanninkielisillä hakusanoilla 

muiden kuin tutkimuslähteiden hankintaan. Löysimme ajankohtaisia, kriittisesti 

hyväksyttäviä lähteitä. 



25 

 

5 Kyselyn tulokset 

Kysely lähetettiin yhteensä 89 ihmiselle, jotka olivat osallistuneet Maaseudun Terveys- ja 

Lomahuolto ry:n Hyvinvointia työikäisille -lomille aikavälillä 30.8.–30.10.2020. Kyselyyn 

saatiin yhteensä 42 vastausta, joten vastausprosentti on 47 %. Halusimme varmistaa 

kyselylomakkeen täyden anonymiteetin, joten välitimme linkin kyselyyn ja saatekirjeen 

opinnäytetyön tilaajalle. Tilaajallamme oli kaikkien kyseisille lomille osallistuneiden 

yhteystiedot ja tilaaja vastasi täysin kyselyn ja saatekirjeen välittämisestä lomille 

osallistuneille, jotta emme itse olisi tekemisissä lomalaisten yhteystietojen kanssa ja siten 

rikkoisi kyselyyn vastaajien anonymiteettiä. 

5.1 Taustamuuttujat 

Enemmistö kyselyyn vastanneista oli naisia (79 %, n = 33). Miehiä oli 21 % (n = 7) ja muun 

sukupuolisia ei ollut lainkaan. Kuviosta 1 selviää, että suurin osa vastaajista oli syntynyt 

vuosina 1955 – 1969 (81 %, n = 34). Muut vastaajista olivat syntyneet vuosina 1970 – 1984 ja 

1990 – 1994. 

 

Kuvio 1. Syntymävuosi. 
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Kuviosta 2 käy ilmi, että vastaajista 38 % oli ammattikoulupohjaisia (n = 16) ja 33 % 

ammattikorkeakoulupohjaisia (n = 14). Peruskoulupohjaisia vastaajia oli vain yksi (3 %), lukio- 

ja ylioppilaspohjaisia kaksi (5 %), opistotason ammatillisen koulutuksen käyneitä kuusi (14 %) 

ja ylemmän asteen korkeakoulupohjaisia kolme (7 %). Muiden koulutustasojen vastaajia ei 

kyselyssä ollut. 

 

Kuvio 2. Koulutustaso. 

 

 

69 % kyselyyn vastanneista oli ennen tuetun loman alkua työsuhteessa (n = 29).  Vastaajista 

12 % oli työttömiä (n = 5) ja loput vastaajista kertoivat olevansa ”eläkkeellä”, 

”työkyvyttömyyseläkkeellä”, ”kuntoutustuella”, ”yrittäjänä”, ”sairauslomalla” sekä 

”osasairauseläkkeellä ja töissä” (n = 8).  

5.2 Mielen hyvinvointi ennen tuettua lomaa ja sen jälkeen 

Taulukosta 1 selviää, että ennen tuettua lomaa hieman yli puolet (57 %, n = 24) arvioi mielen 

hyvinvointinsa melko hyväksi. 38 % (n = 16) koki mielen hyvinvointinsa melko huonoksi. Vain 

5 % koki mielen hyvinvointinsa erittäin hyväksi ennen tuettua lomaa (n = 2), kun taas tuetun 

loman jälkeen vastaava luku oli 43 % (n = 17). Mielen hyvinvointinsa melko hyväksi tuetun 
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loman jälkeen koki 53 % (n = 21). Erittäin huonoksi ei tuntenut mielen hyvinvointiaan kukaan 

kyselyyn vastaajista ennen tai jälkeen tuetun loman. 

 

Taulukko 1. Mielen hyvinvointi ennen tuettua lomaa ja sen jälkeen. 

 
Erittäin 

huonoksi 
Melko 

huonoksi 
Melko 

hyväksi 
Erittäin 
hyväksi 

ennen tuettua 
lomaa 

0% 38% 57% 4% 

tuetun loman 
jälkeen 

0% 5% 53% 42% 

 

Kuvio 3. Tuettu loma lisäsi mielen hyvinvointiani. 

 

5.3 Arjen hyvinvointi 

Suurin osa koki tuetun loman lisäävän selviytymiskykyä arjen haasteiden kohtaamisessa: 

täysin samaa mieltä oli 36 % ja osittain samaa mieltä 45 % vastaajista. Enemmistön mielestä 

tuettu loma lisäsi myös arjen voimavaroja, sillä 36 % oli väittämästä täysin samaa mieltä ja 

55 % osittain samaa mieltä. Hieman alle puolet (43 %) vastaajista koki, että tuettu loma 

vaikutti myönteisesti aloitekyvykkyyteen. Kuitenkin 40 % ei ollut väitteestä samaa eikä eri 

mieltä. Tasan puolet vastaajista koki tuetun loman vaikuttaneen positiivisesti 
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itsevarmuuteen. Osittain samaa mieltä itsevarmuuden lisääntymisestä oli 38 % ja täysin 

samaa mieltä 12 %. Kuitenkin melkein kolmasosa (31 %) ei osannut sanoa, oliko tuetulla 

lomalla vaikutusta itsevarmuuden lisääntymiseen.  

5.4 Vertaistuki 

Täysin tai osittain samaa mieltä tuetun loman tarjoaman vertaistuen hyödyllisyydestä oli 62 

%. Noin neljäsosa vastaajista ei ollut samaa eikä eri mieltä vertaistuen hyödyllisyydestä. 

(Kuvio 4) Kuvioita 4 ja 5 vertailemalla voi havaita, että vertaistuen merkitys mielen 

hyvinvoinnin lisääntymiseen koettiin lähes samanlaisena kuin vertaistuen hyödyllisyys, mikä 

näkyi eri sanoin aseteltujen kysymysten vastaustulosten samankaltaisuutena. 

 

Kuvio 4. Koin hyötyväni tuetun loman tarjoamasta vertaistuesta. 
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Kuvio 5. Koin lomalta saamani vertaistuen lisäävän hyvinvointiani. 

 

5.5 Toiveikkuus ja positiiviset tunteet 

Kuviosta 6 voi nähdä, että yli puolet (67 %) vastaajista koki tuetun loman lisäävän 

toiveikkuutta tulevaisuutta kohtaan. Lähes neljäsosa (24 %, n = 10) vastaajista koki, että 

tuettu loma ei vähentänyt yksinäisyyttä, kun taas hieman alle puolet vastaajista (45 %, n = 

19) arvioi tuetun loman vähentäneen yksinäisyyden tunnetta. 
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Kuvio 6. Tuettu loma vähensi yksinäisyyden kokemustani. 

 

 

Taulukko 2 kuvaa, kuinka tuettu loma lisäsi enemmistön positiivista ajattelua (85 %). 

Negatiivisten ajatusten vähentymistä koki kuitenkin 61 % vastaajista. Yli neljäsosa ei ollut 

samaa eikä eri mieltä negatiivisten ajatusten vähenemisestä. 

 

Taulukko 2. Tuetun loman vaikutukset positiivisiin ja negatiivisiin ajatuksiin. 

 

 

Täysin 

eri 

mieltä 

Osittain 

eri mieltä 

En 

samaa 

enkä eri 

mieltä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Lisäsi 

positiivista 

ajatteluani 

5 % 2% 7% 55% 31% 

Vähensi 

negatiivista 

ajatteluani 

7 % 5 % 26% 41% 21% 
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5.6 Merkityksellisin lomatoiminnan osio 

Taulukossa 3 esitellään lomaosiot, joista suosituin oli ohjattu liikunta ja aktiviteetit. 48 % (n = 

20) vastaajista koki sen itselleen merkityksellisimmäksi tuetulla lomalla. Toiseksi eniten 

merkityksellisimpänä vastaajat kokivat levon (17 %, n = 7), kolmantena ruoan (12 %, n = 5) ja 

neljäntenä vapaa-ajan (10 %, n = 4). Viidenneksi merkityksellisimmän osion jakoivat 

asiantuntijaluennot sekä vertaistuki (7 %, n = 3). Kuntotestiä ei vastannut 

merkityksellisimmäksi kukaan. 

 

Taulukko 3. Minkä koit merkityksellisimmäksi mielen hyvinvoinnillesi tuetulla lomalla? 

 

 

 

 

 

 

6 Pohdinta 

Mielenterveys koostuu fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tasapainosta ja sen 

käsitteen alle sisältyy erilaisia tunteiden hallintaan, arjessa jaksamiseen ja pärjäämiseen, 

sekä itsearvostukseen liittyviä tekijöitä (Appelqvist-Schmidlechner, 2016; Vaillant, 2012; 

WHO, 2018). Opinnäytetyön tuloksista nousee esiin, kuinka esimerkiksi itsevarmuus, 

aloitekyvykkyys, toiveikkuus sekä selviytymiskyky arjessa kohentuivat tuetun loman aikana. 

Tuetuilla lomilla on siis merkitystä koettuun mielen hyvinvointiin useilla eri mielenterveyden 

osa-alueilla.  

 n Prosentti 

Asiantuntijaluennot 3 7 % 

Kuntotesti 0 0 % 

Lepo 7 17 % 

Ohjattu liikunta ja aktiviteetit 20 48 % 

Ruoailut 5 12 % 

Vapaa-aika 4 10 % 

Vertaistuki 3 7 % 

Ei mikään näistä 0 0 % 
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6.1 Tulosten tarkastelu 

Tämän opinnäytetyön tuotoksena tehdyn kyselyn perusteella Maaseudun Terveys- ja 

Lomahuolto ry:n Hyvinvointia työikäisille -lomille osallistuneet kokivat mielen hyvinvoinnin 

kohentuneen tuetun loman aikana, sillä ennen tuettua lomaa vain 4 % koki mielen 

hyvinvointinsa erittäin hyväksi, kun taas loman jälkeen vastaava prosenttimäärä nousi 38 

prosenttiyksikköä. Vastaavasti ennen tuettua lomaa mielen hyvinvoinnin koki melko 

huonoksi 38 % ja loman jälkeen vain 5 %. Taulukosta 1 voidaan kuitenkin nähdä, että melko 

hyväksi mielen hyvinvointinsa ennen ja jälkeen tuetun loman kokeneiden määrä ei ole juuri 

muuttunut (Taulukko 1). Tulos voi johtua esimerkiksi siitä, että mielen hyvinvointinsa ennen 

tuettua lomaa melko huonoksi kokeneiden mielen hyvinvointi on voinut kohota melko 

hyvälle tasolle. Samalla taas melko hyväksi kokeneiden mielen hyvinvointi on voinut kohota 

erittäin hyvälle tasolle. Kyseinen tutkimustulos on tärkeä, sillä se kuvaa lomalaisten omaa 

kokemusta siitä, kuinka tuettu loma on kokonaisuudessaan vaikuttanut heidän mielen 

hyvinvointiinsa.   

Arjessa jaksaminen lisääntyi tuetun loman aikana. Appelqvist-Schmidlechner 

kumppaneineen (2016) määrittelivät, että mahdollisuus vahvuuksien käyttämiseen arjessa 

vahvistuu, kun kykenee tunnistamaan ja tiedostamaan omia vahvuuksiaan. George E. 

Vaillantin määritelmän (2012) mukaan vahvuudet ovat yksi positiivisen mielenterveyden 

seitsemästä osa-alueesta. Lomalla koettiin myös positiivisten tunteiden lisääntymistä ja 

negatiivisten tunteiden vähentymistä. Kuitenkin näiden välillä oli eroavaisuuksia. Suurin osa 

vastaajista (86 %) oli täysin tai osittain samaa mieltä positiivisten ajatusten lisääntymisestä, 

mutta negatiiviset ajatukset eivät vähentyneet samassa suhteessa. Negatiivisten ajatusten 

vähentymistä koki yhteensä 62 % vastaajista.  

Mielenterveyden kokemus ei ole mustavalkoinen (Appelqvist-Schmidlechner, 2016), eivätkä 

positiiviset ajatukset sulje negatiivisia ajatuksia pois. Positiivisten ajatusten lisääntymisen 

mahdollistaa mielenterveyden kohenemisen ja sosiaalisen kyvykkyyden lisääntymisen 

(Tamminen & Solin, 2014). Tuetun loman koettiin myös lisäävän itsevarmuutta ja 

toiveikkuutta. Voidaan siis näiden tutkimustulosten perusteella todeta, että tuetulla lomalla 

on myönteinen vaikutus positiiviselle mielenterveydelle. Yksinäisyyden koettiin laskeneen 

tuetun loman aikana. Sosiaalisuus ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen vähentää 
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yksinäisyyden kokemuksia (American Psychological Association, 2012), joten vertaisella 

seuralla ja toisten ihmisten läsnäololla on todennäköisesti ollut yksinäisyyttä vähentävä 

vaikutus tuetulla lomalla.  

Vertaistuen merkitys mielenterveydelle jäi hieman vähäisemmäksi, mukaillen Korkialan & 

Puumalaisen (2015) tutkimuksen tuloksia. Tuetun loman kantavana ajatuksena on 

vertaistuen hyödyntäminen hyvinvoinnin parantamisessa (Maaseudun Terveys- ja 

Lomahuolto ry). Kuitenkaan vertaistuki ei välttämättä tule käsitteenä esiin tuetun loman 

aikana, vaan se voi toimia näkymättömänä lomaohjelman suunnittelun pohjalla. Korkiala & 

Puumalainen (2015) pohtivat vertaistukeen liittyvien tulosten johtuvan mahdollisesti siitä, 

ettei käsitettä ole välttämättä täysin ymmärretty, tai että sen merkitystä voi olla haastavaa 

arvioida. Tämä on mahdollisesti taustalla myös tämän tutkimuksen tuloksissa. Vertaistuki on 

yksinkertaisimmillaan yhdessä oloa ja kokemusten jakamista sellaisten ihmisten kanssa, 

jotka jakavat keskenään samankaltaisen elämäntilanteen (ASPA, 2010).  

Kyselyn vastaajien taustamuuttujat eivät aiheuttaneet tutkimustuloksiin suuria 

eroavaisuuksia vaan vastaukset olivat hyvinkin yhteneväisiä. Suurimmat eroavaisuudet 

tulivat kokemukseen lomalla saadusta vertaistuesta. Ammattikorkeakoulun käyneet kokivat 

hyötyvänsä vertaistuesta enemmän, kuin pelkästään ammattikoulun käyneet. Muita 

koulutustasoja vastattiin niin vähän, ettei niitä voida ottaa huomioon vastausten 

analysoinnissa.  

Vastaajista lähes puolet valitsi ohjatun liikunnan ja aktiviteetit mielen hyvinvoinnille 

merkityksellisimmäksi lomaohjelman osioksi, kuten taulukosta 3 voidaan havaita. Liikunta 

vahvistaa ja kehittää fyysistä hyvinvointia, jolla on tärkeä vaikutus myös mielenterveyteen 

(American Psychological Association, 2012). Lisäksi hyvä fyysinen terveys on yksi 

mielenterveyden ulkoisista suojaavista tekijöistä (Suomen Mielenterveys ry, n.d.-a). Koska 

yleisesti katsottuna tuettu loma vaikutti positiivisesti enemmistön mielen hyvinvointiin, 

voidaan olettaa, että ohjatulla liikunnalla ja aktiviteeteilla on ollut merkittävä vaikutus 

lomalaisten mielen hyvinvointiin. Se, mitä erilaisia toimintoja aktiviteetit sisältävät, 

vaihtelevat eri lomakohteiden tarjoamien palveluiden mukaisesti.  
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Tuettujen lomien merkityksistä mielenterveydelle voisi tutkia vielä laajemmin ja 

mahdollisesti myös kvalitatiivisella menetelmällä, jotta saataisiin vielä laadukkaammin 

lomalaisten omat näkemykset esiin. Tuettuja lomia järjestetään myös erilaisille 

erityisryhmille, ja näiden erityisryhmien lomien vaikutuksia mielenterveydelle voisi myös 

tutkia. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry on toteuttanut aikaisemminkin kyselyitä 

lomille osallistuneille. Kyselyt ovat toimineet hyvänä asiakaspalautteena, joiden avulla 

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry on voinut kehittää toimintaansa. Tämän 

opinnäytetyön tulokset antavat tietoa siitä, minkälaisia merkityksiä Hyvinvointia työikäisille -

lomilla on lomille osallistuneiden mielenterveydelle. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry 

on tilannut aikaisemminkin opinnäytetöitä toimintaansa liittyen, mutta ne ovat keskittyneet 

sosiaalialan tekijöihin. Tämä opinnäytetyö tuo tilaajalle sairaanhoidollista näkökulmaa 

mielenterveydestä ja lomien merkityksellisyydestä mielenterveydelle. 

6.2 Luotettavuus, eettisyys ja ammatillinen kasvu 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin kokonaisuutena hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen ja 

eettiset näkökohdat huomioiden, ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisiä 

suosituksia noudattaen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry., 2020). 

Tutkimuslupa opinnäytetyötä varten saatiin Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n 

johtokunnalta marraskuussa 2020.  Aineistossa ei kerätä sellaisia tietoja, joista voisi 

tunnistaa yksilöitä. Kyselylomakkeen saatekirjeessä esitellään tutkimuksen aihe ja tarkoitus, 

luvataan anonymiteetti vastaajille ja mainitaan, ettei kyselyyn osallistuminen ole pakollista. 

Kyselyn vastaukset hävitetään, kun aineistoanalyysi on valmis ja raportoitu opinnäytetyöhön. 

Nämä kaikki tekijät vaikuttavat opinnäytetyön eettisyyteen. 

Vilkan (2007, ss. 152–153) mukaan tutkimuksen luotettavuutta lisäävät monet tekijät, kuten 

selkeästi määritellyt tutkimusongelmat, kyselylomakkeen huolellinen testaaminen ja 

tarkastaminen, ja arkikielen käyttäminen kyselylomakkeessa. Määrittelimme 

opinnäytetyöllemme selkeät tutkimusongelmat, toteutimme pilottitutkimuksen ennen 

virallista kyselyä ja pohdimme tarkasti kyselyn sanavalintoja ymmärrettävyyden 

vahvistamiseksi. Luotettavuutta huomioitiin jo kyselylomakkeen laatimisessa muodostamalla 

useampia väittämiä, jotka käsittelivät samoja aihealueita. Näiden tulosten yhteneväisyys 

lisää kyseisten tulosten luotettavuutta, esimerkiksi kokemukset vertaistuesta (Kuvio 4 & 5). 
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Toisaalta vertaistuen käsitteen ymmärtäminen nousi esille sekä meidän kyselymme 

vastauksissa, että Korkialan & Puumalaisen (2015) tutkimuksessa. Kyselyn sisältämä kieliasu 

pyrittiin pitämään kaikkien ymmärrettävissä olevana, mutta yksittäisten termien eri tavoin 

ymmärtäminen voi vaikuttaa tutkimustuloksiin. Itse kyselyyn oli päätynyt kirjoitusvirhe 

viimeiseen kysymykseen. Yksi vastausvaihtoehdoista on ”ruokailut”, mutta kirjoitusvirheen 

vuoksi vastausvaihtoehtona lukee ”ruoailut”. Emme voi varmuudella tietää, onko 

vastausvaihtoehto ollut kaikkien ymmärrettävissä, joten tällä voi olla vaikutusta vastauksen 

luotettavuuteen. Vajaa puolet (47 %) kyselyn linkin saaneista vastasi kyselyymme. Koska 

kyselyyn vastasi vain 42 ihmistä, otannan koolla ei voida tehdä luotettavasti johtopäätöksiä 

ja tuloksissa voi olla vääristymää.  

Opinnäytetyöprosessimme alkoi alkuvuodesta 2020, kun kävimme keskustelemassa työstä 

yhdessä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n suunnittelijan ja toiminnanjohtajan kanssa. 

Alkuperäinen suunnitelmamme oli tehdä opinnäytetyö sydänsairaiden mielenterveydestä ja 

tuettujen lomien merkityksistä heidän mielenterveydelleen. Valitettavasti maailmalla 

levinneen koronapandemian vuoksi Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry joutui perumaan 

sydänsairaiden erityislomat, joten päädyimme muotoilemaan opinnäytetyön aiheen 

uudelleen. Tämä tuotti meille toki lisätyötä, koska aloitimme teoreettisen viitekehyksen 

kokoamisen uudelleen uudesta näkökulmasta. Opinnäytetyöprosessimme oli pidempi, kuin 

alkuun olimme suunnitelleet. Pandemian tuottamat kokoontumisrajoitukset estivät 

pääsymme esimerkiksi kirjastoihin, ja rajoitusten vuoksi myös opinnäyteyön ohjaus siirtyi 

etäyhteyksin toteutettavaksi. Pitkäjänteinen työskentely opinnäytetyön parissa oli toisinaan 

haastavaa, mutta on myös tukenut meitä ammatillisessa kasvussamme kohti 

sairaanhoitajuutta. Prosessi on herättänyt meidät pohtimaan työelämän toimintatapoja ja 

niiden taustalla olevaa tutkimusperustaa. Nämä pohdinnat varmasti syventyvät 

opinnäytetyöprosessin päätyttyä, kun siirrymme kehittämään ammattitaitoamme 

työelämään. 
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Liite 1: Kyselyn saatekirje 

SAATEKIRJE KOSKIEN KYSELYLOMAKETTA 

Hei! 

Olet osallistunut Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n tuetulle lomalle, teemalla 

työikäisten lomat, aikavälillä 30.8-30.10.2020. 

Teemme opinnäytetyötä yhteistyössä MTLH:n kanssa. Tarkoituksenamme on selvittää 

tuettujen lomien merkityksiä lomalaisten mielenterveyteen, sekä minkä aktiviteetin 

lomalaiset kokivat merkittävimpänä mielenterveysvaikuttajana tuetuilla lomilla. 

Tutkimusaineisto kerätään sähköisellä kyselylomakkeella. Linkki kyselylomakkeeseen 

löytyy kirjeen lopusta. 

Kysely on laadittu Webropolilla ja sen vastaamiseen menee noin 10 minuuttia. Kyselyyn 

vastaaminen on täysin anonyymiä, eikä mitään vastauksia voida yhdistää yksittäisiin 

vastaajiin. 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. 

Kaikkea kyselylomakkeella kerättyä aineistoa käytetään ainoastaan opinnäytetyön 

tutkimuksen analysointiin. Mitään kyselylomakkeella kerättyä materiaalia ei säilytetä, 

vaan aineistot poistetaan lopullisesti tutkimustulosten analysoinnin jälkeen. 

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/A355C898FBA4D066 

Suuret kiitokset kyselyyn vastaamisesta! 

Ystävällisin terveisin 

Pinja Hukari 

sairaanhoitajaopiskelija (AMK), Hämeen ammattikorkeakoulu 

ja 

Riikka Käkönen 

sairaanhoitajaopiskelija (AMK), Hämeen ammattikorkeakoulu 
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