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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa cd-levy rauhoitta-

vasta hengitysharjoituksesta ahdistuneelle nuorelle. Tarkoituksena on myös, että 

nuori tai nuori aikuinen rauhoittumisen ja rentoutumisen lisäksi oppisi cd:n tuella 

elämään ahdistuksensa kanssa sekä mahdollisesti jopa ennaltaehkäisemään oirei-

lua. On selvästi havaittavissa tarvetta ahdistuksen itsehoidon lisäämiseen, sillä ah-

distusoireilut ovat melko tavallisia kyseessä olevan ikäisten keskuudessa.   

Harjoitus on hyvä tehdä ensimmäisellä kerralla terveydenhoitajan, psykiatrisen 

sairaanhoitajan tai koulun kuraattorin kanssa. Oireiden ollessa epämääräisiä tai 

monimuotoisia, nuoren tulisi aina kääntyä ensisijaisesti terveydenhuollon edusta-

jan puoleen tarkempaan oireselvittelyyn. Tämä harjoitus ei poissulje muun tyyp-

pistä ahdistuksen hoitoa. 

Cd:n tuottamisen tietoperustana ovat aikaisempi tutkimustieto sekä kahdelle ter-

veydenhoitajalle tehty asiantuntijahaastattelu. Haastatellut terveydenhoitajat tun-

nistavat hyvin ahdistusoireita.   

Työ sisältää teoriaosuuden lisäksi cd levyn ja sound cloud linkin hengitysharjoi-

tuksesta. Työ toteutettiin kevään 2012 ja kevään 2013 välisenä aikana.    

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet toteutuivat hyvin. Aikataulu muuttui suunni-

tellusta, mutta se ei ole vaikeuttanut työn etenemistä. Ei-lääkkeettömien hoitokei-

nojen käytöllä vaikuttaa olevan selkeä tarve opiskeluterveydenhuollossa. Jotkut 

nuoret ja nuoret aikuiset ovat selvästi saaneet apua rauhoittumiseen, rentoutumi-

seen ja hengitysrytmin tasoittumiseen tämän hengitysharjoituksen avulla. Työn 

tekijä työskentelee Vaasan kaupungin opiskeluterveydenhuollossa. 

 

 

Avainsanat opiskeluterveydenhuolto, nuori ja nuori aikuinen, hengitys, rentou-

tuminen 
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The purpose of this practice-based bachelor`s thesis was to produce a CD about a 

calming breathing exercise for an adolescent suffering from anxiety symptoms. A 

further purpose was to help the adolescent to learn to live with her/his anxiety in 

addition to the calming and relaxing effect. One goal was also to try to prevent the 

symptoms. There is a clear need for more self-care since anxiety symptoms are 

rather common among adolescents. 

 

This exercise should be done the first time with the public health nurse, with a 

psychiatric nurse or with the school social worker. When the symptoms are non-

specific and diverse, the adolescent should always contact a health care provider 

in order to get some professional help.  

Using this breathing exercise does not exclude other forms of treatment. 

 

The CD is based on previous research and on interviews with two public health 

nurses. The interviewed nurses could identify the anxiety symptoms. 

 

This bachelor`s thesis includes the theory part, a CD and a sound cloud- link to a 

breathing exercise. The thesis was written between spring 2012 and spring 2013.  

 

The purpose and objectives of the bachelor`s thesis were obtained well. There 

were schedule changes but that did not make the bachelor`s thesis process any 

more difficult. There is a clear need for non-pharmacological forms of treatment 

in student health care. Some adolescents have already received help with this 

breathing exercise and have been able to calm down, relax and balance their 

breathing. The author of this thesis works within Vaasa City Student Health Care.  
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1 JOHDANTO 

Käytännön työssä opiskeluterveydenhuollossa olen havainnut, miten moni nuori 

ja nuori aikuinen hyötyy hengityksen ja rentoutumisen opetuksesta ollessaan ah-

distuneena vastaanotolla. Opinnäytetyön aihe liittyy konkreettisesti työntekijän 

työhön psykiatrisena sairaanhoitajana Vaasan kaupungin opiskeluterveydenhuol-

lossa.  

Epidemiologisten tutkimusten (Karlsson ym. 2005, Aalto-Setälä 2002) mukaan 

jopa 20–25 % nuorista kärsisi jostakin mielenterveyden häiriöstä ennen ai-

kuisikää, joten ennaltaehkäisy ja häiriön hoito ajoissa ovat tärkeitä. Koulukiusaa-

misella on todettu olevan yhteyksiä myös myöhemmän psyykkisen oireilun, kuten 

masennuksen kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 76.) Nuorta helpottaa 

myös yleinen tiedon saaminen ahdistuksen mahdollisista syistä. Tiedon saaminen 

auttaa ymmärtämään reaktion olevan normaali raskaan kokemuksen vuoksi. Esi-

merkiksi ristiriidat poika- tai tyttöystävän kanssa tai vanhempien käsittelemättö-

män avo- tai avioeron jälkeen, saattavat aiheuttaa ahdistusta kuten myös lisäänty-

nyt ja pitkittynyt stressi.  

Ahdistuksen kokeminen voi liittyä myös nuoren elämänmuutokseen tai kehitys-

vaiheeseen. Esimerkiksi kun nuori tulee toiselle koulutusasteelle, hän kohtaa uu-

den koulun, uudet opettajat ja kaverit tai itsenäistyminen vanhemmista pelottaa. 

Tuolloin saattavat myös vanhat psyykkiset kuormitustekijät nousta esiin kuten 

koulukiusaaminen, jopa päiväkodista asti, jopa seksuaalinen hyväksikäyttö tai 

muut vaikeat kokemukset. Tämä pätee yleisesti ahdistuneisuusongelmiin; olipa 

kyse paniikkihäiriöstä, erilaisista pelkotiloista, yleistyneestä ahdistusproblematii-

kasta tai sosiaalisten tilanteiden aiheuttamasta ahdistuksesta. Myös masentunut 

nuori voi olla ahdistunut, jolloin pätevät myös osittain edellä mainitut seikat.  

Edellä mainitut epidemiologiset tutkimukset (Karlsson ym. 2005, Aalto-Setälä 

2002) vahvistavat omaa kokemustani nuorten kanssa toimiessani kuin myös tut-

kimustieto stressin vaikutuksesta masennuksen ja ahdistuksen kokemiseen tulevat 

esiin nuorten kertomana lähes päivittäin.  
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Tarve konkreettisista, ei niinkään lääkinnällisistä neuvoista, vaikuttaa olevan suu-

ri, sillä edellä mainitut ahdistusoireilut ovat kovin yleisiä. Terapeuttisten keskuste-

lujen lisäksi psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla toki kerrotaan tarvittaessa 

nuorelle myös lääkehoidosta, sen toteuttamisesta, autetaan nuori eteenpäin esi-

merkiksi lääkärille ja tarvittaessa kirjoitetaan lähete erikoissairaanhoitoon. 

Nykyiset ongelmat kouluissa kuten koulukiusaaminen, levottomuus ja laaja tu-

kiopetuksen tarve vaikuttaa todella vain kasvaneen.  Osittain syinä tähän voivat 

olla asioista puhuminen aikaisemmassa vaiheessa esimerkiksi koulujen vanhem-

painilloissa, luokanvalvojan, kuraattorin tai terveydenhoitajan kanssa. Toisella 

koulutusasteella nuorten levottomuutena näkyy muun muassa elintapojen ja ajan-

käytön muuttuminen sekä heidän liian aikainen itsenäistyminen ja vastuunotto it-

sestään.  Nuoren psyykkinen kehitysvaihe ei välttämättä ole kypsä esimerkiksi 

kotoa pois muuttoon jo 16-vuotiaana, varsinkaan kun esimerkiksi taloudelliseen 

toimeentuloon ei ole aina edellytyksiä. Vanhempien tulot vaikuttavat noin 20 ikä-

vuoteen asti muun muassa asumislisästä keskusteltaessa. 

Konkreettisiin elämänhallintoihin liittyviin askareisiin nuorella ei myöskään ole 

välttämättä resursseja, jos niitä ei ole kotona opetettu. On tärkeää opettaa nuorelle 

arjen pieniä asioita, myös niitä joista voi löytää elämänilon, sillä arkielämä karuu-

dessaan voi tulla nuorelle yllätyksenä, jolloin iloa, positiivisuutta ja toimintatapoja 

tarvitaan. Julkisuudessakin käydään edelleen keskustelua lasten ja nuorten kasva-

tuksen vastuun jaosta. Peruskasvatusvastuu on edelleen kodilla, ei koululla. Lapsi 

ja nuori viettävät paljon aikaa koulussa, joten sillä on merkittävä vaikutus. Ellei 

lapsen tai nuoren vanhempi jostain syystä kykene kasvatusvastuuseen, pitäisi kou-

lulla tai perheen kanssa työtä tekevillä, esimerkiksi päiväkodilla ja koulujen oppi-

lashuollolla olla rohkeutta puuttua perheen tilanteeseen mahdollisimman aikaises-

sa vaiheessa. Sosiaalitoimen lastensuojelu auttaa ja tukee perheitä erilaisissa tilan-

teissa. 

Nuorten tulevaisuuttakin ajatellen, on enemmän hyötyä siitä että he joutuvat ensin 

kohtaamaan ahdistustaan, sietämään sitä, keskustelemaan tunteistaan. Näiden 

kautta he ehkä jopa ymmärtävät oireitaan enemmän, ja oppivat keinoja sen lievit-
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tämiseen.  Ahdistukselle altistus on hyvä hoitomuoto, olipa kyseessä ulkosyntyiset 

tai sisäsyntyiset ahdistusongelmat, mutta altistukselle kohtaamisessa nuori tarvit-

see aikuista. Luonnollisesti tämä saattaa johtaa nuoren jopa voimakkaaseen tur-

hautumiseen ja joskus suuttumukseen, varsinkin jos tämä on kovin lääkehakuinen. 

Työhön sisältyvä hengitysharjoitus on yksi konkreettinen hoitokeino. Opinnäyte-

työn aihe on laaja ja siksi teoreettisessa viitekehyksessä aihe rajautuu 16–26 - 

vuotiaisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Vuonna 2012 oli Vaasan Ammattiopiston 

yksiköissä enemmän nuorten tai nuorten aikuisten ahdistusoireiluja terveydenhoi-

tajan vastaanottotilanteissa, kuin aiempana vuonna ja poikien osuus on kasvanut. 
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2 TYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa cd-levy. Levyllä 

opinnäytetyön tekijä kertoo hengitysharjoituksen, jonka avulla ahdistunut nuori tai 

nuori aikuinen oppii rentoutumaan ja rauhoittumaan. Levyltä puhuttu, rauhoittava 

hengitysharjoitus antaa tukea myös kohdata ahdistava tilanne. Tarkoituksena on 

myös, että cd:n tuella nuori oppii elämään ahdistuksensa kanssa sekä mahdollises-

ti jopa ennaltaehkäisemään oireilua.  

Työn tavoitteena on antaa myös lisätietoa ahdistuksesta Vaasan kaupungin toisen 

asteen terveydenhoitajille ja kuraattoreille. Aiheelle oli selkeä varaus, sillä he 

ammattiryhmänä kohtaavat useimmin ensimmäiseksi nämä oireilevat nuoret kou-

luissa. Tällaista työkalua ei ole ollut Vaasan kaupungin opiskeluterveydenhuollos-

sa aiemmin. Cd:n käyttö saattaa jopa säästää edellä mainittujen ammattiryhmien 

työaikaa muulle työlle, esimerkiksi lakisääteisiin terveystarkastuksiin ja voimak-

kaammin oireilevien auttamiseen. 
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3 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ PROJEKTINA 

Toiminnallinen opinnäytetyö sisältää projektille kuuluvat osat. Perusteellisen 

suunnittelun, jonka rajauksessa auttaa esimerkiksi SWOT- analyysi työlle, selkeät 

ja realistiset tavoitteet ja aikataulun, seurantamittarit ja/tai menetelmät. Taloudel-

linen näkökulma on hyvä olla mukana, jos työlle haetaan ulkopuolista rahoitusta. 

Projektiin ja opinnäytetyöhön on hyvä kirjata seuranta- ja arviointimenetelmät se-

kä väli- ja loppuarviointi. (Silfverberg 2000, 5-7, 12,15.) 

3.1 Projektin määritelmä  

Projekti tulee latinan sanasta projectum, ”eteen heitetty” (Miettinen, Miettinen, 

Nousiainen & Kuokkanen. 2000, 104). Projekti on hyvin suunniteltu, tavoitteelli-

nen ja tietyn ajan kestävä prosessi, tuotos tai työ. Se on suunniteltava, organisoi-

tava ja toteutettava tarkasti, minkä lisäksi sitä on valvottava, seurattava ja arvioi-

tava. (Vilkka & Airaksinen. 2003, 48–49.) 

Projekti voidaan kuvata lyhyesti myös kertaluonteisena työnä, jonka tavoitteet on 

sovittu edeltä käsin selvästi. Se on ajallisesti määritelty, organisoitu ja sille on 

osoitettu sekä henkilö- että taloudelliset resurssit.  Tehtävän luonne ja suuruus 

määrittävät aikataulun, organisoinnin ja resurssien määrän. Mikään projekti ei voi 

onnistua ilman henkisiä ja aineellisia resursseja. Resurssisuunnittelu kulkee yh-

dessä kokonais- ja osatehtäväsuunnittelun sekä aikataulun kanssa. (Miettinen, 

Miettinen, Nousiainen & Kuokkanen. 2000, 104, 110.) 

Projekti alkaa jo ennen varsinaista toimimista, projektisuunnittelulla. Suunnitte-

lussa tulisi jo käydä ilmi raportointiin liittyvät yksityiskohdat. Suunnittelu käyn-

nistyy ideasta, annetusta tehtävästä, muutoksesta ja niin edelleen. Toimeksianto 

projektille voi tulla organisaatioista, mutta myös yhteiskunnasta. Tavoite on olta-

va selkeä ja suunnitelma mahdollisimman konkreettinen ja yksilöity. Visualisointi 

selventää usein asiaa, joten suunnitelman voi esittää myös kaavioina tai kuviona. 
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Projektitoiminta jakautuu selvästi suunnittelu-, toteutus-, ja lopetusvaiheeseen. 

(Miettinen ym., 2000, 107–109, 113.) 

Raportointi on projektin seurannan ja valvonnan työkalu. Sen avulla seurataan 

työn etenemistä, aikataulussa pysymistä ja resurssien käyttöä. On tärkeää puuttua 

ja korjata mahdolliset ongelmat mahdollisimman pian. (Miettinen ym., 2000, 

113.) 

Loppuraporttiin kirjataan työskentelyn eri vaiheet, laadusta, tiedon hankinnasta, 

käsittelyn tavoista, ongelman ratkaisuista ja arvioinnista. Ellei jostain syystä voida 

pysyä esimerkiksi projektisuunnitelman aikataulussa, on tällöin palattava projekti-

suunnitelmaan ja korjattava kirjallinen suunnitelma, siitä miten edetään. Aikatau-

lun tulisi olla realistinen, jotta siinä voidaan pysyä. (Vilkka ym., 2003, 48–49.) 

3.2 SWOT- analyysi 

Swot- analyysiä kutsutaan myös nelikenttä-analyysiksi. Lyhenne SWOT tulee sa-

noista strengths (vahvuudet), weaknesses (heikkoudet), opportunities (mahdolli-

suudet) ja threats (uhat). Siinä tarkastellaan muun muassa kehittämistilanteen ja 

sidosryhmien vahvuuksia, heikkouksia sekä ongelmia. (Silfverberg, 2000,15.) 

SWOT- analyysissä tutkittava asia jaetaan sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Vah-

vuudet (S) ja heikkoudet (W) ovat sisäisiä tekijöitä. Eli projektin tai työpaikan si-

säisesti vaikuttavia tekijöitä ovat esim. tutkijaan tai työelämäsuhteisiin liittyviä. 

Mahdollisuudet (O) ja uhat (T) ovat taas ulkoisia tekijöitä, joita voivat olla tekni-

siin laitteisiin liittyviä, ulkopuolinen järjestäjä tai ulkopuolinen kilpailu oleellisesti 

projektin onnistumiseen liittyen. SWOT- analyysi voi olla hyvin subjektiivinen, 

joten eri suorittajat voivat päätyä hyvinkin erilaisiin analyyseihin. (Opetushallitus, 

säädökset ja ohjeet, 2012.)   
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Tämä opinnäytetyö SWOT- analyysin näkökulmasta: 

Vahvuudet (S);  

-työntekijän monipuolinen ja laaja työkokemus hoitotyöstä, pääosin juuri psykiat-

risesta hoitotyöstä 

-tuotoksen turvallinen käyttö, ensin yhdessä koulun henkilökunnan kanssa  

-työssä aiemmin opiskelijoilta saatu positiivinen palaute hengitysharjoitusten 

merkityksestä ja tuloksista heidän oireilujensa auttamisessa 

-konkreettinen apuväline nuorelle 

-työntekijän organisaatio antaa tukea tuotoksen teolle muun muassa ajan käytössä 

 

Heikkoudet (W); 

-tuotos  ei sovi kaikkien ahdistuneiden nuorten hoitoon 

-nuoren mahdollisesti negatiivinen asenne kokeilla tuotosta 

-terveydenhoitajien ja kuraattoreiden sitoutuminen käyttää tuotosta oppilaitoksis-

saan  voivat vaihdella 

-perinteisen lääketieteen edustajat voivat suhtautua epäillen tämän tyyppiseen hoi-

toon tai apuun 

-materiaalikustannukset voivat olla kalliita 

-luotettavan  tutkitun tiedon löytäminen eri tahoilta on vaikeaa, joka voi myös 

heikentää työn laatua 

-työn tekijä ei ole aiemmin tehnyt tällaista tuotosta 
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Mahdollisuudet (O);  

-mahdollisuus tuoda erilaista näkökulmaa mukaan psykiatriseen hoitotyöhön ja 

opiskeluterveydenhuoltoon 

 - voidaan järjestää itsehoitoryhmiä tai vertaistukiryhmiä, joissa cd:tä käytetään 

-tuotosta voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kouluterveydenhuollossa, vanhem-

pien luvalla  

-ahdistusoireilujen ollessa melko tavallisia mielenterveydenhäiriöitä nuorten kes-

kuudessa, on myös uusien, ei lääkkeettömien hoitokeinojen löytäminen tervetul-

lutta hoitotyöhön 

-käännettynä myös toiselle kotimaiselle kielelle (ruotsi), käyttökohde laajenee  

 

Uhat (T); 

-luotettavuus psykiatrisen sairaanhoitajan työtä kohtaan voi heiketä esimerkiksi 

siksi että psykiatrisen hoitotyön osuutta ei oteta vakavasti ja yhteistyön määrä vä-

henee eri ammattiryhmien välillä jos vaihtoehtoisia hoitomuotoja ei hyväksytä 

laadukkaaksi hoitotyöksi 

-nuoren vanhemmilla saattaa olla varautuneita asenteita tuotosta kohtaan, jolloin 

tuotoksen käyttö voidaan kieltää 

-nuoret väärinkäyttävät tuotosta esim. saadakseen olla pois oppitunneilta.
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4 OPISKELUTERVEYDENHUOLTO  

Opinnäytetyön keskeisinä käsitteinä ovat opiskeluterveydenhuolto, nuori ja nuori 

aikuinen, hengitys ja rentoutus. 

Opiskeluterveydenhuolto sisältää kaikki peruskoulun jälkeiset koulutusmuodot. 

Se sisältää sekä sairauden hoidon että terveyden edistämisen, ympäristön terveel-

lisyydestä ja turvallisuudesta huolehtimisen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 

3). 

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan kaikkia niitä toimijoita, jotka koulussa tukevat 

opiskelijan kokonaisvaltaista jaksamista ja edistymistä kouluissa.  Sen edustajiin 

kuuluvat siis myös muutkin kuin terveydenhuollon edustajat. Se määritetään pe-

rustuslaissa, lukiolaissa sekä ammatillisesta koulutuksesta annetusta laista. Sen 

tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Aiempi nimi on ollut opiskelijaterveydenhuolto, mutta se koettiin liian kapea-

alaiseksi, jossa ei korostu eri toimijoiden kokonaisuus. Näin ollen nimi muutettiin 

opiskeluterveydenhuolloksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 22–25.)  

Tutkimusten mukaan joka viides nuori kärsii jostain mielenterveydenhäiriöstä, 

joille ovat tyypillisiä moniongelmaisuus ja usean häiriön samanaikaisuus. Tulee 

kuitenkin muistaa että suurin osa nuorista voi hyvin. (Hietala, Kaltiainen, Metsä-

rinne & Vanhala 2010, 131.) 

4.1 Opiskeluterveydenhuollon suosituksia psyykkisten oireilujen ennaltaehkäi-

semiseksi ja tukemiseksi 

Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan opiskeluterveydenhuollossa 

tulee kiinnittää erityistä huomiota mielenterveyspalvelujen kehittämiseen opiskeli-

joiden tarpeita vastaaviksi palveluverkostoiksi, taata riittävä määrä nuorten on-

gelmiin perehtyneitä asiantuntijoita sekä puuttua ajoissa mielenterveyden oirei-

luun. Yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on oltava 

jouhevaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 145.) 
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Opiskelijoille yleisimpiä mielenterveydenhäiriöitä ovat erilaiset ahdistunei-

suushäiriöt, syömishäiriöt, masennustilat ja stressioireet. Masennuksen esiintymi-

nen yhden vuoden aikana nuorilla on n. 5-10 %. Se on myös yksi tärkeimmistä 

nuorten itsemurhien riskitekijöistä. Nukahtamisongelmista tai muista uniongel-

mista kärsii 20–30 % opiskelijoista vähintään viikoittain. Jännittyneisyys ja her-

mostuneisuus ovat myös viikoittaista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 76–

77.) 

4.2 Psykiatrinen hoitotyö opiskeluterveydenhuollossa 

Mielenterveystyö perusterveydenhuollossa on haastavaa, sillä tilanteet vaihtuvat 

nopeasti, ihmisten arkitilanteiden jakaminen ei ole helppoa, elämän 

muutosvaiheiden kohtaaminen vaativat nopeaa reagointia ja kuitenkin pitäisi olla 

herkkyyttä nähdä, kuulla ja aistia mikä asiakkaan todellisuus oikeasti on. 

Mielenterveyden edistäminen tulisikin huomioida terveydenhuollon 

suunnittelussa, päätöksenteossa, julkisten palveluiden toteuttamisessa muun 

muassa mielenterveys- ja kansanterveyslain edellyttämällä tavalla. (Noppari, 

Kiiltomäki & Pesonen 2007, 9, 35.) 

Eri nuorten kehitys on luonnollisesti erilaista. Jotkut nuoret ovat vielä lapselli-

sempia ja tiiviisti osana perhettä, kun toiset ovat taas fyysisestikin muuttaneet pois 

kotoa – olivat he siihen kypsiä tai eivät. Tästä huolimatta palveluiden tulisi raken-

tua itsenäisimmän ja haavoittuvimman nuoren tarpeiden mukaisesti. (Turpeinen 

2004, 164.) 

Valmista mallia mielenterveystyöhön osallistuvien eri toimintatahojen välillä 

opiskeluterveydenhuollossa ei ole, sillä eri terveyskeskusten välillä verkostot, 

toimijat ja tehtävät vaihtelevat suurestikin. Opiskeluterveydenhuollon 

ohjeistuksessa on maininta vain psykologien (terveydenhuollon psykologit ja 

opintopsykologit), kuraattorien ja terveydenhoitajien roolista 

mielenterveysongelmien hoidossa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 146.)
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5 NUORI JA NUORI AIKUINEN 

Nuoruusikä edeltää varsinaista aikuisikää. Ikäjakaumat 16 – 26 vuotta sisältävät 

sekä varsinaisen nuoruusiän että nuoruusiän loppuvuodet ja varhaisaikuisuuden 

(yli 20v.). Nuoruusikä sisältää kaikki ne mielen ja ruumiin prosessit, jotka ovat 

oleellisia siirryttäessä aikuisuuteen. Se on aktiivisen kehityksen aikaa, jolloin voi 

myös korjata esimerkiksi lapsuudesta jääneitä puutteita tai jopa myös virheitä. Tu-

tustuminen itseensä sekä sisäisesti että ulkoisesti ovat tärkeitä yksilön kehityksen 

kannalta, mutta niihin sisältyy myös haasteita ja jopa suurta tuskaa. (Isohanni, La-

rivaara & Winblad 1996, 104–105.) 

Nuoruus on myös äärimmäisen haurasta aikaa. Nuori on jo osittain luopunut per-

heen turvasta ja eläessään kohti itsenäisyyttä, hän joutuu kohtaamaan ulkopuoli-

sen maailman saamansa varustuksen avulla. Joskus nuori vaikuttaa suhtautuvan 

tuntemattomiin haasteisiin aikuisen näkökulmasta huolettomasti, jopa holtittomas-

ti tai vaaroja näkemättä. (Turpeinen 2004, 39.) 

Nuoren ihmisen hyvinvointiin kuuluvat muun muassa hyvän olon ja turvallisuu-

den tunne, sosiaalisia suhteita ja luottamusta muihin ihmisiin ja tulevaisuuteen. 

Hyvinvoiva nuori on halukas vaikuttamaan omaan elämäänsä ja hän on toiminta-

kykyinen, mutta tulee huomioida tyttöjen ja poikien huomattavat biologiset ja 

psyykkiset kehityserot. Monilla nuorilla murrosikä etenee kaikessa vaativuudes-

saan melko tasaisesti, mutta on yhtä normaalia että kuohuntavaiheita tulee. Kuo-

huntavaihe on sekä nuorelle että hänen läheisilleen kovin haastava. Noin 95 % 

nuorista kehittyy odotusten mukaisesti. (Hietala ym. 2010, 39–41.) 

Nuoren kehon ja mielen kehityksen välillä on voimakas yhteys. Aivot kehittyvät 

merkittävästi aina noin 25. ikävuoteen asti ja aikuinen harkintakyky kehittyy vähi-

tellen. On normaalia, että kehitysvaiheen aikana nuoren toimintakyky saattaa väli-

aikaisesti myös huonontua. Tätä kehityksellistä taantumista esiintyy pojilla use-

ammin kuin tytöillä. Nuoruusiässä mielialavaihtelut ovat tavallisia ja nuoren kehi-

tystehtävänä onkin harjoitella sietämään vaikeita tilanteita ja selviämään niistä 

yksin tai ikätoverien avulla. Tässä ikävaiheessa myös melatoniinin eli vuorokausi-
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rytmiä säätelevä hormonin toiminnan eritys muuttuu, mutta unentarve ei vähene. 

Siirtyminen lapsesta aikuisuuteen aiheuttaa voimakkaita tunteita ja ristiriitoja. 

Vanhempien tulee asettaa nuorelle turvalliset rajat tämän itsenäistymiselle ja tukea 

nuorta tämän tulevaisuuden suunnitelmissa ja käytännön töiden harjoittelussa. 

Seksuaalisuuden kehittymisessä kaukorakkauksien ja ihastumisten kautta, nuori 

etenee turvallisesti seurusteluvaiheeseen. Liian aikaiset seksikokemukset voivat 

vaikeuttaa nuoren kehitystä ja olla traumaattisia, ellei kokemusta käsitellä tunne-

tasolla. Nuoruusikään kuuluvat myös arvomaailmojen pohtiminen, maailmankat-

somuksellisten asioihin perehtyminen sekä ideologioiden pohtiminen. Näiden 

kautta nuori hakee ja rakentaa identiteettiään. Nuorelle on luotava mahdollisuus 

arvioida omia arvojaan suhteessa aikuisiin, ikätovereihin ja yhteiskuntaan. (Hieta-

la ym. 2010, 42–46.) 

5.1 Nuoren mielenterveyden kehittyminen ja kehitysvaihe 

Nuoruus on aikaa, jolloin mieli on kaikkein haavoittuvin. Lapsuuden perhesiteet 

ja usko siihen todellisuuteen, joka lapsen maailmassa vallitsi, ei anna enää turvaa. 

Aikuisten yhteiskunta, aikuisten tapa elää ja suhtautua asioihin tulisi ottaa omaksi. 

Fyysiset muutokset omassa ruumiissa, seksuaaliset tuntemukset ja sukupuoliseen 

tyydytykseen liittyvät monet vaihtoehdot hämmentävät. On luonnollista, että 

kaikki uusi ja ristiriitainen aiheuttaa kiinnostuksen ohella pelkoa, ahdistusta ja ki-

pua. (Turpeinen 2004, 146.) 

Yhteiskunnan keskittyessä aineellisuuteen henkisyyden sijasta, saattavat arvot 

ruokkia helppoutta, jolla riippuvuudet syntyvät. Erilaisten päihteiden, tupakan, 

lääkkeiden ja ruoan voimakas positiivisia mielteitä synnyttävä markkinointi saat-

taa myös synnyttää kokeilunhalua ja ylläpitää nuorella jo syntynyttä riippuvuutta.  

Lapsi tai nuori on fyysisesti täysin riippuvainen aikuisten päätöksistä, myös edellä 

mainittujen arvojen, asenteiden ja markkinoinnin suhteen. (Turpeinen 2004, 81.) 

Lapsen ja nuoren mielenterveyden kehitykseen vaikuttavat monet seikat. Perimä, 

erilaiset varhaiset kokemukset, vanhempien ja perheen tuki tai sen puuttuminen 

tai kaveripiiri on merkityksellisiä, mutta paljonko, ollaan edelleen montaa eri 

mieltä. (Hietala ym., 20120, 9.) 
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Nuoren kehityksessä tapahtuu muutoksia biologisessa eli fyysiseen kasvuun ja 

seksuaalisuuteen liittyvissä piirteissä, psyykkisessä eli ajatteluun ja tunne-elämään 

liittyvissä piirteissä sekä sosiaalisessa kehityksessä eli kanssakäyminen vanhem-

pien ja kavereiden kanssa muuttuu. Varhaisaikuisuuden, noin 20-30v., kehitysteh-

tävinä on kyky läheisyyteen eli olla lähellä esimerkiksi parisuhteessa, mutta kyetä 

myös ottamaan niin sanottua välimatkaa ja puolustaa omia mielipiteitään ja olla 

oma itsensä. Mahdollisia uhkia mielenterveyden kehitykselle edellä mainitussa 

ikävaiheessa ovat: identiteetin hajanaisuus, riippuvuus vanhemmista, omien kyky-

jen epäily, huono itsetunto, ripustautuvuus parisuhteessa, vältteleminen ihmissuh-

teissa, eristäytyminen tai itsekeskeisyys. (Laakso & Pohjanvirta 1988, 177–185.) 

5.2 Nuoren ahdistus ja sen esiintyvyys 

Erilaiset ahdistuneisuushäiriöt ovat tyypillisiä nuorten ja nuorten aikuisten mielen-

terveyteen liittyviä häiriöitä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 76). Ahdistuk-

sen syinä voivat olla hyvin erilaiset asiat, muun muassa taloudellisen itsenäisyy-

den puute, rahavaikeudet, kouluvaikeudet, elintilan puute kotona, tulehtuneet suh-

teet vanhempiin, vanhempien väliset ristiriidat/ avo- tai avioerot, ristiriidat kave-

reiden ja tyttö- tai poikaystävän kanssa. (Turpeinen 2004, 146.) 

Myös lapsuudessa kehittyneet tunne-elämän rakenteet tai niiden heikkoudet, saat-

tavat johtaa kasvu- ja muuttumishaasteiden keskellä sellaiseen ristiriitaan, jonka 

seurauksena on ylivoimainen ahdistus. Nuori ei kykene tätä yksin käsittelemään, 

mutta edellä mainittujen asioiden psykoterapeuttinen tarkastelu ja tiedostaminen 

voi antaa tilaa luovuuden ja itsenäisyyden voimistumiselle ja riippuvuudesta va-

pautumiselle. Ristiriitojen, ahdistuksen ratkaisutavan ja lapsuuden kokemusten 

uudelleen arviointi saattavat vapauttaa nuorta ja nuorta aikuista. (Turpeinen 2004, 

81.) 

Ennaltaehkäisyyn voidaan sisällyttää monta eri tasoa. Perheen sisäinen hyvä ilma-

piiri vaikuttaa ratkaisevammalta, kuin perheen muoto. Yksinhuoltajaperheissä on 

toki paljon haasteita, varsinkin kun lapset ovat pieniä, mutta tämä ei selitä psyyk-
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kistä pahoinvointia, vaan kodin ilmapiirin vaikutus on nuoren psyykkiselle hyvin-

voinnille tai sairastumiselle keskeisin. (Turpeinen 2004, 86.) 

Nuoruuden ahdistuneisuudella on omat erityispiirteensä, sillä yksilön tietoisuus 

muiden ajattelusta lisääntyy; kavereita pidetään sekä ulkopuolisen tuen lähteenä 

että vertailukohtana itsearvostukselle. Nuorten ahdistuneisuus liittyy enemmän 

omaan psyykkiseen ja fyysiseen erillisyyteen ja sosiaalisen arvioinnin kohteena 

olemiseen, mutta myös irrottautuminen vanhemmista luo yksinäisyyden tunnetta. 

Vanhempien ahdistusoireilu voi olla myös riski nuorelle, tätä kutsutaan perinnölli-

seksi kasaumaksi. Edellä mainitun mallin kautta voi nuorella olla jopa viisinker-

tainen riski sairastua itse. Ahdistushäiriöiden esiintyvyys nuoruusiällä on 6-10 %.  

(Laukkanen, Marttunen, Miettinen & Pitkänen 2006 66–67.) 

5.3 Nuoren ahdistuksen hoito 

Nuorten ahdistuneisuuden hoito painottuu sekä perusterveydenhuollossa että eri-

koissairaanhoidossakin psykoterapeuttiseen työskentelyyn.  Hoidossa tarkoitukse-

na on lisätä ahdistuksen hallintaa, sietämistä ja hyväksymistä. Lääkehoitoa ei tule 

aloittaa perusterveydenhuollossakaan ilman muuta hoitoa. Erityisesti pelkojen 

kognitiivisen sisällön selvittäminen on oleellista, jottei nuori jää pelkojensa kanssa 

yksin. Nuoren informointi peloista ja ahdistuksesta, ja myös luonnollisena rea-

gointitapana on tärkeää, sillä nuorella ei ole välttämättä tietoa pelkojen, tunteiden 

ja kehon reagoinnin yhteydestä. Tai hänen tietonsa on vähäistä tai riittämätöntä. 

Myös yleinen keskustelu mielenterveydestä voi auttaa nuorta ymmärtämään oirei-

luaan paremmin. Ahdistusoireiluissa melko tavalliseenkin välttämiskäyttäytymi-

seen tulee puuttua ja kertoa, että se vain vahvistaa oireilua. (Laukkanen ym. 2006, 

70–71.) 

Nuorelle ihmiselle ulkonäkö on tärkeä, sillä matkallaan aikuisuuteen nuori haluaa 

tulla hyväksytyksi, myös ulkonäkönsä perusteella. Tämä tulisi huomioida myös 

lääkitystä suunniteltaessa, sillä ne eivät saisi vaikuttaa epäedullisesti ulkonäköön 

esimerkiksi ruokahalun lisääntymisenä. Lääke ei saisi myöskään vaikuttaa lihas-

toimintaa estävästi esimerkiksi liikunta, musiikki-instrumenttien soittaminen ja 
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erilaiset näppäryyttä vaativat toiminnat ovat tärkeitä nuoren viettäessä aikaa kave-

reiden kanssa. Käsien kömpelyys ja kasvojen ilmeen muuttuminen jäykäksi näky-

vät ulospäin. Erilaiset edellä mainitut sivuvaikutukset aiheuttavat nuoressa häpe-

äntunnetta ja hän vetäytyy omiin oloihinsa ja kärsii tilanteesta. Pahimmillaan ti-

lanne johtaa siihen, että nuori ei halua käyttää tarvitsemaansa lääkettä. (Turpeinen 

2004,149–150.)
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6 HENGITYKSEN FYSIOLOGIAA 

Puhuttaessa hengityksestä, tarkoitetaan sillä kaasujen vaihtumista. Happi siirtyy 

ulkoilmasta veren punasoluihin ja hiilidioksidi siirtyy punasoluista ulkoilmaan 

keuhkojen laajentuessa ja supistuessa rytmikkäästi. Hengitykseen kuuluu sisään-

hengitys, uloshengitys ja sitä seuraava tauko. (Jamieson, McCall & Blythe 1991, 

102–103.) 

Rauhallisessa sisäänhengityksessä, inspiraatiossa (inspiratio) ihminen käyttää ai-

noastaan sisäänhengityslihaksia, joita ovat pallea ja uloimmat kylkivälilihakset.  

Keuhkot laajenevat sisäänhengityksessä. Keuhkoputkissa ja keuhkorakkuloissa 

vallitseva pieni alipaine aikaansaa ilman virtauksen sisään. Uloshengityksessä, 

ekspiraatiossa  (exspiratio) käytetään sisempiä kylkivälilihaksia, jotka vetävät su-

pistuessaan kylkiluita ja vatsalihaksia alaviistoon ja ne työntävät vatsaontelon 

elimiä ylöspäin.  Kiivaasti hengitettäessä toimivat myös uloshengityslihakset.  

Uloshengityksessä rintakehä palaa kimmoisuuttaan lepoasentoonsa eli on passii-

vinen.  Pieni ylipaine uloshengityksessä aiheuttaa ilman virtaamisen ulos keuh-

koista. (Nienstedt, Hänninen, Arstila & Nienstedt 1990, 162- 168.) 

Hengitystaajuus vaihtelee iän mukaan. Terveellä aikuisella hengitystaajuus on 12–

20 kertaa minuutissa ja murrosikäisellä se on 18–22 kertaa minuutissa. Terveillä 

henkilöillä sydämen sykkeen ja hengitystaajuuden suhde on melko vakio. Se on 

yksi hengitys neljää tai viittä sykäystä kohti ja hengitys on kevyttä, tasaista, sään-

nöllistä ja automaattista. Hengityksen syvyys on kaikilla ihmisillä melko saman-

laista, mutta hengityksen tilavuus voi vaihdella suurestikin. Hengityksen syvyyttä 

voidaan kuvata normaaliksi, pinnalliseksi tai syväksi. Hengityksen säätely on osit-

tain tahdonalaista. Henkilöt, joilla on syntynyt hengitysvajautta, voidaan hengi-

tysharjoituksen avulla opettaa hengityksen säätelemistä ja optimaalisen hapetuk-

sen saamista. (Jamieson ym. 1991, 103–104.) 

Sydämen syketiheys aikuisella on lepotilassa 60–80 lyöntiä minuutissa. Lapsilla ja 

nuorilla syketiheys voi usein kasvaa epäsäännöllisesti sisäänhengityksen aikana ja 

laskea uloshengityksen aikana. Tämä ilmenee sykkeessä taukona, jonka voi todeta 
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sykettä mitattaessa. Muun muassa ahdistus, pelko ja suuttumus voivat nostaa sy-

ketiheyttä voimakkaasti (takykardia), sillä ne stimuloivat sympaattisen hermoston 

toimintaa. Aina on huomioitava myös mahdolliset fyysiset syyt sykkeen nousulle 

esimerkiksi sydänsairaudet, anemia ja kuume, jolloin hapen saannin tarve lisään-

tyy. Elimistön elektrolyyttien epätasapaino voi heikentää solujen toimintaa aiheut-

taen sydämen rytmihäiriöitä ja elimistön nesteiden vajaus voi nostaa syketiheyttä, 

muuttaen pulssin lankamaiseksi ja heikoksi. Parasympaattisen hermoston toimin-

nan kiihtyessä, sydämen syke taas hidastuu (bradykardia). Tätä esiintyy myös hy-

väkuntoisilla urheilijoilla, joiden sydänlihaksen toiminta on tavallista tehokkaam-

paa. (Jamieson ym. 1991, 108–109.) 
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7 KOKONAISVALTAINEN RENTOUTUMINEN  

Rentoutumisessa on kysymys eri tajunnan tilojen vaihteluista, joita ovat muun 

muassa valvetila, rentoutuminen ja uni. Rentoutumisen taidon voi harjoituksen 

avulla oppia uudelleen, jos sen jostain syystä on menettänyt. (Nyyti ry, rentoutu-

minen 2011; Rantanen 2010, 4). 

Rauhoittumisen ja rentoutumisen taito on vanha. Kolmiyhteinen ihmiskuva eli 

ruumis, mieli ja keho on yleisesti hyväksytty eri kulttuureissa, esimerkiksi itä-

maissa. Rentoutumisen avulla on luonnollista ja helppoa yhdistää tunne, emootio, 

mieli ja keho. Eri kulttuureissa, perheissä ja ihmisillä on omat rentoutumisriittin-

sä. (Kataja 2003, 10.) 

Tyynenä ja rauhallisena ihmisten on helpompi nauttia kaikesta mitä he tekevätkin. 

Ollessamme rentoutuneita, pystymme paremmin ajattelemaan selkeästi ja tiedos-

tamaan ympäristöämme. Parantunut keskittymiskyky auttaa myös työssä ja kou-

lussa. Rentoutuneessa tilassa muun muassa pulssi ja verenpaine laskevat, hengi-

tyksen rytmi hidastuu, lihasten jännitys vähenee, aineenvaihdunta hidastuu, tila 

lisää stressinhallintaa, luovuutta ja nopeuttaa fyysistä palautumista. (Toy & Sjöb-

lom 1999, 7-8; Nyyti ry, rentoutuminen 2011.) 

Rentoutuminen, rauhoittuminen tai meditointi sanana herättää ihmisissä erilaisia 

mielikuvia.  Jotkut ihmiset voivat hokea mantraa rauhoittuakseen, jollekin se on 

rauhan ja hiljaisuuden kuuntelemista, pysähtymistä, luonnossa liikkumista tai että 

yksinkertaisesti vain on. ”Nykysuomen sanakirjan mukaan meditointi tarkoittaa 

mietiskelyä, tutkiskelua tai syvää, harrasta, uskonnollista meditaatiota.”. Jokainen 

ihminen on meditoinut, rentoutunut ja rauhoittunut tietäen tai tietämättään. Kun 

kävelet metsässä, katselet merelle, metsää, taivasta, lintuja tai yleensä luontoa, 

rauhoitut sisäisesti, olet yhteydessä luontoon kaikkien aistiesi ja kehon liikkeidesi 

kautta, näin saatat kokea yhteensulautumista luonnon kanssa. Tämän seurauksena 

kehosi, ruumiisi ja olosi rauhoittuu ja rentoutuu. (McGlinn 2004, 11, 13–14.) 
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On helpompi kuulla intuitioitaan, omaa itseään kun mieli ja ruumis on hiljainen ja 

rauhoittunut. Rauhoittuminen tai meditointi voi olla vuoropuhelua kehon ja tun-

teiden kanssa. Ellei mielestään osaa meditoida, sen voi harjoittelun kautta oppia. 

Kehon reagointi eri tavoin on kommunikointia mutta jos ihminen on liian kiirei-

nen ja stressaantunut, emme ole läsnä keholle, emmekä huomioi sitä. ”Olemalla 

läsnä tunteillemme ja sallimalla niiden olemassaolon ehkäisemme tunteiden pur-

kautumista muun muassa sairauksien muodossa. ” (McGlinn 2004, 15.) 

Meditoinnin vaikutuksia kehon ja mielen terveyteen on tutkittu paljon. Se muun 

muassa madaltaa stressihormonien tuotantoa, kasvattaa hyvän olon tunnetta ja ha-

penottokykyä, uudistaa soluja, vahvistaa immuniteettiä, rentouttaa kehoa ja rau-

hoittaa mieltä. Lisäksi meditoinnin on koettu poistavan ja ehkäisevän stressiä, pa-

rantavan unen laatua, voimistavan keskittymiskykyä ja vapauttavan luovuutta. 

(McGlinn 2004, 21.) 

7.1 Rentoutumisen esteitä  

Esteinä rentoutumiselle ovat useimmiten epämukava asento, levoton olotila, vä-

symys, kylmä ja vetoinen huone tai tila, riittämätön motivaatio, liian kirkas valais-

tus tai sairaus, joka estää rentoutumisen toteutumisen. (Kataja 2003, 33–34). 

Joskus ihmisen on vaikea rauhoittua ja rentoutua ajatusten ollessa levottomat, joka 

häiritsee keskittymistä. Tätä tapahtuu jokaiselle ihmiselle, mutta silloin pitää vain 

keskittyä hengitykseen ja toistaa esimerkiksi rentoutumista helpottavaa sanaa, sil-

lä toistuvat harjoitukset auttavat rentoutumisen oppimisessa. Myös kasvatus, kou-

lutus ja kiireinen elämänrytmi saattavat painaa rentoutuksen taitoa taka-alalle. Kii-

re ja ajanpuute voivat olla ymmärrettäviä syitä, mutta eivät kovin hyödyllisiä.  Jos 

valitset rentoutumisen ja oikean hengitystekniikan, voit hyötyä stressin ja muiden 

oireiden vähenemisestä sekä rentoutumisen tuomista muista eduista. (Duodecim 

2009; Rantanen 2010, 4.) 

Rentoutuessa muiden ärsykkeiden vähennyttyä, voi fyysinen kipu joskus lisääntyä 

ja sitä vastaan on turha taistella tai antaa turhautumisen ja pelon vallata mieltä, 

vaan tuolloin voi tarkkailla kipua rauhassa, jolloin pikku hiljaa opit hallitsemaan 
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sitä. Sen jälkeen vain keskityt hengitykseen ja valitsemaasi kohdesanaan. (Duode-

cim 2009.) 

Paikoillaan istuminen, rentoutuminen ja rauhallinen hengitys saattavat joskus lisä-

tä ahdistusta. Tällöin kysy itseltäsi miksi? Viihdytkö huonosti itsesi kanssa? Ko-

etko olevasi arvokas vain kun olet hyödyksi muille? Joillekin ihmisille on tärkeää 

vain täyttää toisten toiveita. Näin ollen voit kirjata ylös ajatuksiasi, jotta mielesi 

on tyhjä tai valitse huoneestasi fyysinen astia tai kori, johon laitat huolesi, mur-

heesi ja kipusi harjoituksen ajaksi. Nämä harjoitukset ovat konkreettisia ja hyö-

dyllisiä. (Duodecim 2009.) 

Joillekin rentoutuminen on vaikeaa pahojen muistojen ja kokemusten vuoksi. Täl-

lainen ylijännittyneisyys ja varautuneisuus ovat itsepuolustuskeinoja, jotka kuulu-

vat traumaperäiseen stressihäiriöön. Ikävät muistot pääsevät pintaan, kun kontrolli 

lakkaa ja ihminen yrittää rentoutua, mutta jos olet päättänyt saada helpotusta voin-

tiisi, pysy päätöksessäsi jatkaa harjoituksia. Muutos ei ole aina helppoa. (Duode-

cim 2009.) 

7.2 Rentoutusharjoituksista  

Rentoutumismenetelmiä on useita, mutta ne voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: 

aktiivisiin eli perifeerisiin tai rauhoittumis- ja suggestiomenetelmiin. 

Aktiiviset menetelmät tähtäävät lähinnä lihasten jännitysharjoituksiin, kun rau-

hoittavat ja rentouttavat tähtäävät nimensä mukaan ihmisen mielen rauhoittumi-

seen. Edellä mainituissa menetelmissä on useampia harjoituksia, jotka kaikki si-

sältävät rentoutusharjoituksia ja niitä yhdistää hyvä ja oikea hengitys. (Kataja 

2003, 52–53.) 

Jos ihminen on päättänyt saada helpotusta ahdistuneisuuteen ja ehkä ylihengittä-

miseen, on tärkeää pysyä päätöksessä jatkaa harjoituksia. Harjoitusten aloittami-

nen tarkoittaa, että ihminen haluaa muutoksen elämäänsä. Harjoituksia tulisi tehdä 

turvallisessa paikassa, ovet suljettuina ja valot päällä. Mikä hyvänsä toimenpide 

ulkoisen turvallisuuden lisäämiseksi on tärkeä, sillä se lisää sisäistä turvallisuu-
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dentunnetta. Rentoutus - cd auttaa minimoimaan sisäisiä ärsykkeitä. Sopu muisto-

jen kanssa auttaa, koska ne vain vaikeuttavat ahdistusta ja kipua sekä haittaavat 

elämää. (Duodecim 2009.) 
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8 TYÖN TOTEUTTAMINEN 

Työ toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena ja menetelmänä on strukturoitu eli 

lomakehaastattelu (LIITE 1). Opinnäytetyö toteutetaan myös pienenä projektina ja 

toiminnallisen opinnäytetyön tuotos on hengitysharjoitus cd-levy, ahdistuneelle 

nuorelle tai nuorelle aikuiselle.  

8.1 Aikataulu ja resurssit 

Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin keväällä 2012 miettimällä työnaihetta. Työn 

tekijä joutui muuttamaan aiempaa aihetta kesken opinnäytetyön tekemisen, joten 

aikataulu muuttui aiemmasta useampaan kertaan. Idea työn toiminnallisesta to-

teuttamisesta tuli ohjaavalta opettajalta. Aihe muotoutui lopulta melko nopeasti 

edellä mainitusta ideasta, joka pohjautuu työn tekijän ansiotyöhön. Syksyllä 2012 

ohjaava opettaja hyväksyi työsuunnitelman, joka liitettiin tutkimuslupa-

anomukseen. Tämä jätettiin ylihoitajalle marraskuussa 2012 ja lupa työn tekemi-

selle saatiin samana kuukautena.  

Strukturoitu eli lomakehaastattelu toteutettiin kahdelle Vaasan kaupungin opiske-

luterveydenhuollon terveydenhoitajalle. He valitsivat haastatteluun osallistujat 

arpomalla keskenään neljästä kokopäiväisestä, vapaaehtoisesti mukana olevasta 

terveydenhoitajasta.  Valitut hoitajat antoivat haastattelun työn tekijälle marras-

kuun 2012 lopussa ja joulukuun 2012 alussa, ja haastattelun aikataulu oli sovittu 

heidän kanssaan etukäteen.   

Työntekijä vastaa kustannuksista itse, mutta työnantaja auttaa työn valmistumi-

sessa ajallisesti muun muassa mahdollistamalla vapaa- tai koulutuspäiviä töistä.  

Tulokset julkaistiin kirjallisena opinnäytetyönä sekä rentoutus- ja oikeaan hengi-

tystekniikkaan ohjaavana cd-levytuotoksena ja internet- versiona niin sanotussa 

”pilvipalvelimessa”, Sound cloud linkissä. Teknistä apua cd:n tuottamiseen työn 

tekijä sai Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikan yksiköstä. 
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8.2 Yhteistyö työelämän kanssa 

Opinnäytetyöntekijän työyhteisö ovat antaneet kannustusta työn tekemiselle. Työn 

tekijän esimiehet ovat olleet kiinnostuneita työn sisällöstä, sen etenemisestä sekä 

he ovat mahdollistaneet ajankäyttöä työn valmistumiselle. Oman tiimin työnteki-

jät sekä osa lähimmistä yhteistyökumppaneista esimerkiksi koulujen kuraattorit, 

ovat myös osoittaneet kiinnostusta työtä kohtaan sekä tuoneet esiin näkökulmia 

sen tärkeydestä ja sen sisällöstä. Lisäksi positiivinen suhtautuminen haastatteluun 

osallistumisesta, osoitti positiivisen kannustuksen työlle.  

8.3 Haastattelun toteuttaminen 

Cd-levyn (cd-r) sisällön tuottamiseksi ja aiheen tarpeellisuuden toteamiseksi tein 

asiantuntijahaastattelun strukturoituna eli lomakehaastatteluna.  

Haastattelu on ainutlaatuinen tiedonkeruumenetelmä, sillä siinä ollaan suorassa 

kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Etuina on muun muassa jous-

tavuus aineiston keräämisessä ja haastateltavat on mahdollista tavoittaa myöhem-

minkin esimerkiksi, jos halutaan tarkentaa vastauksia. Haasteina voivat olla että 

siihen kuluu aikaa, haastatteluun saattaa sisältyä monia virhelähteitä ja sen toteut-

taminen edellyttää huolellista suunnittelua. Haastateltava saattaa joskus kokea 

haastattelutilanteen jopa pelottavana ja hän saattaa antaa myös sosiaalisesti suota-

via vastauksia, joka luonnollisesti ohjaa tai vääristää tuloksia. Tai haastateltava 

antaa erilaisia vastauksia, kuin muissa tilanteissa olisi antanut. (Hirsjärvi, Remes 

&  Sajavaara 2000, 192–194.) 

Haastattelua käytetään usein päämenetelmänä kvalitatiivisessa eli laadullisessa 

tutkimuksessa. Erityisesti kun halutaan korostaa ihmisen osuutta tutkimustilanteen 

subjektina, mutta myös jos tutkijan on vaikea tietää vastausten suuntia etukäteen, 

tai kun halutaan sijoittaa puhe laajempaan kontekstiin. Haastattelun avulla voi-

daan ennalta tietää vastausten monitahoisuutta tai kun halutaan selventää ja syven-

tää saatuja vastauksia. (Hirsjärvi ym. 2000, 192- 193.) 
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Haastattelutilanteessa voidaan tehdä lisäkysymyksiä, mutta jos tutkittava aihe on 

arka ja ehkä vaikeakin, voi haastattelu olla sopivin tutkimusmenetelmä. Jotkut 

tutkijat haluavat aroissa tutkimusaiheissa painottaa anonymiteettiä, jolloin haastat-

telu ei sovi. Tutkimushaastattelu jaetaan kolmeen ryhmään: strukturoitu eli loma-

kehaastattelu, teemahaastattelu ja avoin haastattelu. Viime aikoina ovat myös li-

sääntyneet puhelimitse tehdyt haastattelut, tietokonetta apuna käyttäen. Struktu-

roidussa eli lomakehaastattelussa haastattelu tapahtuu lomaketta apuna käyttä-

en. Tässä haastattelumuodossa on kysymysten ja väitteiden muoto sekä esittämis-

järjestys täysin määrätty. Itse haastattelu on melko helppo tehdä, mutta kysymys-

ten laatiminen vie aikaa. Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun 

välimuoto eli aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten muoto ja järjestys puut-

tuvat. Teemahaastattelua voidaan käyttää myös kvantitatiivisesti painottuvassa 

tutkimuksessa. Teemahaastattelun aineistoista voidaan laskea muun muassa frek-

venssejä, se voidaan saattaa tilastollisen analyysin edellyttämään muotoon sekä 

tuloksia voidaan tulkita ja analysoida eri tavoin. Avoimessa haastattelussa selvi-

tellään haastateltavan ajatuksia, mielipiteitä, tunteita tai käsityksiä asioista. Aihe 

voi jopa muuttua haastattelun kuluessa. Tämä haastattelun muoto on lähimpänä 

keskustelua, mutta se vaatii enemmän taitoja kuin muut haastattelun muodot. 

Avointa haastattelumuotoa käytetään myös kliinisessä tutkimuksessa ja terapeutti-

sissa keskusteluissa. Haastattelu voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmähaastat-

teluna. Parihaastattelu on yksi ryhmähaastattelun alamuoto ja vaatii pitkälti samat 

ohjeet kuin ryhmähaastattelukin. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kasvatustieteel-

lisissä tutkimuksissa.  (Hirsjärvi ym. 2000, 195- 197, 198–199.) 

Ryhmähaastattelu on tehokas tiedonkeruun muoto, sillä saadaan samalla kerralla 

usean henkilön tietoja tai mielipiteitä.  Ryhmän kontrolloiva vaikutus voi kuiten-

kin olla positiivinen tai negatiivinen.  Ryhmä voi auttaa esimerkiksi muistamaan 

paremmin tai väärin ymmärrysten korjaamisessa. Ryhmässä voi kuitenkin olla 

dominoivia henkilöitä, jotka ohjaavat keskustelua tai haastattelua sekä ryhmä voi 

joko nostaa negatiivisia seikkoja esiin tai estää niitä. (Hirsjärvi ym. 2000, 192–

198.)  
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Tutkimusluvan saatuani ylihoitajalta otin yhteyden Vaasan toisen asteen suomen-

kielisten koulujen neljään terveydenhoitajaan, joiden yksiköissä työn tekijä työs-

kentelee. Esiteltyäni opinnäytetyön heille, he suorittivat keskenään arvonnan, vali-

ten kaksi terveydenhoitajaa haastatteluuni. Vapaa-ehtoisesti valitut terveydenhoi-

tajat vastaavat haastatteluun anonyymisti, joten opinnäytetyö vastaa tutkimuksen 

eettisiä vaatimuksia. (Hirsjärvi ym. 2000, 25- 27.)  

 Opinnäytetyöhöni olen valinnut lomakehaastattelun (LIITE 1), joka sisältää neljä 

kysymystä. Otin ensi yhteyden haastatteluun valituille terveydenhoitajille sähkö-

postitse, jossa kysyin heidän suostumistaan haastateltaviksi. Tämän jälkeen kes-

kustelin kaikkien edellä mainittujen terveydenhoitajien kanssa kasvotusten, osa 

ryhmänä, osa yksittäin sillä toisilla työssä mukana olevilla kouluilla on eri määrä 

terveydenhoitajia, kuin toisilla. Näin he saivat mahdollisuuden esittää kysymyksiä 

ja kommentteja haastatteluun tai haastattelukysymyksiin liittyen. 

Työn tekijällä on useita työpisteitä, joten sovin osapuolten kanssa haastattelupai-

kasta. Koin tärkeäksi, että myös haastateltavat terveydenhoitajat huomioitiin pai-

kan valinnassa, sillä haastattelu tehtiin työpäivän aikana. Haastattelutapahtuma 

kesti noin viisitoista minuuttia. Haastateltavat olivat valinneet eri päivät haastatte-

luun. Terveydenhoitajat olivat saaneet kysymykset jo aiemmin itselleen, ja kirjoit-

taneet vastaukset ylös, joten haastattelun osuus oli nopea. Kysymysten asettelu oli 

pyritty pitämään selkeänä, eikä kumpikaan haastatelluista pyytänyt kysymysten 

selkeyttämistä. Tarkennusta kysymyksen näkökulmaan tarvittiin vain yhdessä ky-

symyksessä.  

Haastateltavat terveydenhoitajat ovat toimineet jo usean vuoden hoitajina ja heillä 

oli monenlaisia kokemuksia hoitotyöstä, myös nuorten kanssa. Toinen terveyden-

hoitaja on kuitenkin kokeneempi ja iäkkäämpi kuin toinen, mutta tämä ei ilmennyt 

eikä korostunut vastauksissa ahdistuksen kohtaamiseen liittyen. 

Haastattelujen litteroinnin tein asiakirjamuotoon ja tuotoksen koonti tapahtui suo-

raan terveydenhoitajien vastauksista.  
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8.4 Haastattelun tuloksia  

Terveydenhoitajat tunnistavat laaja-alaisesti ahdistuksen oireita. Yleisimpinä oi-

reina ovat muun muassa itkuisuus, sydämentykytykset, huimaus, keskittymisky-

vyttömyys ja hengenahdistus. He tunnistavat myös epäsuoria tai niin sanottuja pii-

lo-oireita, jotka usein liittyvät ahdistukseen esimerkiksi rintakipu, päänsärky ja 

muut kipuilut vartalossa, sosiaalisten tilanteiden, kuoleman pelko ja syömishäi-

riökäyttäytyminen. Terveydenhoitajat painottavat myös epämääräisten oireiden 

selvittelyä esimerkiksi haastattelun, verenpaineen ja hemoglobiinin mittauksen 

avulla. Rauhoittava keskustelu saattaa auttaa myös selventämään oireilun syitä. 

Tarvittaessa opiskelija lähetetään laboratorioon ja konsultoidaan lääkäriä tai psy-

kiatrista sairaanhoitajaa. Oireiden ollessa kovin epäselviä, tai ellei kyseessä ole 

ollut voimakas hyperventilointitila, on joskus vaikea tietää mistä on kyse. Psyyk-

kisten oireilujen ja oikean jatkohoitopaikan selvittely vie melko paljon työaikaa.   

Terveydenhoitajien vastaukset olivat erittäin yhdensuuntaisia toistensa kanssa. 

Vastauksista kävi ilmi, että myös käytännössä ahdistuneen nuoren kohtaaminen, 

nuoren oireilu ja käytös ovat melko samansuuntaisia, olipa kyseessä mies- tai 

naisvaltainen koulutuslinja. Ahdistuksen piilo-oireet ovat myös moninaisia, suku-

puolesta riippumatta. 

Haastattelun tuloksia voidaan hyödyntää jatkotutkimuksessa, eri näkökulmista 

katsoen. Jatkotutkimuksissa voidaan tuoda esiin psyykkisten oireilujen kartoitta-

misen tärkeyttä, perusterveydenhuollon ajankäytöstä potilastyössä liittyen psyyk-

kiseen oireiluun selvittelyyn ja ennaltaehkäisevän työn suunnitteluun tai opiskelu-

terveydenhuollon henkilöstöresurssien suunnitteluun psyykkisten oireilujen hoi-

dossa.  Aiheen ollessa näin laajan, voidaan pienelläkin näkökulman vaihtamisella 

saada uusi tutkimusongelma esiin.  

Lainauksia terveydenhoitajien vastauksista: ”Illamående, yrsel, hjärtklapp-

ning, andnöd, trötthet, sömnproblemer, hög puls och lätt irriterad. De kan även 

ha diffusa symptomer, ont någonstans i kroppen, magbesvär, dålig aptit och stu-

derande kan vara hyperaktiva”. 
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Terveydenhoitajat kohtaavat viikoittain, joskus jopa päivittäin ahdistuneita nuoria 

vastaanotollaan. He kertoivat kartoittavansa haastatellen laajastikin nuoren elinta-

poja, elämänhallintaa, päihteiden ja energiajuomien käyttöä ja tekevät tilannekar-

toitusta esimerkiksi akuutin ahdistuskohtauksen syistä. Tarvittaessa nuoret täyttä-

vät erilaisia lomakkeita, muun muassa masennustestin (BDI II tai BDI 13). Kes-

kustellaan yhdessä nuorta tyydyttävät tai kuormittavat asiat, tämän sosiaalinen 

verkosto, itsetunto, voidaan myös tarjota tarvittaessa epäedullisten ajatusten päi-

väkirja mallia. Vastaanotolla tehdään ahdistuksen sietokyky selvitystä ja selvitel-

lään tilanteita, joissa ahdistusta esiintyy ja minkä tyyppistä se on. Terveydenhoita-

ja voi tehdä myös nuoren kanssa hengitysharjoitusta, jos nuori hyperventiloi eli 

ylihengittää – tarvittaessa näytetään käsimerkein hengitysrytmitys yhdessä ja ti-

lanteen rauhoitus. 

 

Kerrotaan harrastusmahdollisuuksia stressin poistoon, mitä Vaasan kaupunki tar-

joaa, varsinkin ulkopaikkakuntalaisille nuorille tämä voi olla epäselvää. Keskuste-

lua parisuhdeongelmista, koulunkäyntiin tai muuhun ”normaaliin” elämään liitty-

vistä seikoista, jotka saattavat kuormittaa nuorta – sekä jatkokäynti mahdollisuus 

terveydenhoitajan luo. Konsultoidaan psykiatrista sairaanhoitajaa, psykologia tai 

lääkäriä, myös esimerkiksi jatkohoitopaikan varaamiseksi.  

 

Lainauksia terveydenhoitajien vastauksista: ”Luodaan hoitosuhde ja kontakti 

ensin, viimeiseksi mietitään lääkkeitä.” 

”Man tipsar vad man kan göra att lindrar ångest; promenader, man kan träna, 

bada, lyssna musik, umgås med kompisar, lära sig att hantera ångest. Ångest kan 

vara en naturlig reaktion i livet eller till jobbiga situationer.” 

 

Ahdistuksen syy ei aina täysin selviä vastaanottotilanteessa, mutta joskus kyllä. 

Joskus oireilun syy selviää jatkohoitopaikan hoitoon ohjauksen jälkeen, terapeut-

tisimmissa ja pidemmissä keskusteluissa. 
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Lainauksia terveydenhoitajien vastauksista: ”Oftast får man fram orsaken till 

ångest, ibland vill studerande inte berätta om orsaken och ibland de vill vänta 

tills de får tid till psykiatrisk sjukskötare, man märker att om situation är trygg 

och om man pratar någonting annat först, då öppnar studerande sig”. 

8.5 Cd- levyn työstäminen 

Cd on useille ihmisille hyvin tuttu, 12 cm halkaisijaltaan oleva kiiltävä levy. Se 

voi sisältää joko vain digitaalista audiota tai muussa muodossa olevia tiedostoja. 

Levyn tallennuskyky eli kapasiteetti voi perusmuodossaan olla jopa 700 MB. CD-

DA (Compact Disc Digital Audio) on valmis CD äänilevy ja tallennusformaatti. 

CD- R- Da (CD Recordable Digital Audio) on kertakirjoittava audiolevy, kun taas 

CD-RW eli CD Rewriteable on uudelleen kirjoittava audiolevy. CD-kokoisia opti-

sia levyjä on useita muitakin, tässä mainitsemattomia muotoja. (Laaksonen 2006, 

202 - 203.) 

Valmiin äänitteen käyttämistä tulevaa käyttöä varten, pitää se tallentaa jolloin siitä 

syntyy tallenne. Näitä voidaan kutsua analogiseksi tai digitaaliseksi. Valmiiksi 

tallennettuina ostetut cd- levyt, valmistetaan puristamalla, kun yksitellen tallennet-

tavat taas poltetaan lasersäteellä. Tämän vuoksi tehdasvalmisteiset näyttävät erivä-

risiltä valoa heijastaessaan, kun taas yksitellen poltetut näyttävät enemmän hopean 

värisiltä. Tehdasvalmisteiset tallenteet ovat myös vahvempia, kuin optisesti tal-

lennetut joissa on ohuempi suojakerros. (Laaksonen 2006, 173, 206.) 

CD-levyn polttaja muistuttaa tavallista cd-rom lukijaa, mutta erona on että laser-

säteellä on korkeampi teho ja sillä voi polttaa tietoa tyhjälle cd-r tai cd- rw levylle. 

Polttajan kanssa tarvitaan ohjelma, joka muokkaa wav- tiedostot tietokoneessa 

soitettaviksi tiedostoiksi ääni- cd:llä. Tämä ohjelma on usein mukana polttajassa. 

Kopioitaessa cd-r- levyjä, pitää muistaa tarkistaa että kopioitavat kappaleet/ tuote 

ovat oikeassa formaatissa eli muodossa. Näytteenottotaajuuden ja resoluution ol-

lessa väärässä muodossa suhteessa cd- soittimeen, ei sitä voi kuunnella. (Zetter-

berg 2002, 183; Mäkelä ym. 2009, 266.) 
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Kaiken digitaalisen tiedon (engl. data), myös audion, yksittäistä tietoalkiota kutsu-

taan bitiksi (engl. bit), arvoltaan 1 tai 0. Audiosignaalin siirtonopeus eli datavirran 

etenemistä mitataan bittejä sekunnissa (engl. bits per second). Edellä mainitun 

signaalin vaatimaa tallennustilaa, mitataan taas tavuina (engl. byte), jonka pituus 

on 8 bittiä eli 16-bittinen sana eli näyte koostuu siis kahdesta tavusta. (Laaksonen 

2006, 174.) 

16-bittinen äänentoisto on vakiintunut eräänlaiseksi audiolaadun perustasoksi ja 

vertailukohdaksi, johon muiden tallennustapojen laatua voidaan arvioida. Se on 

yleisin audion tallennusmuoto koko maailmassa. Kuulomme kannalta CD- normin 

mukainen signaali ei ole mitenkään täydellistä, mutta arkikäytössä riittävää. Sel-

keästi parempilaatuinen on HD (High Definition), mutta myös muut suurtiheystal-

lenteet esimerkiksi DVD-Audio, Super Audio CD yleistyvät nopeasti. (Laaksonen 

2006, 173.) 

Mikrofoni (ääntä sähköksi muuntava laite) on luonnollisesti äänittämisen perus-

työkalu. Se muuttaa äänen sähköksi, joka voidaan sitten tallentaa nauhalle tai ko-

valevyille. Mikrofonit ja kaiuttimet (sähköä ääneksi muuntavat laitteet) ovat peri-

aatteiltaan hyvin samantapaisia. Molempien toiminnalle on oleellista hyvä laatu. 

Kaikki mikrofonit ovat toiminnaltaan akustissähköisiä muuntimia (engl. acoustic- 

electric transducer). Niitä voidaan luokitella mm. suuntakuvion, sähköisen toimin-

taperiaatteen, akustisen toimintaperiaatteen ja kalvojen lukumäärän mukaan. (Mä-

kelä & Larmola 2009, 98; Laaksonen 2006, 230 – 231.)  

Äänitettäessä akustisesti, on hyvä mikrofoni ehdoton edellytys onnistumiselle. 

Mikrofonin oikea valinta, säätö ja sijoittelu ovat äänitekniikan kulmakiviä, joita ei 

voi korvata myöhemmin millään prosessoinnilla. Laadun arvioinnissa on myös 

luotettava tekijän kuulovaikutelmaan, joka saadaan aikaan kaiuttimilla. Puheääni-

tyksissä tulee huolehtia, että esiintyjä tai puhuja ei pääse puhaltamaan suoraan 

mikrofoniin. Mikrofonin ollessa liian lähellä suuta, saattaa uloshengityksen ilma-

virta purkautua suoraan kohti mikrofonin kalvoa, joka aiheuttaa häiritseviä, mata-

lia paukahduksia. Puhaltaminen saattaa jopa rikkoa mikrofonin. Mikrofonin tulisi 

osoittaa suoraan suuta, mutta olla hieman sivussa. (Laaksonen 2006, 230, 264 - 

265.) 
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Akustiikka vaikuttaa siihen, millaisena äänen kuulemme ja koemme. Luonnolli-

sesti sisällä ja ulkona tehdyt äänitteet eroavat paljon toisistaan, juuri akustiikan 

suhteen. Ääni voi kuulua joko etäisenä tai läheisenä. Suljetuissa tiloissa etäisyy-

den tunne syntyy suoran äänen ja huonekalujen välisestä suhteesta. Ulkoakustii-

kassa on vähän kaiuntaa, sillä etäisyys ilmenee toisin ja sointi muuttuu kapeaksi. 

(Laaksonen 2006, 262.)   

Akustiikkaan vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät: huoneen suuruus, seinä-, 

katto- ja lattiamateriaalit sekä niiden pintojen suhde toisiinsa sekä irtaimiston 

muodot ja materiaalit. (Zetterberg 2002, 19). 

8.6 Hengitysharjoitus cd:n toteuttaminen 

Hengitys- ja rentoutusharjoitus cd:n toteutus mahdollistui Vaasan 

ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön opettajan ja hänen kolmen opiskelijansa 

avulla. Opinnäytetyön tekijä puhui ensin hengitysharjoituksen (LIITE 2) 

mikrofoniin opettajan valitsemassa, rauhallisessa tilassa. Opettaja valitsi 

mikrofonin tilanteeseen sopivaksi, hän huomioi puhujan asennon suhteessa 

mikrofoniin, sekä hän pyrki vähentämään taustaäänet mahdollisimman vähiin. 

Akustiikka luokkahuoneessa ei ollut paras mahdollinen ja huoneen 

ilmastointilaitteen humina häiritsi tilanteessa, mutta äänenkorjauksessa se saatiin 

minimoitua. Äänitys suoritettiin kolme kertaa työn tekijän toiveesta.  

Äänityksen jälkeen siirryimme opiskelijoiden kanssa jälleen samaan tilaan. 

Opettaja ja opiskelijat suunnittelivat yhdessä cd-levyn äänityksen. He kopioivat 

tietokoneohjelman avulla hengitysharjoitus cd:n mikrofonista tietokoneelle, jonka 

työn tekijä oli muistikortille puhunut. Opettaja valitsi sopivan tietokoneohjelman, 

ja hän tarkisti ohjelman toimivuuden, äänen korjauksen tallenteessa ja muun 

äänentoiston hyvänlaatuiseksi. Tämän avustavan työn opiskelijat suorittivat omien 

tehtäviensä lomassa.  

Äänitteessä havaittiin pieni puhevirhe, jonka korjaus suoritettiin. Tämän jälkeen 

harjoitus niin sanotusti poltettiin cd-r 52x (700MB/ 80min.) levylle, opettajan 

toimesta tietyn tietokoneohjelman avulla. Cd-levy sijoitetaan opinnäytetyön 



35 

 

tekijän kirjallisen työn takakanteen liitteeksi. Koululle jätettävään työhön liitetään 

Word-muotoinen, kirjallinen harjoitus sekä internet- osoite harjoitukseen.  

Opettaja opasti myös nykyajan tekniikan mahdollisuuksiin ja avattiin niin sanottu 

tili Sound cloud  palvelimelle, niin kutsuttu pilvipalvelin, josta hengitysharjoitusta 

voi kuunnella kuka vain, kun osoite on tiedossa. Lisäksi tämän linkin kautta 

tekstiä voi muokata tai äänittää ja kopioida, mutta toistaiseksi oikeudet 

muutoksiin ovat opinnäytetyöntekijällä. 

http://soundcloud.com/paivi.somero/hengitysharjoitus/ 3.17 min. 
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9 PROJEKTIN ARVIOINTI 

Seuraavassa on arviointia opinnäytetyön, hengitys- ja rentoutus cd:n toteutumises-

ta, tavoitteisiin pääsystä ja mahdollisia muutosehdotuksia siihen. 

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet toteutuivat hyvin, sillä työntekijä oli käyttä-

nyt työssään jo aiemmin rentoutus- ja hengitysharjoitusta. Harjoitusta on käytetty 

ilman cd:tä, puheen ja läsnäolon avulla. Osa vastaanotolla käyneistä nuorista ja 

nuorista aikuisista olivat selvästi saaneet apua rauhoittumiseen, rentoutumiseen ja 

hengitysrytmin tasoittumiseen tämän harjoituksen avulla. Hengityksessä yhdiste-

tään Pilates- liikeharjoituksista tuttua vastustettua uloshengitystä sekä Mindfull-

ness- harjoituksista tunnettua hetkeen ja hengitykseen keskittymistä. Joissakin ta-

pauksissa nuoren ollessa erittäin ahdistunut ja kiihtynyt, voi myös kosketus olka-

päihin rauhoittaa. Ei-lääkkeettömien hoitokeinojen käytöllä oli ollut selkeä tarve 

opiskeluterveydenhuollossa, sillä ahdistus on nykyään yksi yleisimmistä nuorten 

ja nuorten aikuisten mielenterveydellisistä oireiluista. 

Harjoitusta ei ole vielä tarkoitus ottaa yleiseen käyttöön, vaan cd:tä testataan opis-

keluterveydenhuollon sisäisesti ja pääosin työntekijän toimesta. Internetlinkki 

Sound cloud  palvelimen käyttöä pyritään myös kokeilemaan ensin pienellä opis-

kelijamäärällä, kun asiasta on ensin keskusteltu organisaation esimiesten kanssa. 

Cd- levyn käyttö saattaa rajata käyttäjien määrää, jos kyseessä olevia laitteita ei 

ole saatavilla. Internet-linkki sen sijaan mahdollistaa melko laajan käytön, sillä 

ammattiopistoilla on monia tietokoneita opiskelijoita varten. Mahdollisesti hengi-

tysharjoituslinkin voisi tulevaisuudessa liittää myös käynnissä olevaan Välittäjä-

projektin NettiKlaara- hankkeeseen, jota toteutetaan Vaasan kaupungin sosiaali- ja 

terveysviraston alaisuudessa. Edellä mainittu hanke muun muassa pyrkii lisää-

mään nuorten turvallista itsehoitoa. Lisäksi harjoitus- cd:n voisi tulevaisuudessa 

tehdä myös paitsi toisella kotimaisella kielellä, myöhemmin englanniksi, jolloin 

käyttöalue laajenee. Opiskelijaterveydenhuollossa työkielenä virallisesti ovat 

suomi ja ruotsi. Englantia koulukielenään puhuvia opiskelijoita on myös Vaasan 

toisen asteen kouluissa.  
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Opinnäytetyön heikkoutena mainitsen aikataulun viivästymisen ja sen muuttumi-

sen sekä rentoutumiseen ja meditaatioon liittyvän kirjallisuuden vaikeahkon löy-

tymisen. Lisäksi nuorten epäilevä asenne hengitysharjoitusta kohtaan, saattaa hei-

kentää tallenteen käyttöä. Henkilö- ja taloudelliset resurssit toteutuivat sovitusti. 

Työn tekeminen yksin oli ajoittain haastavaa, mutta ajan löytyminen ei ollut toi-

sesta henkilöstä riippuvainen. Työn sisältö oli tekijälle melko tuttua ja mielenkiin-

toista, mutta kirjallisuutta läpi käydessä huomasin syventäväni jo oppimaani tie-

toa, jota pitkä työkokemus psykiatrisesta työstä vain vahvisti. Suurin aikaa vievä 

tekijä oli tekniikan hallinta, sillä ammattikorkeakoululta lainattu digitaalinen nau-

huri oli vieras haastattelijalle. Digitaalisen nauhurin käyttö ennalta harjoittelusta 

huolimatta, vei aikaa suunniteltua enemmän ja vaati uusintanauhoituksia. Myös 

muut tietotekniset seikat viivästyttivät työn valmistumista. Työn luotettavuuden ja 

eettisyyden arviointia on toteutettu hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti. 

Opinnäytetyön lähteinä olivat kirjallisuus ja internet-lähteet. Suurin osa kirjalli-

sesta materiaaleista olivat alle kymmenen vuotta vanhoja. Internetlähteinä olivat 

pääosin luotettavat lähteet, muun muassa terveyskirjasto ja opetushallituksen si-

vut.  

Opinnäytetyössä ei ole käytetty vilppiä eikä plagiointia. Suoria lainauksia pyrittiin 

käyttämään erittäin vähän. 

Tutkimuslupa anottiin Vaasan kaupungin terveysviraston ylihoitajalta sovitun ai-

kataulun mukaisesti, jonka jälkeen opinnäytetyötä sai jatkaa. Haastateltavat ter-

veydenhoitajat säilyttävät anonymiteettinsä koko työn prosessin ajan ja osallistui-

vat vapaaehtoisesti tehtävään. Opinnäytetyössä ei ole muutoinkaan tunnistettavia 

henkilöitä, työn tekijää lukuun ottamatta, eikä työ loukkaa ketään yksityistä henki-

löä eikä organisaatiota.  
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9.1 Oma oppiminen 

Opinnäytetyö on aina oppimisprosessi. Työn tekijällä on sekä elämän- että työko-

kemusta, mutta silti aina ilolla huomaa miten vähän sitä tietää tai aiemmin opittu 

on jo vanhentunut. Sosiaali- ja terveysala kehittyy nopeaan tahtiin, jonka myös 

tätä työtä tehdessä huomasin. Oli mielekästä huomata kirjallisuuden tukevan omia 

kokemuksia ja ajatuksia työskennellessäni nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. 

Lisäksi työn tekijän tekninen osaaminen sai vahvistusta niin tietokoneen kuin in-

ternet linkkien tekoon ja motivoi myös kouluttautumaan lisää tässä aiheessa. 

Opinnäytetyön tekeminen toiminnallisena oli todella mieluista. Näin työn tekijä 

sai yhdistettyä omaan työhön tiiviisti liittyvän aiheen ja kuitenkin asiantuntija-

haastattelun kautta työhön myös eri asiantuntijoiden näkökulmaa. Työntekijällä 

on työkokemusta myös projektityöstä, mutta opinnäytetyön kautta tuli kertausta 

projektin teoriasta ja prosessista. Ja tämä projekti oli aivan oma, yksin toteutettu. 

Aikataulun alkuperäinen pettäminen oli pettymys, mutta henkilökohtaisen elämän 

ja ansiotyön yhdistäminen opinnäytetyön tekoon ei ole aina helppoa. Lisäksi työn 

tekoon yhdistyvät esimerkiksi opponentin aikataulu ja työnantajan vaatimukset 

työajoista, oli asia vain hyväksyttävä.  
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10 LIITTEET: 

LIITE 1. HAASTATTELUKYSYMYKSET TERVEYDENHOITAJILLE: 

1. Tunnistatko ahdistusoireita? 

2. Oletko tavannut ahdistuneen nuoren vastaanotollasi? 

3. Miten toimit?  

4. Selviääkö vastaanottotilanteessa ahdistuksen syy? 

LIITE 2. KÄSIKIRJOITUS HENGITYSHARJOITUKSESTA  

Hengitysharjoitus- cd käydään aina ensin läpi nuoren kanssa, jolloin varmistutaan 

missä psyykkisessä tilassa hän on, että nuori toimii oikein, hän ymmärtää harjoi-

tuksen sisällön ja mikä on harjoituksen tavoite.  Näin ollen saavutetaan myös tur-

vallinen vuorovaikutus tilanne, jotta nuori saa harjoituksesta toivotun avun. Äänit-

teen pituus on lyhyt, koska kohderyhmänä ovat nuoret, ja jotta he säilyttäisivät 

mielenkiinnon harjoitukseen ja voisivat harjoitella rentoutumista myös kotonaan 

tai muussa valitsemassaan paikassa omatoimisesti. Optimaalisesti rentoutus tulisi 

suorittaa rauhallisessa paikassa ja mukavassa asennossa, mielellään joskus myös 

ulkoilmassa, mutta tarvittaessa rentoutus-/hengitysharjoituksen voi tehdä missä 

tahansa. Nuorella ei tarvitse olla kopiota hengitysharjoitus- cd:stä, vaan hänelle 

opetetaan harjoitus toimia ilman levyä – tämä vapauttaa saada apua ahdistukseen, 

myös toimimalla ilman sähköisiä välineitä. 

1. Alkuvaihe: Neuvotaan äänitteen avulla nuorta ensin kiinnittämään 

huomiota fyysiseen mukavuuteen ja mukavan asennon löytymiseen.  

Mukavaa että olet valinnut tämän nopean ja lyhyen harjoituksen apunasi 

ahdistuksen hoidossa. Hengitys - ja rentoutusharjoituksen voit tehdä 

milloin vain ja melkeinpä missä vain, mutta seuraavat seikat auttavat sinua 

rentoutumaan ja rauhoittumaan paremmin. Tämä harjoitus saattaa auttaa 

sinua normalisoimaan hengitysrytmin takaisin myös ahdistuksesta johtuvan 

hyperventiloinnin eli ylihengityksen aikana, mutta tuolloin saatat tarvita 

toisen henkilön apua tai tukea. 
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Valitse rauhallinen ja miellyttävä paikka, jos mahdollista. Huomiosi ei saisi 

kuitenkaan kiinnittyä liikaa ulkoisiin tekijöihin. Istu mukavaan, helposti 

istuttavaan tuoliin, jos mahdollista. Pyri olemaan mahdollisimman rento ja 

hartiat alhaalla. Halutessasi, voit pitää silmät kiinni. Harjoituksen voit tehdä 

myös seisaallaan. 

2. Työskentelyvaihe: Nuori keskittyy harjoitukseen ja äänitteen ohjeiden 

seurantaan, rauhallisen hengitysrytmin löytymiseksi ja olon 

rauhoittumiseksi. 

Olosi on mahdollisimman mukava ja rento. Vedä syvä sisäänhengitys 

rauhallisesti, jotta keuhkosi täyttyvät ilmalla. Syvän sisäänhengityksen 

jälkeen, puhalla ilma rauhallisesti ulos hampaiden läpi, pienen suhinan 

saattamana. Kun hampaat ovat melkein yhdessä, muodostuu vastustettu 

uloshengitys, jolloin keuhkot työskentelevät tehokkaammin. Hengitä ulos 

mahdollisimman pitkään, kuitenkin niin että sinulla on hyvä olo. Liiallinen 

uloshengitys saattaa aiheuttaa pyörrytyksen tunnetta. Tehdessäsi 

harjoituksen julkisella paikalla, voit toki jättää edellä mainitun suhinan 

pois, mutta pyri pitämään silti hampaat melkein suljettuina. Tee sisään – ja 

uloshengitys 2-4 kertaa, miten sinusta tuntuu hyvältä. Halutessasi pidä 

silmät vielä kiinni ja hengitä rauhalliseen omaan tahtiisi sisään ja ulos. 

Hengitysrytmisi on nyt palautunut ennalleen. Hengittele muutaman kerran 

normaalin hengitysrytmisi tahdissa. 

Avaa silmäsi rauhallisesti auki ja tunnustele vointiasi. Saatat tarvita 

muutaman harjoituskerran, jotta näet ja koet muutoksen ahdistuksen 

lievittymisessä ja hengitysrytmisi palautumisessa normaaliksi. Halutessasi 

voit liikutella käsiäsi ja jalkojasi virkistyäksesi.  

3. Virkistymisvaihe: Hengitys- ja rentoutusharjoitus päättyy ja 

virkistäydytään lyhyesti. 

Jos olit istumassa, voit nousta rauhallisesti ylös. Vältä nopeita liikkeitä ja 

stressaavia toimintoja heti harjoituksen jälkeen, niin huomaat 

rentoutumisen tilan tehokkaammin. Jos seisoit ja olit rauhallisessa paikassa, 

voit tässäkin tilanteessa liikutella käsiäsi ja jalkojasi virkistyäksesi. 

Toivottavasti sait harjoituksesta apua rentoutumiseen ja ahdistuneen olon 

helpottumiseen. Muista kuitenkin, että tämä harjoitus on vain 

kokonaisvaltaisen hoidon yksi osa ja oireiden pitkittyessä tai tuntuessa 

päivittäin hankalilta, ota yhteys koulun terveydenhoitajaan, lääkäriin tai 

kuraattoriin. 

https://soundcloud.com/paivi.somero/hengitysharjoitus/ 3.17 min. 

https://soundcloud.com/paivi.somero/hengitysharjoitus/

