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AKS Akuutti stressireaktio  

ASD Akuutti stressihäiriö  
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SDNN Standard deviation of R-R intervals, ms. Sykevälien keskihajonta, varianssin neliö-

juuri 

PTSD Traumaperäinen stressihäiriö  

RSA Respiratorinen sinuarytmia  

TRE Trauma Releasing Exercises. Itsehoitomenetelmä, joka purkaa traumaattisten koke-

musten ja stressin aiheuttamaa lihasjännitystä tärinänä tai vapinana  

ULE Ubiikki oppimisympäristö 
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1 JOHDANTO 

 

Stressi on osa meidän jokapäiväistä elämäämme. Yhteiskunnassamme olisi tärkeää kiinnittää huo-

miota stressin tunnistamiseen ja ongelmiin puuttumiseen ajoissa, koska kroonistuessaan stressi voi 

aiheuttaa vakavia terveysongelmia (Rusila 2014). Pitkittyneellä stressillä on vaikutusta monien sai-

rauksien puhkeamiseen ja näin sillä on vaikutusta myös kansantalouteen. (Euroopan työterveys- ja 

turvallisuusvirasto 2019.) 

 

Aiheen valitsin omasta mielenkiinnosta aihetta kohtaan. Aihe on minusta mielenkiintoinen ja ajan-

kohtainen, koska stressillä on suuri vaikutus meidän yhteiskunnassamme. Se on myös noussut 

esille keskusteluissa opiskelutovereiden keskuudessa opintojeni aikana. Yliopisto- ja ammattikor-

keakouluopiskelijoista joka kolmas kokee kovaa stressiä ja kärsii psyykkisistä vaikeuksista. Tämä 

selvisi korkeakoulujen terveystutkimuksessa vuonna 2016. Vain 66 prosenttia vastaajista piti hen-

kistä hyvinvointiaan hyvänä tai erittäin hyvänä. (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2016, 2.) Met-

ropolian ammattikorkeakoulussa tehdyssä tutkimuksessa selvisi vuonna 2009-2010, että röntgen-

hoitajaopiskelijoiden kokema stressi on melko korkeaa. (Kuhmonen 2010, 2.) Satakunnan ammat-

tikorkeakoulussa vuonna 2013 kohtalaisesti stressaantuneita koki olevansa 41 prosenttia vastaa-

jista ja hyvin stressaantuneita 17 prosenttia vastaajista. (Kivimäki 2013, 2.) 

 

Työstressistä seuraa runsaasti poissaoloja ja se on yksi yleisimmistä työperäisistä sairauksista. 

Vaatimukset ovat kasvaneet yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa. Työ on haasteellisempaa kuin 

aikaisemmin. Epävarmuus ja muutoksien nopeatahtisuus ovat arkipäivää työelämässä. Työn henki-

nen rasittavuus, sen tehostaminen ja kiire vaikuttaa negatiivisesti sopeutumiskykyyn työntekijän ja 

työyhteisön kannalta katsottuna. Yksilöllinen reagointi ja tavanomaiset oireet stressin alussa voivat 

viivästyttää sen huomioimista. Potilashoito ja laatu voivat kärsiä hoitohenkilökunnan huonosta hy-

vinvoinnista. Ennaltaehkäisevä toiminta nähdään hoitoalalla tärkeänä kehittämiskohteena, jossa 

esimiehet seuraisivat henkilökunnan hyvinvointia. (Aholainen 2009, 3.) 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata terveysalan opiskelijoiden kokemaa stressiä ja stressin il-

menemistä. Tarkoituksena on myös kuvata terveysalan opiskelijoiden stressin hallintakeinoja ja 

avun saantia stressiin. Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa terveysalan opiskelijoiden hyvin-

vointia, ymmärrystä stressin ilmenemisestä ja sen tehokkaasta hoidosta. Menetelmänä käytetään 

kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Tutkimuksen kohteena ovat terveysalan opiskelijat. 
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2 STRESSI 

 

2.1 Stressin historiaa ja luokitteluja 

 

1600-luvulla stressillä viitattiin puutteeseen, haitallisuuteen, koettelemukseen ja kärsimykseen, 

joilla oli lääketieteellistä arvoa. Tätä ennen stressi sanalla oltiin tarkoitettu erilaisia vastoinkäymisiä, 

koettelemuksia ja ongelmia. Homeostaasin eli tasapainon häiriintymisen käsitteen loi Walter Can-

non (1871-1945). Hänen teoriansa oli, että stressissä homeostaasi häiriintyminen johtui ulkopuoli-

sista tekijöistä. Hans Selye (1907-1982) määritteli stressin tilaksi, joka näkyy toimintahäiriönä. 

Tämä on seurausta yksilön kokemuksesta, jossa haasteet ovat hänen omia voimavarojaan suurem-

pia. Tästä syntyy elimistöön erilaisia toimintahäiriöitä. Selye ajatteli ensimmäisen kerran, että 

stressillä on oma yksilöllinen vaikutuksensa jokaisessa sairaudessa. Stressi sanasta alettiin ensim-

mäisen kerran puhua 1920-1930-luvulla käsitteenä, joka johtui ympäristötekijöistä tai henkisestä 

rasituksesta. Silloin ymmärrettiin, että näiden seurauksena ihminen saattoi sairastua. (Sovijärvi ym. 

2018, 17.) Selyetä voidaan pitää stressikäsitteen isänä. Hänen mielestään stressin vahingolliset 

seuraukset johtuvat siitä, että ihminen ei kykene säätelemään pitkäaikaisesti jatkuvaa stressiä tai 

stressi on liian intensiivistä. (Herrala ym. 2008, 158.) 

 

Stressiä voidaan luokitella eri ominaisuuksien pohjalta. Näitä ominaisuuksia ovat intensiteetti, kesto 

ja sen aiheuttamat emotionaaliset ja fysiologiset rektiot. Elimistöllisten seurauksien ja stressin in-

tensiteetin pohjalta stressi voidaan jakaa: disstressiin, hyperstressiin, eustressiin ja hypostressiin. 

Distressillä tarkoitetaan korkeaa stressitasoa, joka on palautumatonta. Hyperstressillä korkeaa 

stressitasoa, joka on kuitenkin palautuvaa. Eustressillä riittävää stressitasoa, johon elimistö voi mu-

kautua. Hypostressillä stressitasoa, joka on liian matalaa. Ilkka Vartiovaara (1946-2010) on luoki-

tellut stressin: distressiin, neustressiin ja eustressiin. Neustressissa tunnetila ei ole erityisen ikävä 

eikä hienokaan. (Sovijärvi ym. 2018, 20.) American Psychological Association on luokitellut stres-

sin: krooniseen, akuuttiin ja episodiseen akuuttiin stressin. Kroonisessa stressissä ihminen ei ollen-

kaan näe tietä pois tilanteesta, joka aiheuttaa stressiä. Siitä syntyvät ongelmat johtuvat tilanteen 

pitkäkestoisuudesta. Ratkaisuja ei löydy, jos ihminen ei näe tilanteessa toivoa. Akuutti stressi on 

stressityypeistä yleisintä. Pieninä annoksina se on jännittävää, mutta suuremmissa määrin sekin 

uuvuttaa. Lyhyen keston vuoksi sen seuraukset eivät ole niin laajamittaisia kuin pidempiaikaisessa 

stressissä. Episodisesta akuutista stressistä kärsivillä on säännöllisesti akuuttia stressiä. Heidän elä-

mänsä on sekavaa sisältäen kriisejä ja kaaoksia. Heillä on aina kiire, taipumus keskeyttää toiset, 

liian monta rautaa tulessa ja vaikeuksia suoriutua itse aiheutetuista vaatimuksista. (American 

Psychological Association 2019.) 

 

Traumaperäisille stressireaktioille- ja häiriöille on määritelty omat kriteerit. Akuutissa stressireak-

tiosta (AKS) oireet ilmenevät noin tunnin kuluessa rasituksentekijälle altistumisesta. Oireiden pituus 

akuutissa stressireaktiossa on riippuvainen rasituksentekijän läsnäoloon. Oireet hiljenevät 8 tunnin 

kuluessa, jos tekijä on ohimenevä ja 48 tunnin kuluessa, jos tekijän läsnäolo on jatkuvaa. Akuu-

tissa stressihäiriössä (ASD) oireiden keston pituus on tapahtumasta 3 vuorokaudesta yhteen 
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kuukauteen. Traumaperäisessä stressihäiriössä (PTSD) oireiden ilmeneminen alkaa 6 kuukauden 

sisällä traumaattisesta tapahtumasta. (Traumaperäinen stressihäiriö: Käypä hoito -suositus 2014.) 

 

2.2 Stressireaktio 

 

Stressireaktion tarkoitus on alun perin varjella meitä, joten se voi alkaa herkästikin. Yksilölliset erot 

sen käynnistymisessä pystyvät olemaan kuitenkin todella suuria. Hermoston tuli aikanaan vaarojen 

ja villieläinten uhatessa reagoida jopa vaistonvaraisesti, jotta hengissä säilyminen on voitu taata. 

(Asikainen ja Tuomilehto 2016, 15.) Tarkkaavainen toiminta edellyttää stressijärjestelmän aktivoi-

tumista. Silloin yleinen aktiivisuus nousee hermosolujen välillä, aivot virkistyvät ja muovautuminen 

on mahdollista, kun hermosolujen valkuaisainetuotanto ja aineenvaihdunta nopeutuvat. Aivot kui-

tenkin väsyvät, jos stressitila jatkuu pidempään. (Sajaniemi ym. 2015, 30; Heiskanen 2016, 175.) 

 

HPA (hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuoriakseli), AHS (lisämunuaisytimen hormonaalinen jär-

jestelmä) sekä sympaattinen hermosto ovat elimistön järjestelmiä, jotka vastaavat stressireakti-

oista. Ne reagoivat erilaisiin stressitilanteisiin yksilöllisillä voimakkuuksillaan ja vaikuttavat toisiinsa 

aktiviteettia säätelemällä. Hypotalamus eli väliaivojen pohja on yksi tärkeä ärsykkeiden vastaanot-

taja ja näiden järjestelmien yhteistoimintaa edesauttava tekijä. Stressireaktio voidaan jakaa: häly-

tykseen, sopeutumiseen ja uupumiseen. Tämän jaottelun on määritellyt aikoinaan Hans Selye 

(1974). Hälytys vaiheessa elimistössä tapahtuu taistele tai pakene-reaktio ja tämän tuottamisesta 

vastaa sympaattinen hermosto. Sopeutumisvaiheessa elimistö pyrkii toimintaansa muuttamalla mu-

kautumaan tähän. Uupumisvaihe seuraa, jos sopeutumisvaihe ei luonnistu. Sairauksien ja kudos-

vaurioiden synty nivoutuvat tämän vaiheen kanssa yhteen. (Herrala ym. 2008, 158.) 

 

Stressillä tarkoitetaan tilaa, joissa yksilön voimavarat joutuvat olemaan tiukoilla tai ylittyvät. Vaati-

mukset ja haasteet vaikeuttavat ihmisen sopeutumista. Stressi voi olla jatkuvaa eli pitkäkestoista 

tai määräaikaista eli lyhytkestoista. (Mattila 2018.) Stressireaktiossa ärsyke voi olla todellinen tai 

kuviteltu, mutta hypotalamus reagoi kuitenkin siihen. Sen seurauksena sympaattinen hermosto al-

kaa toimimaan ja kahden peptidihormonin myötä alkaa kortisolin tuotanto, verenpaineen nousu ja 

HPA-akselin toiminta. Stressireaktiossa noradrenaliini- ja adrenaliinitasot nousevat, aistimukset te-

rävöityvät, hengitys tihenee, verenkierto nopeutuu, kipukynnys kasvaa sekä sokeri- ja rasvapitoi-

suudet nousevat veressä lihaksien tehokasta toimintaa varten. Näiden avulla ihminen pystyy toimi-

maan parhaiten vaaran uhatessa. Normaalitoiminnot palautuvat tilanteen mentyä ohi. Nykyaikana 

palautuminen voi jäädä kuitenkin puutteelliseksi, koska ärsykkeitä ja haastavia tilanteita on paljon 

enemmän kuin ennen. Puolustusjärjestelmää ei ole tehty kestämään niin paljoa. Elimistö ei jaksa 

kiihtymystilaa, joka toistuu liian usein tai alituista poikkeustilassa olemista. Ylivirittyneisyys elimis-

tössä on katkeamatonta ja hermosto toimii näin liian intensiivisesti. Stressihormonien pitoisuudet 

jatkavat aina kasvamistaan kehon toimiessa ylikierroksilla. Hormonit vaikuttavat toisiinsa ja näin 

muidenkin epätasapaino voi vaarantua. Stressin jatkuessa hermoston suojaustoiminta uupuu, eli-

mistön toiminnot häiriintyvät ja lopulta antavat periksi. (Asikainen ja Tuomilehto 2016, 16-18.) 
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HPA-akselilla on suuri rooli elimistön stressinsäätelyssä. Se on merkittävin fysiologinen palautejär-

jestelmä, joka säätelee stressivastetta erittämällä hormoneja muun muassa aivolisäkkeestä ja hy-

potalamuksesta. Biokemialliset signaalit ja hermoimpulssit vaikuttavat HPA-akselin säätelyyn ja toi-

mintaan. Erityisesti näitä välittyy hippokampuksesta, mantelitumakkeesta ja etuaivolohkosta. Näi-

den seurauksena käyttäytyminen ja glukokortikoidien erittyminen muuttuvat. Stressireaktiossa 

stressitekijän seurauksena syntyy antidiureettista hormonia (ADH) ja kortikotropiinia vapauttavaa 

hormonia (CRH). Näiden tuottamisesta ja erittämisestä vastaa hypotalamus. ADH ja etenkin CRH 

vaikuttavat lisäävästi kortikotropiinin (ACTH) toimintaan. ACTH:n erityksestä vastaa aivolisäkkeen 

etuosa. Glukokortikoidihormonien eritys lisääntyy puolestaan ACTH:n seurauksena. Näitä ovat 

muun muassa kortisoli, androgeeninen dehydroepiandrosteroni (DHEA) ja mineralokortikoidit. Esi-

merkiksi aldosteroni kuuluu mineralokortikoideihin. Glukokortikoidien erityksestä vastaa lisämunuai-

sen kuorikerros. ADH vaikuttaa myös elimistön vesimäärään, kroonisessa stressissä verisuonten 

supistumiseen sekä aivolisäkkeen toimintaan sitä avustaen. Elimistö pyrkii homeostaasiin negatiivi-

sen palautejärjestelmän avulla, jos hormonieritys on liian vähäistä tai liiallista. (Sovijärvi ym. 2018, 

35-36.) 

 

Autonominen hermosto on tahdosta riippumaton säätelyjärjestelmä, jonka tehtävä on huolehtia 

elintoiminnoista. Rakenteellisesti se on osa ääreis- ja keskushermostoa, jotka muodostuvat sel-

käytimestä ja aivoista. Kuitenkin toiminnalliselta kannalta katsottuna se on oma osa. Sen toiminta 

vaikuttaa tahdosta riippumattomien sileiden lihasten, rauhasten, erittävien epiteelien ja sydänlihak-

sen toimintaan. Se säätelee ja ohjaa esimerkiksi hengityksen, virtsanerityksen, lämmönsäätelyn, 

lisääntymisen, verenkierron, ruuansulatuksen ja hormonierityksen toimintaa. Enteerisen hermoston 

eli ruuansulatuselimistön hermoston, toiselta nimeltään myös ”toiset aivot”, katsotaan kuuluvan 

myös autonomiseen hermostoon. Enteerinen hermosto ja keskushermosto käyvät jatkuvaa viestin-

tää keskenään. Autonominen hermosto jakautuu parasympaattiseen- ja sympaattiseen hermos-

toon. Sympaattinen hermosto vastaa elimistön stressireaktioista, hälytysvalmiudesta ja parasym-

paattinen hermosto rauhoittumisesta. Esimerkiksi molemmat hermostot hermottavat virtsarakkoa, 

paisuvaiskudosta, sylkirauhasia, kallonsisäisiä verisuonia, suun limakalvoja, iiristä ja sydämen tah-

distinsoluja. Muussa tapauksessa elimiä hermottaa yleensä vain toinen hermohaara. Limbinen jär-

jestelmä, joka havaitsee stressisignaaleja, vaikuttaa autonomiseen hermoston toimintaa. Sympaat-

tinen ja parasympaattinen hermosto saavat jarruttavia tai virkistäviä viestejä hypotalamuksesta. 

Viestien laatuun vaikuttaa tunne-, aisti- ja ajatusinformaatiot. (Sovijärvi ym. 2018, 50-51.) 

 

Stephen W. Porgesi on luonut polyvagaalisen teorian, jossa autonominen hermosto jakautuu kol-

meen toiminnalliseen osaan: dorsaaliseen vaguskompleksiin (DVK), ventraaliseen vaguskompleksiin 

(VVK) ja sympaattiseen hermostoon yhdessä HPA-akselin kanssa. DVK, toiselta nimeltään myös 

”matelijan vagus”, on myelinisoitumaton ja hermoston alkukantaisin osa. Se vastaa elintoimintojen 

lamaantumisesta, johon kuuluu sydämen sykkeen ja kortisolin aleneminen sekä masennus- ja alivi-

reysoireet. Sympaattinen hermosto yhdessä HPA-akselin kanssa on hermoston kehittyneempi osa, 

joka vastaa pakenemisesta ja taistelusta. Siihen kuuluu paniikki, ylivireys ja ahdistusoireet sekä 

kortisoli ja sydämen sykkeen nouseminen. VVK, toiselta nimeltään myös ”nisäkkään vagus”, on 

myelinisoitunut ja hermoston kehittynein osa. Se vastaa sosiaalisesta liittymisestä, johon kuuluu 
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vagaalinen jarru. Silloin respiratorisen sinuarytmia (RSA), tunnesäätely nousevat ja sydämen syke 

laskee. Teorian pohjana toimii se, että autonominen hermosto arvioi ulkoisia uhkia. Neuroseptioksi 

kuvataan sitä, kuinka autonominen hermosto kerkeää ennen tietoista mieltä ja näin tahdosta riip-

pumatta reagoida ulkoisiin ärsykkeisiin. Turvallisissa tilanteissa VVK aktivoituu ja silloin myös ihmi-

sen oppimiskyky on parhaimmillaan. Sympaattinen hermosto aktivoituu vaarallisiksi koetuissa tilan-

teissa, joissa pakeneminen tai puolustautuminen on mahdollista. Taistelemisen tai pakenemisen 

ollessa mahdotonta puolustuskeinoksi jää jähmettyminen ja silloin aktivoituu DVK. (Sovijärvi ym. 

2018, 57-58.)  

 

Aivorunko ”matelijanaivot” vastaavat hengityksestä, verenpaineesta, sydämen sykkeestä, vaiston-

varaisuudesta ja saavat aikaan tärinää. Limbinen järjestelmä eli tunneaivot ”nisäkäsaivot” vastaa-

vat perustunteista vihasta, raivosta, inhosta, pelosta, loukkaantumisesta, taistelu- ja pakokäyttäy-

tymisestä, reaktio- ja toimintakäyttäytymisestä. Neokorteksi eli isoaivojen kuorikerros ”ihmisaivot” 

vastaavat hengellisyydestä, uskomusjärjestelmästä, mielikuvituksesta, rationaalisesta ajattelusta, 

kosmisuudesta ja luovuudesta. (Berceli 2011, 39-40.)  

 

Normaalisti tieto otetaan vastaan aivoissa ja prosessoidaan tunteiden kautta, joka tapahtuu limbi-

sessä järjestelmässä. Limbinen järjestelmä lähettää tiedon tämän jälkeen aivokuorella tarkastelta-

vaksi, jotta se antaisi järjellisen ja selkeän vasteen. Eli arkipäiväisissä olosuhteissa tieto kulkee seu-

raavia vaiheita: ensin toiminta, toiseksi pohdinta ja kolmanneksi vaste. Traumaattisen tapahtuman 

yhteydessä tiedon kulku kulkee eri tavalla. Uhkaavassa tilanteessa tarvitaan nopeaa toimintaa, jo-

ten aivorunko ja limbinen järjestelmä vastaavat reaktiosta. Aivokuorella tapahtuva tiedon analy-

sointi olisi uhkaavassa tilanteessa riskialtista ja aikaa vievää, joten tieto kulkee silloin seuraavia vai-

heita: ensin toiminta ja toiseksi reaktio. Jatkuvat uhkatekijät voivat vahvistaa hermostoa reagoi-

maan samalla tavalla kuin traumatilanteessa. (Berceli 2011, 39-40.) 

 

Tavanomaisissa tilanteissa tieto kulkee aivoissa somatosensorisilta alueilta assosiatiiviselle alueelle. 

Uusi informaatio yhdistyy assosiatiivisella alueella aikaisempiin tunteisiin ja muistoihin, joita vastaa-

vista tilanteista löytyy. Tämän jälkeen aivot siirtävät tiedon gnostiselle alueelle, jossa tilanteesta 

rakentuu tarina, joka on yhtenäinen kokemus. Näin aivot pääsevät käsittelemään seuraavaa tietoa. 

Traumaattisissa tilanteissa tiedon käsittely tapahtuu toisella tavalla. Aivot saavat tiedot osina koke-

muksen kiihdyttävyyden, läpitunkevuuden ja ravisuttavuuden vuoksi. Niiden tallentamisesta vastaa 

somatosensorinen alue, koska analysointi ei onnistu tapahtuma hetkellä. Näin tälle aivoalueelle ker-

tyy valtavasti tietoa, joka odottaa analysointia. Aikaisempien vastaavanlaisten kokemusten yhdis-

tyttyä traumaattisen tilanteen tiedonpalasiin tässä osassa aivoja se siirtyy gnostiselle alueelle tari-

nan rakentumista varten. Traumaattisten tilanteiden muistot jäävät näin käsittelemättömäksi. Täy-

dellistä käsittelyä varten rikkinäiset kokemukset nousevat esiin esimerkiksi painajaisina, takaumina 

ja haittaavina muistoina sekä tilanteissa, jotka muistuttavat alkuperäistä tilannetta. Aivot yrittävät 

automaattisesti päästä eroon jokaisesta muistosta somatosensoriselta alueelta, joka on jäänyt pro-

sessoimatta. Aivot aktivoituvat elämän eri kehitysvaiheissa ja kuljettavat muistoja assosiatiiviselle 

alueelle, jossa käsittelemättömistä kokemuksista syntyy tarinaa. (Berceli 2011, 41-42.) 
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3 STRESSIN RISKITEKIJÄT JA AIHEUTTAJAT 

 

Lapsuus- ja nuoruusiän stressaavat tapahtumat ja traumaattiset kokemukset voivat vaikuttaa sii-

hen, kuinka kukin kokee tämänhetkiset haasteet. Nykytiedon mukaan mielenterveys ja autonomi-

sen hermoston toiminta ovat vahvasti toisiinsa liittyviä. Tämän avulla ihminen alituisesti ja ei-tah-

donalaisesti arvioi tilanteiden turvallisuutta. Tietoisuus reagoi tilanteisiin siis tätä hitaammin. Auto-

nominen hermosto kehittyy ensimmäisinä ikävuosina ja muokkautuu elämänkokemuksistamme ja 

ympäristötekijöistä. Erityisesti sen normaali kehittyminen ja kypsyminen on paljolti riippuvainen 

turvallisuuden kokemuksista. Ilman niitä ei synny toimivaa ja hyvää yhteistoimintaa autonomisen 

hermoston osien välillä eikä tunteiden säätelykyky pääse kehittymään täysin. Näin menneisyys vai-

kuttaa tämän hetken kokemuksiin. Autonomisen hermoston primitiivisimpien osien aktivoituminen 

toistuvasti lapsena ärsykkeiden myötä sekä kasvuympäristön turvattomuus voivat estää autonomi-

sen hermoston yhteistoiminnan riittävän kehittymisen. (Leikola 2016; Sovijärvi ym. 2018, 58.) Tut-

kimuksessa vakavasti masentuneilla ihmisillä on havaittu, että lapsuudenaikainen trauma on yhtey-

dessä eränormaaleihin yhteyksiin aivoissa. (Yu ym. 2019.) 

 

Turvattomuutta lapsuudessa luovat puhumattomuus, kaltoin kohtelu, vaikea kodin ilmapiiri, epäoi-

keudenmukaisuus ja kiusaaminen. Yksi suurin syy traumatisoitumiseen lapsuudessa ovat lapsen 

kasvuympäristössä laiminlyöminen ja vanhemmuustehtävän hämärtyminen. Turvallisuuden koke-

mus jää lapsella sisäisesti vajaaksi, jos vanhemman huomio on mennyt omiin tarpeisiin, esimerkiksi 

rakkaussuhteisiin, päihteisiin tai urakehitykseen. Yhtenä tärkeänä tekijänä psyykkisten sairauksien 

synnyssä voidaan siis nähdä autonomisen hermoston reaktioherkkyyden johtuen turvattomuuden 

kokemuksista. (Leikola 2016.) Traumat voivat siirtyä usein myös sukupolvelta toiselle. Vuorovaiku-

tus vauvan kanssa aktivoi vanhemman tiedostamattomia positiivisia sekä negatiivisia varhaisia 

muistijälkiä. (Suokas-Cunliffe 2015, 192-193.) 

 

Stressin yksilölliseen reagointitapaan vaikuttaa muun muassa temperamentti, ympäristö, geenit, 

reaktiivisuus, stressiherkkyys, mahdollinen aistiherkkyys ja tarkkaavaisuushäiriö. (Sajaniemi ym. 

2015, 45-53; Sovijärvi ym. 2018, 20.) Muita vaikuttavia piirteitä ovat näkökulmat, asenteet ja yksi-

lön sieto- ja vastustuskyky. (Mattila 2010.) Sensoriprosessointiherkkyys vaikuttaa yksilön aistiär-

sykkeiden analysointikykyyn ja näin se voi olla ympäristön aiheuttamia ärsykkeitä kohtaan normaa-

lia suurempaa. Silloin hermoston reaktio on myös voimakkaampi kuin normaalisti. Immuunijärjes-

telmä ei ole välttämättä tarpeeksi vahva heikon kuormituksen takia. Silloin on riskinä, että ihminen 

sairastuu helpommin. Stressireaktion biokemiallisen reagoinnin voimakkuuteen vaikuttaa HPA-ak-

selin perinnölliset eroavaisuudet. Hyödyllisen stressin vähäinen saanti voi vaikuttaa myös ihmisen 

alhaiseen stressinsietokykyyn. (Sovijärvi ym. 2018, 23.) Korkeakouluopiskelijoita koskevassa tutki-

muksessa naisilla havaittiin stressin määrän olevan suurempaa kuin miehillä. Lisääntynyt stressi-

taso oli yhteydessä kielteisiin tunteisiin ja huonompaan unenlaatuun. (Garett ym. 2017.) 

 

Perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä ajatellaan ihmisen koostuvan energiasta, johon vaikutta-

vat jatkuvasti ulkoiset sekä sisäiset tekijät. Sairastuminen ja oireilut johtuvat näin siis energian häi-

riöstä tai sen epätasapainotilasta. Energianvirtaukseen vaikuttavat muun muassa tunteet, 
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ruokavalio, sää, liikunta, perimä, ympärillä olevat ihmiset ja lepo. (Kuhmon JK-Fysioterapia Oy, 

2015.) EFT (Emotional Freedom Techniques) hoidossa ajatellaan, että jokaisen kielteisen tunteen 

pohjana on kehon energiajärjestelmässä oleva häiriö. Negatiiviset muistot eivät siis ole tarkka syy 

kielteisen tunteen syntymiseen, mutta voivat kuitenkin olla vaikuttamassa tähän. Toisin kuin klassi-

sessa psykoterapiassa ajatellaan, että kielteisten tunteiden pohjalla on traumaattiset muistot. 

(Graig s.a, 38.) 

 

Jokainen negatiivinen tai positiivinen muutos voi tutkijoiden mukaan aiheuttaa ihmiselle stressiä. 

Akuuttia stressiä aiheuttavat viimeaikaiset ja lähitulevaisuuden paineet sekä vaatimukset. Kroon-

isen stressin lähteitä ovat esimerkiksi toimintahäiriöinen perhe, köyhyys, loukussa oleminen onnet-

tomassa avioliitossa tai halveksittavassa urassa tai työssä. Varhaislapsuuden traumaattiset 

kokemukset voivat myös aiheuttaa kroonista stressiä. Ihminen sisäistää kokemukset ja ne pysyvät 

läsnäolevina ja kipeinä. Ne voivat muokata persoonaa syvällisestikin. Uskomusjärjestelmät ja 

maailmankuvat voivat aiheuttaa päättymättömän stressin. (American Psychological Association 

2019; Mattila 2018.) Nöyryytyksen kokemukset voivat näkyä ruumiissa ja mielessä joka kerta trau-

man noustessa pintaan vuosien jälkeenkin. (Mattila 2017, 115.) 

 

Stressitekijöiden lähteitä voidaan tarkastella neljästä eri näkökulmasta: yksilön sisäinen eli subjek-

tiivinen taso, yksilön ulkoinen eli objektiivinen taso, kollektiivin sisäinen eli intersubjektiivinen taso 

ja kollektiivin ulkoinen eli interobjektiivinen taso. (Sovijärvi ym. 2018, 18.) 

 

Yksilön sisäisellä tasolla stressin aiheuttajia ovat esimerkiksi emotionaalinen stressi, negatiiviset 

muistijäljet ja ajatusmallit, itsepuhelu, sisäinen ajatussaaste, psyykkinen trauma ja traumaperäinen 

stressihäiriö. Paineen ja kiireen tunteen yksi tärkeä syy on yksilön mielessä ja peloissa, jotka nou-

sevat sieltä esiin. Yksilön ulkoisella tasolla stressin aiheuttajia ovat esimerkiksi fyysiset traumat ja 

tapaturmat, tuki- ja liikuntaelimistön tukokset ja jännitystilat, yliherkkyydet ja ruoka-aineallergiat, 

fyysistä kehoa stressaavat haittatekijät, kuten kemikaalit, lääkeaineet, raskasmetallit ja myrkylliset 

aineet. Myös fyysiset epätasapainotilat, kuten tulehdustilat, aivojen välittäjäaineiden epätasapaino, 

suoliston mikrobien välinen tai hormonaalinen epätasapaino kuuluvat yksilön ulkoiseen tasoon. Ke-

hon hormonit voidaan jakaa palauttaviin ja kiihdyttäviin. Stressi, liian kova liikunta ja epäterveelli-

set elämäntavat vaikuttavat kielteisesti hormonien tasapainoon. Stressin jatkuessa tuotanto keskit-

tyy kiihdyttäviin hormoneihin ja näin kierroksia hillitsevät hormonit eivät välttämättä kerkeä vaikut-

tamaan. (Sovijärvi ym. 2018, 18, 23; Asikainen ja Tuomilehto 2016, 26-27.) Suurta stressiä ja ah-

distusta voivat aiheuttaa pakkoajatukset, kuten ajatukset koskien moninaisia tarkistamisia tai sai-

rauden tartuttamista (Stenberg ym. 2016, 19). Myös hedelmättömyys voi aiheuttaa stressiä. Hedel-

mättömyydestä kärsivillä masennuksen, ahdistuksen ja stressin määrä oli tutkimuksessa paljon 

yleisempää verrokkiryhmään verratessa. (Yusuf 2016.) 

 

Kollektiivin sisäisellä tasolla stressin aiheuttajia ovat esimerkiksi äkilliset elämänmuutokset, perhe-

ongelmat, perhekriisit, avioero, työttömyys tai epäsopiva työ, tapaturmat, läheisen kuolema, sosi-

aaliset stressitekijät, liiallinen vastuu, jatkuva kiire sekä stressitekijät, jotka ovat saaneet aikaan 

työpaikan yhteisö. Työssä stressiä voivat aiheuttaa myös ihmissuhdeongelmat, epäreilu kohtelu, 
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kiusaaminen, kohtuuttomat vaatimukset, epäoikeudenmukaisuus, tuen puute, työn hallinnan 

puute, syyllisyys tekemättömistä töistä, työnjaon epämääräisyys, puute vastavuoroisuudessa tai 

arvostuksessa. Johtaminen, joka koetaan heikoksi, työn henkinen kuormittavuus ja vuorotyö ovat 

myös mahdollisia työstressin lähteitä. (Sovijärvi ym. 2018, 18; Mattila 2010; Rusila 2014.) Kollektii-

vin ulkoisella tasolla stressin aiheuttajia on esimerkiksi runsas kylmyys tai kuumuus, melu, infraää-

net, sähkömagneettinen säteily, valon puute ja kaamos, katastrofit ja luonnonilmiöt, ympäristöstä 

tuleva valo- ja äänisaaste, infektiot, jotka johtuvat viruksista, sienistä, bakteereista, parasiiteista tai 

muista mikro-organismeista. (Sovijärvi ym. 2018, 18) 

 

Traumaperäisen stressihäiriön syntymiseen ei tarvita sille altistavia tekijöitä, mutta todennäköi-

syyttä tämän kehittymiselle kasvattavat jotkin tekijät. Esimerkiksi aikaisemmat erityisen raskaat 

elämänkokemukset, naissukupuoli, tapahtuman erityisen suuri vaikutus, sosiaalisen verkoston vailli-

naisuus, elämäntilanne, aikaisempi stressihäiriö ja tapahtuman täyttäessä stressihäiriön etiologiset 

kriteerit. Myös aiemmin todettu mielenterveyden häiriö lisää riskiä sairastua traumaperäiseen stres-

sihäiriöön, koska se vaikeuttaa sopeutumista stressin seurauksiin. (Traumaperäinen stressihäiriö: 

Käypä hoito -suositus 2014.)  Traumaattisessa tapahtumassa tapahtuva tiedon kulku kulkee toimin-

nasta reaktioon. Vaaratilanteiden jatkuva kokeminen voi voimistaa tätä. Silloin elimistö reagoi uh-

kan puuttuessakin samalla tavalla kuin vaarallisessa tilanteessa. Seurauksena voi olla, että pienikin 

stressi aktivoi hermovasteen, joka on vastaavanlainen kuin traumatilanteessa ja trauma ei ole enää 

näin vain tilapäinen tila. (Berceli 2011, 40-41.) Skitsofreniaa ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä sai-

rastavilla on todettu lapsuuden traumaattisten kokemuksien olevan yleisempiä kuin terveillä koe-

henkilöillä. (Aas ym. 2019.) 

 

Akuutin stressihäiriön tai traumaattisen stressihäiriön voivat aiheuttaa tapahtumat, jotka ovat äkilli-

siä ja traumaattisia, kuten onnettomuudet, läheisten kuolema ja luonnonkatastrofit. (Huttunen 

2017.) 35-90 prosenttia ihmisistä altistuu arvioin mukaan länsimaisessa yhteiskunnassa tapahtu-

malle, joka täyttää etiologiset kriteerit koskien traumaperäistä stressihäiriötä. Varovan arvion mu-

kaan ainakin 100 000 ihmistä Suomessa joutuu vastaavaan tilanteeseen. Traumaperäinen stressi-

häiriö kehittyy arvion mukaan 20-30 prosentille ihmisistä, jotka kokevat vaikean stressitapahtuman. 

(Traumaperäinen stressihäiriö: Käypä hoito -suositus 2014.) Traumaperäisen fibromyalgian laukai-

sevana traumana on kuvattu urheiluvammat, työ- ja muut tapaturmat, kaatumiset, liikenneonnet-

tomuudet, synnytykset, kirurgiset toimenpiteet, lapsuuden kaltoinkohtelu, raiskaus ja fyysinen väki-

valta. (Haapasalo ja Airaksinen 2014.)  

 

Terveystutkimuksessa yleisimpiä stressitekijöitä olivat vaikeus saada otetta opiskelusta ja esiinty-

minen. Tutkimuksen mukaan osa opiskelijoista oli kokenut elämänsä aikana fyysistä väkivaltaa, 

uhkailua väkivallalla, seksuaalista väkivaltaa ja vainoamista. Suurin osa väkivaltakokemuksista oli-

vat tapahtuneet ennen korkeakouluopiskelun aloittamista. Kiusaamista oli koettu korkeakouluopin-

tojen aikana henkilökunnalta ja muilta opiskelijoilta. Osalta opiskelijoista puuttui kokonaan keskus-

telutuki, osa koki olevansa yksinäisiä ja opiskeluun liittyvissä ryhmissä koettiin kuulumattomuutta. 

(Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2016, 2, 8.) Metropolian ammattikorkeakoulussa yksi stressiä 

aiheuttava asia oli opetussuunnitelma, johon toivottiin muutosta. (Kuhmonen 2010, 2.)  
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4 STRESSIN ILMENEMINEN 

 

Noin joka kolmannella korkeakouluopiskelijoilla on vaikea saada opinnoistaan kiinni ja sama määrä 

ilmoittaa stressin hankaloittavan opiskelussa pärjäämistä. (Poutanen ja Selinummi 2013.) Korkea-

koulujen terveystutkimuksessa vuonna 2016 16 prosenttia kärsi päivittäin masentuneisuudesta, 

ahdistuneisuudesta, uniongelmista, jännittyneisyydestä, keskittymisvaikeuksista ja muista psyykki-

sistä oireista. 2000-luvulta lähtien psyykkinen oireilu on lisääntynyt opiskelijoilla ja varsinkin mie-

hillä. Naisista 24 prosenttia ja miehistä 43 prosenttia vastasi korkeakouluopiskelijoiden terveystut-

kimuksessa kokeneensa elämänsä aikana fyysistä väkivaltaa ja 27 prosenttia naisista ja 42 pro-

senttia miehistä uhkailua väkivallalla. Seksuaalisen väkivallan kohteeksi oli joutunut 14 prosenttia 

naisista ja kaksi prosenttia miehistä. Korkeakouluopintojen aikana kiusaamista henkilökunnalta oli 

kokenut 5,8 prosenttia ja 7,4 prosenttia muilta opiskelijoilta. Negatiivisina asioina yli viidennes vas-

tanneista koki tulevaisuuden suunnittelemisen, omat kykynsä ja voimansa sekä mielialansa ja 5,7 

prosenttia opiskelijoista oli suunnitellut itsemurhaa. Väsymys, yläselän oireet, nuha tai tukkoisuus, 

iho-ongelmat, psyykkiset oireet, ilmavaivat tai turvotus ja uniongelmat olivat yleisimpiä oireita, 

joita korkeakouluopiskelijoilla esiintyi. (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2016, 2, 8)  

 

Stressin seuraukset ovat sidonnaisia jokaisen yksilön sieto- ja vastustuskykyyn. (Mattila 2018.) Pit-

käaikainen eli jatkuvat stressi on haitallista terveydelle. Stressi voi myös johtaa haitallisiin muutok-

siin elintoiminnoissa, häiritseviin oireisiin ja sairauksien puhkeamiseen, jos ihmisen sietokyky ylit-

tyy. Muutoksia tapahtuu ylikuormittumisen seurauksena ihmisen aineenvaihdunnassa, immunologi-

assa, hermostossa ja psyykkisessä hyvinvoinnissa eli ne voivat näkyä ihmisellä monella eri osa-

alueella. (Asikainen ja Tuomilehto 2016, 8-10) Akuutti stressi voi aiheuttaa sietorajan ylittyessä 

psykologista ahdistusta, vatsavaivoja, jännitys päänsärkyä ja muita oireita. Krooninen stressi 

vaikuttaa tuhoavasti ihmisen elämään, mieleen ja kehoon. Se aiheuttaa kuolemia sydänkohtauk-

sien, väkivallan, aivohalvauksen, itsemurhan ja ehkä jopa syövän kautta. (American Psychological 

Association 2019.) Ihmisen toimintakyky on laaja käsite ja sitä voidaan tarkastella lähemmin jaka-

malla se osa-alueisiin. Toimintakyky voidaan jakaa: fyysiseen, psyykkiseen sekä sosiaaliseen toi-

mintakykyyn. Kognitiivisen toimintakyvyn voidaan katsoa kuuluvan osaksi psyykkistä toimintaky-

kyä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b.)  

 

4.1 Fyysiset oireet ja toimintakyky 

 

Fyysisellä toimintakyvyllä kuvataan, kuinka hyvin ihminen pystyy hoitamaan tärkeät asiat jokapäi-

väisessä elämässään fyysiseltä kannalta katsottuna. Oleellisia ominaisuuksia ovat muun muassa: 

kestävyyskunto, nivelten liikkuvuus, liikkeiden ja kehon asennon hallinta, lihasvoima- ja kestävyys 

sekä edellä mainittuja koordinoiva keskushermoston toiminta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2015b.) 

 

Nykypäivänä kuitenkin taistelu-pako-järjestelmän aktivoitumisesta aiheutuvat muutokset elimis-

tössä ovat yleensä ylimitoitettuja haasteisiin verrattuna. Uhkaavassa tilanteessa energia ohjataan 

selviytymisen kannalta tärkeimmille osille ja silloin osa elimistön toiminnoista hidastuu tai jopa 



         
         16 (73) 

lamaantuu. Lyhytkestoisessa stressissä noradrenaliini ja adrenaliini taso nousevat, aistimukset terä-

vöityvät, hengitys tihenee, verenkierto ja sydämen syke nopeutuvat, kipukynnys kasvaa, ruuansu-

latus heikkenee, sokeri- ja rasvapitoisuus nousevat veressä, jotta lihaksilla on energiaa toimia te-

hokkaasti. (Asikainen ja Tuomilehto 2016, 9-10, 16.) 

 

Stressin fyysisiä oireita voivat olla: pahoinvointi, korkea verenpaine, väsymys, vatsavaivat, hui-

maus, sydämentykytys, hikoilu, päänsärky, selkävaivat, flunssakierre ja tihentynyt virtsaamisen 

tarve. (Mattila 2018; Asikainen ja Tuomilehto 2016, 8) Flunssakierteitä voi tulla, koska immuunijär-

jestelmän toiminta huononee kroonisen stressin seurauksena, (Sovijärvi ym. 2018, 23.) Immuuni-

puolustukseen vaikuttavat heikentävästi usein toistuvat stressireaktiot. Verenpaine voi jäädä koko-

naan koholle vaillinaisen palautumisen takia ja näin verisuoniin ja sydämeen voi syntyä vaurioita. 

Valtimotaudeissa yksi tärkeä riskitekijä on koholla oleva verenpaine ja tätä ei välttämättä huomata 

ollenkaan. (Asikainen ja Tuomilehto 2016, 19-20, 25.) PTSD lisää meta-analyysin mukaan riskiä 

sairastua ärtyneeseen paksusuoleen (IBS). (Xiang Ng ym. 2019.) 

 

Akuutti stressi aiheuttaa ongelmia lihaksissa, mahassa, sisäelimissä ja suolessa. Tämä voi näkyä 

selkäkipuna, leuan kipuna, jännityspäänsärkynä, happamana vatsana, närästyksenä, ripulina, il-

mavaivoina, ummetuksena ja ärtyneen suolen oireyhtymänä. Lihasjännitteet voivat johtaa vetäviin 

lihaksiin, jänteiden ja nivelsiteiden ongelmiin. Hetkellinen ylilataus voi aiheuttaa nopeaa sydämen-

sykettä, verenpaineen nousua, sydämen tykytystä, hikisiä kämmeniä, migreenipäänsärkyä, hui-

mausta, rintakipua, hengenahdistusta, kylmiä jalkoja tai käsiä. Episodisesta akuutista stressistä 

kärsivien oireet johtuvat ainaisesta ylivalppaudesta. Niihin kuuluu migreeni, rintakipu, sydänsairau-

det, verenpainetauti, jatkuvat jännitys päänsäryt. (American Psychological Association 2019.) 

 

Stressi lisää epäterveellisen ruuan himoa. Ruuansulatus heikkenee, myrkkyjen hajottaminen huo-

nonee ja näin kuonanpoisto toimii vajavaisesti. Elimistöön voi kertyä tämän seurauksena myrkyllisiä 

aineita. Yksipuolisen ruokavalion takia voi syntyä puutteita ravintoaineista. Stressi, ruokavalio, ke-

mikaalit ja lääkkeet vaikuttaa suoliston toimintaan ja bakteerikantaan. Epätasapainon oireet voivat 

silloin näkyä ripulina, turvotuksena, ilmavaivoina, vatsanväänteinä, ummetuksena, vatsahaavana, 

nivelkipuina, ainaisena väsymyksenä, toistuvina flunssina, hiustenlähtönä, mielialan vaihteluina ja 

iho-ongelmina. Suolistobakteerit tuottavat myös haitallisia aineita ruuan liikkuessa hitaasti. (Asikai-

nen ja Tuomilehto 2016, 40-43) Stressin vuoksi syljen eritys laskee ja vatsahapot laimentuvat. Nä-

rästystä ja refluksioireita voi syntyä puutteellisen ruuan pilkkoutumisen vuoksi. Tätä aiheuttavat 

esimerkiksi vatsahappojen laimentuminen ja veden nauttiminen ruokaillessa tai ennen sitä. (Asikai-

nen ja Tuomilehto 2016, 46-47) 

 

Adrenaliini ja kortisoli toimivat yhdessä. Stressitilassa adrenaliinia voidaan tuottaa lähes koko ajan 

ja silloin kolesteroli, verensokeri, verenpaine ja sydämen syke nousevat. Koholla oleva kortisoli 

huonontaa dopamiinin ja serotoniinin tuotantoa, herkistää reagoimaan stressaaviin ärsykkeisiin yhä 

nopeammin, lisää vyötärölihavuutta, jossa sisäelinten ympärille syntyy rasvaa eli viskeraalista ras-

vaa. Painon nousu voi näin olla seurasta koko ajan koholla olevasta kortisolista. Kortisoli nostaa 

verensokeria ja saa näin haiman erittämään insuliinia. Suuri määrä insuliinia varastoi kuitenkin 
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rasvaa elimistöön ja kasvattaa ruokahalua. Riskinä on myös saada insuliiniresistenssi johtuen liian 

suuresta insuliinituotannon nopeutumisesta. Silloin solut eivät ota oikealla lailla glukoosia vastaan 

ja ravinteiden vastaanotto myös huononee. Koholla oleva kortisoli arvo estää myös kasvuhormonin 

erityksen yöllä ja näin vaikuttaa kasvuun. Stressin seurauksena lisämunuaisen toiminta voi lamaan-

tua, jolloin lisämunuaiset säätävät kehon yliaktiiviseksi. Tämä voi näkyä muun muassa verenpai-

neen nousuna. Stressin aiheuttajan poisto ei korjaa hälytystilaa. Ylivirittyneisyys johtaa lopulta lisä-

munuaisten heikkenemiseen tai lamaantumiseen. (Asikainen ja Tuomilehto 2016, 30, 32-34, 36-37) 

 

Pitkittynyt stressi voi tuoda esille piileviä sairauksia, joihin vaikuttaa jokaisen yksilöllinen geenipe-

rimä. Stressaavat tilanteet voivat näin johtaa perinnöllisiin sairauksiin sairastumiseen. 70 prosenttia 

erilaisista sairauksista johtuu tutkimuksien mukaan stressistä, joka on pitkittynyt. Adrenaliinin ja  

kortisolin pidempiaikainen koholla oleminen sotkee muiden hormonien tasapainoa. Hormonit epäta-

sapaino näkyy esimerkiksi suolistossa, hermostossa ja immuunipuolustuksessa. Heikentymistä ta-

pahtuu tulehdusten paranemisessa, kudosten uusiutumisessa, immuunijärjestelmässä ja aineen-

vaihdunnassa. (Asikainen ja Tuomilehto 2016, 9-10, 15, 22.) Stressillä on todettu olevan vaikutusta 

miesten ja naisten lapsettomuuteen. Stressi heikentää miesten sperman laatua ja vaikuttaa naisilla 

munasarjojen munasoluvaraston vähenemiseen. (Loginova ja Jan Mohammad Kan 2014, 3.) 

 

Osittainen traumamuistojen aktivoituminen on usein mahdollista, jolloin ne kertovat aina jotain 

menneisyydestä. Silloin oireet ovat lievempiä, mutta voivat olla kovin kehollisia. (Leikola 2016.) 

Turtuneisuus tai lihasjännitykset traumaan liittyvissä ruumiinosissa voivat muistuttaa avuttomuu-

desta. Esimerkiksi oireet peräsuolessa ja vaginassa voivat johtua seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja 

oireet selässä, raajoissa ja päässä onnettomuudesta. Selkäkipu, migreeni, fibromyalgia, lihaskouri-

tukset tai muu pitkittynyt kiputila voi olla seurasta jatkuvasta lihasjännityksestä, jos ihminen on 

jatkuvasti peloissaan tai vihainen. (Van Der Kolk 2017, 324.) Trauma tai stressitekijä on edeltänyt 

monissa tutkimuksissa oireiden alkamista 20-90 prosentilla fibromyalgiapotilaalla. Osa tutkimustu-

loksista tukee kausaalista yhteyttä fibromyalgian ja fyysisen trauman välillä. (Haapasalo ja Airaksi-

nen 2014.) Skitsofreniaa ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalla on raportoitu rakenteellisia 

aivojen poikkeamia ja telomeerin pituuden lyhenemistä. (Aas ym. 2019.) 

 

4.2 Psyykkiset oireet ja toimintakyky 

 

Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan jokapäiväisten haasteiden ja kriisien selviytymisessä tuke-

via voimavaroja. Se nivoutuu yhteen mielenterveyden, psyykkisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan 

kanssa. Siihen voidaan katsoa kuuluvan sosiaalisista hankaluuksista suoriutuminen, persoonallisuus 

ja toimintoja, jotka koskevat ajattelua ja tuntemista. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi kyky tuntea, 

informaation vastaanottaminen ja prosessoiminen, ympäröivästä maailmasta ja itsestään käsityk-

sien luominen ja kokeminen, valintojen ja ratkaisujen tekeminen sekä kyky suunnitella omaa elä-

mää. Kognitiivinen toimintakyky luetaan usein kuuluvaksi psyykkiseen ulottuvuuteen. Tähän sisäl-

tyy esimerkiksi tiedon käsittely, keskittyminen, tarkkaavaisuus, orientaatio, hahmottaminen, ongel-

mien ratkaisu, kielellinen toiminta, muisti, oppiminen ja toiminnanohjaus. (Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos 2015.)  
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Psyykkisiä oireita ovat esimerkiksi: levottomuus, ahdistuneisuus, aggressiot, unihäiriöt, väsymys, 

muistiongelmat, masentuneisuus, saamattomuus, keskittymiskyvyn puute, turhautuneisuus, jännit-

tyneisyys, ärtymys ja päätöksien tekovaikeudet. Työuupumus, masennus, itsetuhoajatukset ja 

päihteiden väärinkäyttö voivat olla seurausta vakavasta stressitilasta. (Mattila 2010; Asikainen ja 

Tuomilehto 2016, 8.) Yksi tärkeä syy tarkkaavaisuushäiriön synnyssä on stressijärjestelmän sääte-

lyn häiriö. Toimintakyvyttömyys, uupuneisuus ja lamaantuneisuus voivat olla seurausta aivojen vä-

symisestä pitkittyneen stressitilan vuoksi. (Sajaniemi ym. 2015, 30.) Akuutista stressireaktiosta, 

akuutista stressihäiriöstä ja traumaperäisestä stressihäiriöstä voi seurata tahatonta tai sopimatonta 

yliaktiivisuutta. (Traumaperäinen stressihäiriö: Käypä hoito -suositus 2014; Sovijärvi ym. 2018, 58.) 

PTSD:tä sairastavilla vireystila voi muuttua lamaantuneeksi alivireystilaksi tai virittyneeksi ylivireys-

tilaksi, koska DVK ja HPA-akseli aktivoituvat helposti. (Sovijärvi ym. 2018, 58.) Raskaisiin elämän-

vaiheisiin, kuten sairastumiseen, läheisen kuolemaan tai ihmissuhderistiriitoihin, on monesti liitetty 

liittyvän paniikkikohtauksia. (Stenberg ym. 2013, 33).  

 

Stressistä kärsiessä nukkumisen hankaloituminen, ajoittumisongelmat sekä vireystason voimakas 

vaihtelu voivat olla seurausta kortisolin erityksen häiriintymisestä. Koholla oleva kortisoli vaikuttaa 

keskittymiskyvyn huononemiseen, unettomuuteen, nukahtamisvaikeuksiin ja mielialan laskuun. 

Luontaisesti se on korkealla aamuisin ja yöllä alhaisimmillaan. Monia oireita voi ilmestyä, kun la-

maantuneet lisämunuaiset säätävät kehon yliaktiiviseksi. Tämä voi näkyä muun muassa ärtyneisyy-

tenä, päätöksenteon vaikeutena, ahdistuneisuutena ja unettomuutena. Voimattomuus ja väsymys 

syntyvät liian vähäisestä kortisolin tuotannosta, mutta ongelmia nukahtamisessa voi silti esiintyä. 

Unen laatu voi olla huonompaa, koska elimistö käy silloinkin ylikierroksilla. Liian vähän nukkuvalla 

kortisolia poistuu jopa kuusi kertaa hitaammin elimistöstä. Kortisolin tuottaminen menee sekaisin, 

jos valvotaan yli keskiyön. (Asikainen ja Tuomilehto 2016, 30, 32-34) Korkeakoulussa opiskelevilla 

naisopiskelijoilla on huonoon unen laatuun yhdistetty älypuhelin riippuvuus. (Wang ym. 2019.) 

 

Aivoissa pidempiaikainen stressi näkyy muistin huonontumisena, oppimiskyvyn, keskittymiskyvyn ja 

luovuuden heikkenemisenä, abstraktin ja joustavan ajattelun vaikenemisena, epätasapainona välit-

täjäaineiden välillä. Dopamiinin vähäisellä tuotannolla on yhteys äkkipikaisuuteen, aloitekyvyttö-

myyteen ja vaikeuteen käsitellä stressiä. Vagushermon eli kiertäjähermon välityksellä viesti kulkee 

suolen ja aivojen välillä ja jännitys havaitaankin monesti vatsassa. (Asikainen ja Tuomilehto 2016, 

24-25) 

 

Akuutti stressi voi aiheuttaa emotionaalista ahdistusta. Tämä voi näkyä ahdistuneisuutena, masen-

tuneisuutena, ärtyneisyytenä, vihaisuutena tai näiden yhdistelminä. (American Psychological Asso-

ciation 2019.) Episodisesta akuutista stressistä kärsivillä voi akuuttien stressireaktioiden myötä olla 

ärtyneisyyttä, ahdistuneisuutta, ylivalppautta, äkkipikaisuutta ja kireyttä. Ärtyneisyys voi näkyä vi-

hamielisyytenä. (American Psychological Association 2019.) Akuutista stressireaktiosta voi seurata 

toivottomuuden tai epätoivon tunteita, huomiokyvyn kaventumista, vihan ilmaisua sanallisesti tai 

suuttumuksena, tietämättömyyttä paikan ja ajan suhteen ja akuutista stressihäiriöstä mielialan ale-

nemista, dissosiatiivisia oireita, traumaattisen tilanteen pakottavaa uudelleen kokemista. 
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Traumaperäisessä stressihäiriössä seurauksena voi olla ahdistuneisuutta vastaavissa oloissa, vai-

keus muistaa tilanteesta jotain tiettyjä asioita, jatkuvat ylivireyden ja psyykkisen herkistymisen oi-

reet, ohimenevät voimakkaat takaumat ja jatkuvat muistikuvat tapahtuneesta sekä tilanteesta 

muistuttavat painajaisunet. (Traumaperäinen stressihäiriö: Käypä hoito -suositus 2014.)  

 

Ahdistuneisuudesta voi seurata pakko-oireita, kun sitä voidaan yrittää lieventää pakko-oireisella 

toimintamallilla. Ahdistuneisuus kuitenkin loppupeleissä lisääntyy, kun rituaaleja ei enää pystytä 

hallitsemaan (Lindfors ym. 2018, 109). Pitkittäistutkimuksessa traumalle altistumisen ja myöhem-

män addiktoivan käyttäytymisen välillä nähtiin jonkinlainen positiivinen yhteys. (Thege ym. 2017.) 

Riippuvuuksissa esiintyy monesti pakonomainen tarve, toleranssin kehittyminen ja herkistyminen. 

Rahapeliriippuvuudesta kärsivillä onkin havaittu aktiivisuuden vähenemistä toiminnoissa, jotka ovat 

serotoniinivälitteisiä. Tämä havaittiin serotoniinin aineenvaihduntamittauksissa. (Alho ym. 2015, 

55.)  

 

Vakavasti lapsuudessaan traumatisoituneen oireet voivat lamauttaa kokonaan elimistön. Silloin ei 

mahdollisesti pysty tai jaksa liikkumaan, puhumaan tai ajattelemaan ja nämä muistuttavat vakavan 

masennuksen oirekuvaa, mutta ovat myös traumaoireita. Tämä on seurausta hermoston primitiivi-

sen osan aktivoitumisesta, joka vastaa passiivisesta puolustautumisesta hengenvaarassa. Tunneti-

lat ovat läheisessä yhteydessä autonomiseen hermostoon ja sietämättömänä koettuna ne kumpua-

vat aikaisemmin koetuista emotionaalisista traumoista. Nykytiedon mukaan tunnetilat, jotka hei-

kentävät järkevää toimintaa liittyvät tunnetiloihin yksilön puolustautumisessa, jotka voivat kum-

muta traumamuistoista. Äärimmillään traumamuistot voivat laukaista ihmisellä psykoosin, jossa to-

dellisuudentajussa tapahtuu muutoksia. (Leikola 2016.) Dissosioituminen eli persoonallisuuden ja-

kautuminen osiin voi tapahtua ihmisille, jotka ovat erittäin traumatisoituneita. Reaktiot, jotka ovat 

täydellistä lamaantumista tai kuolemanvaaraa muistuttavia reaktioita, voivat laueta hetkessä pienis-

täkin uhkaavista ärsykkeistä. (Sovijärvi ym. 2018, 58.) Dissosiaatiossa traumaattisen kokemuksen 

osat tunkeutuvat tähän hetkeen yhä uudestaan. Mielikuvat, ajatukset, äänet, tunteet ja keholliset 

tuntemukset liittyen kokemukseen ovat pirstaloituneina siihen saakka, kun trauma on käsitelty. 

(Van Der Kolk 2017.) Trauma voi aiheuttaa monenlaisia alivireysoireita: uneliaisuutta, kykenemät-

tömyyttä puhumiseen, reagoimiseen, liikkumiseen, tunnottomuutta kipua kohtaan, fyysistä sekä 

emotionaalista turtuneisuutta, mielen tyhjyyttä, suurta vieraantuneisuuden kokemusta ja jopa tila-

päisiä tajunnanmenetyksiä. (Boon ym. 2011, 34).  

 

4.3 Sosiaaliset oireet ja toimintakyky 

 

Sosiaaliseen toimintakykyyn kuuluu ihminen vuorovaikutussuhteissaan sekä ihminen aktiivisena 

toimijana, osallistujana yhteiskunnassa ja yhteisössä. Se tulee esille sosiaalisena osallistumisena ja 

aktiivisuutena, rooleista suoriutumisena, vuorovaikutustilanteissa sekä kokemuksina osallisuudessa 

ja yhteisyydessä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.)  

 

Sosiaalisessa elämässä stressi voi johtaa esimerkiksi eristäytymiseen, perhe- ja parisuhdeongel-

miin. (Mattila 2018.) Episodisesta akuutista stressistä kärsivillä voi tulla ongelmia ihmissuhteissa ja 
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työpaikoilla, kun ihmiset vastaavat heille oikealla vihamielisyydellä. (American psychological asso-

ciation 2019.) Akuutista stressireaktiosta voi seurata normaaleista sosiaalisista tilanteista vetäyty-

mistä ja akuutista stressihäiriöstä välttäytymiskäyttäytymistä sekä kliinisessä toiminnassa ammatil-

lisella, sosiaalisella tai muulle alueella suurta haittaa. Traumaperäisessä stressihäiriössä seurauk-

sena voi olla tilanteesta muistuttavien olojen välttäminen. (Traumaperäinen stressihäiriö: Käypä 

hoito -suositus 2014.)  

 

Autonomisen hermoston yhteistoiminnan riittämätön kehittyminen johtuen emotionaalisesti trau-

matisoitumisesta voi näkyä puolustautumalla tilanteissa, joissa ei olisi syytä tai jättämällä puolus-

tautumatta vaikka siihen olisi syytä. Tämä "turvallisuustutkan" toimimattomuus vaikeuttaa läheis-

ten suhteiden turvalliseksi rakentumista, kuormittaa lähisuhteita ja altistaa uudelleen traumatisoi-

tumiselle. Pelkkä äänensävy, tuoksu, sana tai ilme riittää vaihtamaan tunnetilan, koska se yhdistyy 

traumamuistoon, joka on tallentunut autonomisen hermoston hälytysjärjestelmään. Voimakkaan 

tunteen tuleminen johtuu hälytysjärjestelmän epätoimivuudesta ja nopeudesta. Reagoimisen tajua-

minen mielessä tulee vasta tämän jälkeen. Menneisyyden pelot voivat näkyvät siis nykytilanteessa 

tiedostamattomasti. (Leikola 2016.) 

 

Nuorten terveystutkimuksessa tuli esille, että neljällä prosentilla naisista ja 10 prosentilla miehistä 

puuttui kokonaan keskustelutuki. 4-10 prosenttia vastaajista oli yksinäisiä ja 22 prosenttia koki kuu-

lumattomuutta opiskeluun liittyviin ryhmiin. (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2016, 8.) Työssä 

työstressistä kärsii joka neljäs Suomessa. Stressiä voi kuitenkin ennaltaehkäistä ja lievittää. Sen pit-

kittyessä työstressi muuttuu työuupumiseksi ja tämä näkyy negatiivisesti työturvallisuudessa, työhy-

vinvoinnissa ja terveydessä. Kaikista menetetyistä työpäivistä noin puolet ovat stressistä johtuvia. 

(Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 2019.) Anne Juvanin väitöstutkimuksessa selvisi, että 

työkyvyttömyyseläkkeelle päätymisen riski oli jopa kaksinkertainen niillä kuntatyöntekijöillä, jotka 

kärsivät työstressistä. (Juvani 2018, 6.) 
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5 STRESSINHOITO 

 

Stressinhoidossa oikea ratkaisu ei ole rauhoittavissa lääkkeissä tai muissa turruttavissa keinoissa. 

Ratkaisu on stressin ja sitä aiheuttavien tilanteiden käsittelytavassa. (Sovijärvi ym. 2018, 23.) So-

kerin, lääkkeiden ja alkoholin käyttäminen oireiden hoidossa ja niiden turruttamisessa ei poista 

pohjalla olevaa ongelmaa. Näiden käyttö antaa stressin jatkaa tuhojen tekemistä elimistössä. Hoi-

dossa on kyse kokonaisuudesta samalla lailla kuin hormonitkin vaikuttavat kehossa laaja-alaisesti. 

Elimistö on kokonaisuus, jossa kaikki ovat vaikutuksessa toisiinsa. Hoidossa tulisi keskittyä varsinai-

sen ongelman hoitoon. (Asikainen ja Tuomilehto 2016, 12) Traumatisoituneet ihmiset voivat käyt-

tää esimerkiksi anoreksiaa, ylensyömistä, työ- tai liikuntariippuvuutta, huumeita, alkoholia itsensä 

turruttamiseen. Prostituutio, viiltely, benjihypyt ja uhkapelaaminen voivat tuoda taas näennäistä 

hallinnantunnetta. (Van Der Kolk 2017, 234.)  

 

5.1  Stressin ennaltaehkäisy ja mittaaminen 

 

Tekemillään valinnoilla voidaan vaikuttaa stressioireiden vaikutukseen. Liikunta, uni ja laadukas 

ravinto tukevat elimistön tasapainoista toimintaa. Syvä uni vaikuttaa esimerkiksi kortisoli arvon ale-

nemiseen. (Asikainen ja Tuomilehto 2016, 22, 24-25, 35.) Ravinnolla ja riittävällä vedellä on yhtä 

suuri vaikutus aivoihin ja sen välittäjäaineisiin kuin sydämeen ja suolistoonkin. Ravinnolla pystytään 

vaikuttamaan fyysiseen terveyteen, ajatuksiin, tunteisiin sekä käytökseen. Solujen uusiutumiseen 

ja korjautumiseen tarvitaan energiarikasta ruokaa. Hormonien toiminta on kytköksissä saamiimme 

ravintoaineisiin. Ravintoaineeton ruoka edesauttaa solujen stressi- ja tulehdusreaktioita nopeutta-

malla näitä ohjaavia geenien toimintaa. Tärkeää on huomioida ravinnon laatu, määrä ja ate-

riarytmi. (Asikainen ja Tuomilehto 2016, 38-39.) Eläinkunnan tuotteet, hedelmät, kasvikset sekä 

pähkinät ja siemenet vaikuttavat nostavasti serotoniinin tuotantoon. Näihin kuuluu esimerkiksi kala, 

kananmunat, kana, banaani, kiivi, kaakao ja manteli. (Sovijärvi ym. 2017, 467.)   

 

Suoliston bakteerikannalla ja kunnolla on suuri vaikutus elimistön toimintaan, koska esimerkiksi 

mielihyvähormoni serotoniinia tuotetaan suolistossa (Asikainen ja Tuomilehto 2016, 42; Laukka 

2017, 40). Probiootit ovat maitohappobakteereita, jotka ehkäisevät hyödyttömien bakteerien kas-

vua, tukevat ravintoaineiden imeytymistä, ruuansulatusta ja vastustuskykyä. Ne myös vähentävät 

herkkyyttä hengitystietulehduksille säännöllisesti käytettyinä. Probioottien muodostumista auttavat 

prebiootit, joita saa muun muassa kaurasta, pavuista ja sipulista. (Asikainen ja Tuomilehto 2016, 

44) Stressistä suojaavia tekijöitä ovat myös päihteettömyys ja tupakoimattomuus. (Toppinen-Tan-

ner ja Ahola 2012, 129.) 

 

Työyhteisössä stressiä ja työuupumusta voi ennaltaehkäistä muun muassa henkilökohtaisella kehi-

tyskeskustelulla, jonka esimies käy alaistensa kanssa. Varhaisen tuen mallilla voidaan tunnistaa 

hälytysmerkit tilanteissa, jotka uhkaavat henkilön työkykyä ja seurata sen pohjalta tehtäviä toi-

menpiteitä. Työhyvinvoinnin alueella jokaisen toimijan on huolehdittava omasta osaamisestaan. 

Ennaltaehkäisyssä eri toimijoiden välinen aktiivinen yhteistyö on myös tärkeää, jotta pystytään yl-

läpitämään ja edistämään työkyvyn edellytyksiä ja henkistä hyvinvointia. (Työterveyslaitos s.a.) 
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Yksilön kuormittumista voi olla hyödyllistä mitata fysiologisilla mittaustuloksilla, jos hän ei tätä 

muuten pysty havaitsemaan. (Puttonen 2016). Stressiä voidaan arvioida ja mitata monenlaisilla 

laitteilla ja sovelluksilla, psykologilla testeillä, kyselytutkimuksilla, sydämen sykevälivaihtelulla, gee-

nitesteillä, laboratoriotutkimuksilla ja hapetusstressin mittaamisella. (Sovijärvi ym. 2018, 127-143.) 

Taulukosta löytyy stressiin liittyvät elinjärjestelmät ja näihin liittyvät muuttujat, joilla stressiä voi-

daan mitata (taulukko 1).  

 

Laboratoriokokeita on olemassa useita, joilla saadaan tietää tarkemmin elimistön stressistä. Kor-

tisolin sirkadiaanisen rytmin eli vuorokausierityksen mittaamisella saadaan kuvaa elimistön stressiti-

lasta ja HPA-akselin toiminnasta. Hypotalamuksessa sijaitseva suprakiasmaattinen tumake (SCN) 

ohjaa vuorokausierityksen toimintaa ja näin vaikuttaa kortisoli tasoihin. Syljestä mitattu arvo kertoo 

parhaiten kortisolin vuorokausierityksen laadusta. HPA-akselin toimintaa kuvaa myös heräämisen 

jälkeen mitattu kortisolin taso verestä, kortisoli arvo vuorokauden kokonaisvirtsasta sekä ACTH- ja 

CRH-altistuskokeet. Veren seerumista tutkitulla kortisolilla voidaan diagnosoida myös lisämunuaisiin 

liittyviä sairauksia ja seurata mahdollisen hoidon tehoamista. Kohonneita arvoja tavataan Cushingin 

oireyhtymässä. Monenlaiset stressitilanteet, kuten masennus, vammat, infektiot, leikkaushoidot, 

psyykkinen ja fyysinen rasitus voivat saada myös kortisoli arvon kohoamaan. Lisäksi lihavuus ja 

anoreksia, raskaus, ehkäisypillerit ja estrogeenit voivat nostaa arvoa. Aivolisäkkeen ja lisämunuais-

kuoren vajaatoiminta sekä monesti astman kortikosteroidihoito laskevat kortisoli arvoa. Kortisoli voi 

olla myös normaalin rajoissa, vaikka erityskapasiteetti olisi pienentynyt lisämunuaiskuorella. ACTH-

kokeella on mahdollista tarkistaa tämä. Kuivavirtsatestillä on mahdollista saada tietää aineenvaih-

dunnallisia välivaiheita koskien kortisolia ja muita hormoneja. Syljen alfa-amylaasi mittausta voi-

daan käyttää lisänä stressin arvioimisessa. Sillä saadaan tietoa sympaattisen hermoston tilasta. 

Alfa-amylaasi tasolla ei ole todistettu olevan yhteyttä noradrenaliinin toimintaan. Sen on todettu 

nousevan pitkittyneessä psykososiaalisessa stressissä sekä paniikkikohtauksissa. (Sovijärvi ym. 

2018, 129-131.) 

 

Sydämen sykevaihtelulla (HRV) on mahdollista saada lisää tietoa autonomisen hermoston tilasta. 

Tutkimuksen kohteena voi olla koko vuorokausi tai jokin tietty hetki, kuten aamu. Tiettyyn aktivi-

teetin liittyvää kuormittavuutta ja palautumiskykyä on sopiva mitata 3-7 vuorokautta. Pidempiai-

kaista elimistön palautumista voidaan arvioida esimerkiksi sykevyön, rannekkeen, sormuksen tai 

anturin avulla, jotka asennetaan petauspatjan alle. HRV:tä ei suositella yksistään mittamaan uupu-

muksen tasoa, koska siihen voi vaikuttaa niin monet tekijät. Kehon asento ja liike, hormonien välit-

tämät signaalit, baro-ja kemoreseptorit sekä autonominen hermosto vaikuttavat osaltaan sydämen 

nopeuden tempoon. Ulos- ja sisäänhengityksellä on mahdollista vaikuttaa etäisyyteen sydämen 

lyöntien välillä. Syketaajuus pienenee uloshengityksessä parasympaattisen hermoston ansiosta ja 

suurenee sympaattisen hermoston. Rasitus saa yleensä sykevälinvaihtelun laskemaan ja vastaa-

vasti rentoutuminen ja palautuminen nousemaan. Fibromyalgian, burn-outin, akuutin sairastumisen 

ja kuumeen seurauksena HRV yleensä laskee. Yleensä HRV:n lasku on mahdollista havaita jo en-

nen sairastumista. Madaltuneita arvoja on havaittu myös ihmisillä, jotka kuntoilevat liikaa tai koke-

vat normaaliärsykkeet pelottavina tai haitallisina. Korkeita HRV arvoja on esimerkiksi havaittu 
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ihmisillä, jotka onnistuvat säätelemään tunteita paremmin ja kuntoilevat aktiivisesti. (Sovijärvi ym. 

2018, 135-138.) 

 

Kyselytutkimuksilla voidaan arvioida lähemmin eri tekijöitä, jotka ovat keskeisiä stressin kannalta. 

Kyselyitä voidaan suorittaa esimerkiksi työterveyshuollossa tai työpaikalla. Elämänmuutoksien koh-

dalle Holmes ja Rahe ovat kehittäneet kyselyn vuonna 1978, johon sisältyy 43 elämäntapahtumaa. 

Tapahtumille on annettu pisteet, jotka lasketaan yhteen tapahtumien tapahtuessa päällekkäin. 

Muita tieteellisesti vahvistettuja kyselytutkimuksia: Karasekin luoma Demand-Control-malli, Mas-

lachin ja Bergenin luoma Burn out kyselylomakkeet, Elovainion luoma organisationaalinen oikeu-

denmukaisuus, Sonnentagin luoma recovery experience -malli sekä Siegristin efford-reward-malli.  

(Sovijärvi ym. 2018, 132-134.) Opiskelijoiden stressiä voidaan tutkia stressiarviointimenetelmällä, 

jonka on kehittänyt Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Menetelmässä käytetään liikennevalojen 

värejä kuvaamaan sen hetkistä stressi tasoa. Punainen väri kertoo korkeasta stressistä ja vihreä 

matalasta. Suositeltavat toimenpiteet, jotka tähtäävät alentamaan stressitasoa, määräytyvät stres-

sin voimakkuutta kuvaavan värin mukaan. (Nykänen 2014.) 

 

TAULUKKO 1. Elinjärjestelmien mitattavat muuttujat ja niihin liittyvät terveysriskit (Toppinen-Tan-
ner ja Ahola 2012, 114.) 

 

Elinjärjestelmä  Mitattava muuttuja  Toimintahäiriö/sairaus 

Aivolisäke-lisämunuaisen 

kuori 

- Kortisoli (veri, sylki, virtsa) - Metabolinen oireyhtymä 

- Diabetes 

- Kognitiiviset häiriöt 

- Depressio 

Autonominen hermosto ja 

katekoliamiinit 

- Verenkiertoheijasteet 

- Verenpaine 

- Sydämen syke  

- Sydämen sykevälinvaihtelu 

- Adrenaliini ja noradrenaliini 

(veri, virtsa, merkkiaineku-

vaukset) 

- Alfa-amylaasi (sylki) 

- Sydänoireet 

- Verenpainetauti 

- Veritulppavaara 

- Metabolinen oireyhtymä 

- Ärtynyt paksusuoli- oireyh-

tymä 

- Muut suolistovaivat 

Immunologinen järjes-

telmä 

- Vasta-aineet 

- Valkosolujen toiminta 

- Tulehduksen välittäjäaineet 

- Infektioalttius 

- Autoimmuunisairaudet 

- Kudosten toipuminen vam-

mojen ja leikkausten jälkeen 

hidastuu 

Keskushermosto - Hermosolujen määrä 

- Hermosolujen yhteydet (ku-

vantamistutkimukset)  

- Välittäjäaineet 

- Kognitiivinen suoriutuminen  

- Muistin toiminta 

- Vireys 

- Mieliala 
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5.2 Hoidon hakeminen ja menetelmät 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on valvoa ja ohjata ammattikorkeakouluopiskelijoille tar-

koitettuja terveyspalveluja opiskeluterveydenhuollossa. Kuntien vastuulla on järjestää opiskeluter-

veydenhuolto opiskelijoille. Opiskeluterveydenhuoltoa koskevia säädöksiä on kerrottu terveyden-

huoltolaissa. Se pitää sisällään esimerkiksi opiskelijoiden opiskelukyvyn ja terveyden edistämisen, 

opiskeluympäristön turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin parantamisen. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö s.a.) Työnantaja on velvollinen arvioimaan työturvallisuuslain (738/2002) mukaan 

työhön liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit ja kehittämään toimintaa arvioinnin perusteella. (Työ-

terveyslaitos s.a.) 

 

Opiskelijan on mahdollista hakea apua stressiin opiskeluterveydenhuollosta. Ohjausta ja tietoa on 

mahdollista saada esimerkiksi liittyen liikuntaan, ravitsemukseen ja painonhallintaan. Yliopisto-opis-

kelijoille terveyspalveluita tarjoaa YTHS eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. YTHS:ltä on mahdol-

lista saada perusterveydenhuollon lisäksi suun- ja mielenterveyden palveluita. (Ylioppilaiden ter-

veydenhoitosäätiö s.a.) Ammattikorkeakoulujen terveydenhuollon järjestää kunnan perustervey-

denhuolto. Toimintaohjelman mukaan opiskeluterveydenhuolto tapahtuu keskitetyssä toimipis-

teessä tai kokonaisuudessaan oppilaitoksessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö s.a.) Koulun opinto-

ohjaajan kanssa opiskelija voi keskustella ajankäyttöön liittyvästä stressistä ja suunnitella ratkai-

suja sen lievittämiseksi. Opintopsykologi on suurimmassa osassa korkeakouluja ja hän voi auttaa 

opiskelijaa opiskelukykyyn heikentävästi vaikuttavissa asioissa. (Savonia- ammattikorkeakoulu 

2019b.) Internetissä on paljon tietoa ja sivustoja, joista voi myös hakea apua stressiin. Esimerkiksi 

opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia tukemaan ja edistämään on kehitetty Nyyti ry. (Nyyti ry s.a.)  

 

Hoidossa keskeistä on, että ihminen on itse halukas olemaan mukana stressitekijöiden vähentämi-

sessä. (Siimes 2010, 94.) Kuitenkin stressin tunnistaminen ja omien kokemuksien kertominen voi 

olla haasteellista, jos ei ole herkkä oman kehon tuntemuksille. Avun hakeminen voi olla traumati-

soituneella vaikeaa, koska ei-tietoinen taso ohjaa sietämättömien tunteiden välttämistä hänen elä-

mässään ja näin traumojen tunnistaminen on haasteellista. (Leikola 2016.) Stressiä voi olla hanka-

laa aluksi huomata, koska sitä ei välttämättä tunne eikä näin huomaa. Ylivireys ja hormonien epä-

tasapaino ei aiheuta aina heti oireita ja syytä voi olla hankala tunnistaa. Riskinä on, että stressin 

vaikutus ymmärretään vasta myöhään. Silloin elimistö voi olla jo pitkälle rasittunut ja elintoimin-

noissa on havaittavissa vaurioita. (Asikainen ja Tuomilehto 2016, 8-9) 

 

Useimmat ihmiset tunnistavat akuutin stressin oireet ja sitä voidaan hyvin hallita ja hoitaa. Kroon-

isen stressin hoidossa on riskinä, että ihminen on tottunut siihen. Se saatetaan jättää huomiotta ja 

sivuuttaa. Tämä voi johtua siitä, että se on jatkunut pitkään, se on tuttu ja jopa mukava. Fyysisten 

ja henkisten oireiden hoito voi olla vaikeaa, koska ne ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa. Hoitoon 

voi kuulua stressinhallintaa, laajennettua lääkärintarkastusta sekä käyttäytymishoitoa. Itsetutkis-

kelu ammattilaisen kanssa voi olla myös tarpeen, jos krooninen stressi johtuu persoonallisuudesta, 

syvällisistä uskomuksista tai vakaumuksista. Episodisen akuutin stressin hoito voi kestää useita 

kuukausia ja muutoksen vastustaminen voi olla voimakasta. Hoidossa tulee huomioida interventiot 
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useilla eri tasoilla ja näihin tarvittavat ammattilaiset. Riskinä hoidossa on, että henkilö ei näe per-

soonallisissa ongelmissaan ja elämäntavassaan mitään ongelmaa. Tämä voi johtua, että ne ovat 

niin tavanomaisia ja pinttyneitä heille. Ulkoiset tapahtumat ja muut ihmiset ovat syypäitä heidän 

ongelmiensa takana. Usein he kuitenkin näkevät oman osansa ongelmissa. He voivat pysyä hoi-

dossa ainoastaan sen takia, että heidän epämukavuuttaan ja kipua luvataan hoitaa. (American 

Psychological Association 2019.) 

 

NCCIH (National Center for Complementary and Integrative Health) jakaa täydentävän ja vaihto-

ehtoisen lääketieteen kahteen eri osaan. Ensimmäinen osa on mieli ja keho harjoitukset. Tähän 

kuuluvat esimerkiksi kiropraktiikka ja osteopatia manipulointi, hierontaterapia, jooga, meditaatio, 

akupunktio, chi, qi gong, rentoutustekniikat ja liiketerapiat. Rentoutustekniikoita ovat esimerkiksi 

hypnoterapia, parantava kosketus, hengitysharjoitukset, ohjatut mielikuvaharjoitukset, progressiivi-

nen lihasrentoutus. Liiketerapioita ovat esimerkiksi pilates, Alexander-tekniikka, Rolfing- terapia, 

Trager- terapia ja Feldenkrains- menetelmä. Toinen osa on luonnolliset tuotteet. Tähän kuuluvat 

esimerkiksi mineraalit, probiootit, vitamiinit ja yrtit. Kaikki lähestymistavat eivät kuitenkaan sovi 

näihin kahteen ryhmään. Näitä ovat esimerkiksi perinteinen kiinalainen lääketiede, Ayurveda lääke-

tiede, homeopatia, naturopatia ja perinteiset parantajat. (National Center for Complementary and 

Integrative Health 2016.) 

 

5.2.1 Itsehoito 

 

Stressin itsehoidossa voidaan apuna käyttää tunteiden näyttämistä, EFT:tä (Emotional Freedom 

Technique), TRE:tä (Trauma Releasing Exercises), kosketusta ja hierontaa, seksiä, kuuma-kylmä 

vaihtelua, eläimien ja lemmikeiden seurassa olemista, urheilua, mindfulnessia, meditaatiota, monia 

hengitysharjoituksia, hyväksymis- ja omistautumisterapiaa, adaptogeenejä, lisäravinteita, luon-

nossa ja metsässä oleskelua.  

 

EFT on tunteiden vapautustekniikka, joka perustuu akupunktioon ja kiinalaiseen lääketieteeseen. 

Ajatuksena on, että ihmisissä kulkee meridiaaneja, joihin voidaan vaikuttaa akupunktiopisteiden 

kautta. Akupunktiopisteiden naputtelu ja omien tunteiden tunnistaminen ovat keskeisiä EFT-mene-

telmässä. (Sovijärvi ym. 2018, 117.) EFT hoito keskittyy energiameridiaanien päätepisteiden naput-

teluun. Tarkoituksena on hoitaa kehon energiajärjestelmässä olevaa häiriötä. Energiameridiaanit 

ovat pohjana myös akupunktiohoidoissa. (Graig s.a, 34, 38.) Nykyisten tutkimuksien perusteella on 

osoitettu, että 4-10 sarja ETF hoitokertoja on tehokas hoitomuoto posttraumaattisesta stressihäiri-

östä kärsiville. Tutkimuksissa ei löytynyt haittavaikutuksia ja ne osoittivat, että sitä voidaan käyttää 

posttraumaattisessa stressissä ensisijaisena näyttöön perustuva hoitona sekä itsehoitona. Tutki-

muksessa meta-analyysiin sisällytettiin 7 satunnaisesti kontrolloitua tutkimusta, jotka täyttivät kri-

teerit. Hoidon vaikutuksissa ei havaittu eroja verrattaessa EFT:tä muihin näyttöön perustuviin hoi-

tomuotoihin, kuten esimerkiksi kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja silmänliiketerapiaan. (Sebas-

tian ja Nelms 2017.) 
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TRE:n on kehittänyt David Berceli ja se on tarkoitettu kaikenlaisen stressin poistoon. Tarkoituksena 

on tärinän ja vapinan avulla vapauttaa jännityksessä olevia lihaksia. Tärinän saa alkamaan sarja 

liikkeitä ja se vaikuttaa aktivoivasti keskusgeneraattoreihin, jotka sijaitsevat keskushermostossa. 

Keskusgeneraattorit toimivat ei tahdonalaisesti ja säätelevät keskushermoston toimintaa. Palautu-

minen alkaa aktivoinnin ja vapinan seurauksena, joka on eläimillä ja ihmisillä luonnollinen tapa 

purkaa jännitystä. (Sovijärvi ym. 2018, 116.) Psykiatrista työtä tekeville työntekijöille tehdyssä tut-

kimuksessa selvisi, että TRE-menetelmällä voi olla vaikutusta stressin tunnistamisessa ja purkami-

sessa. Menetelmällä saatiin parannettua tutkimukseen osallistujien pisteitä traumaosiossa ja 

proQOL elämänlaatu-seulassa, palautumisessa oli myös tapahtunut positiivista muutosta. Unenlaa-

dun parantuminen, fyysis-psyykkisen hyvinvoinnin kasvaminen, aktivaatiotason laskeminen, stres-

sin väheneminen olivat positiivisia muutoksia, jotka tulivat esille avoimissa kysymyksissä. (Talvinen 

2017, 2.) Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa TRE menetelmä vaikutti hieman osallistu-

jien aamu- ja päiväaikaiseen väsymykseen vähentävästi sekä lyhensi nukahtamisaikaa puolella 

osallistujista. Kokemukset olivat lähinnä positiivisia ja jopa kipua lieventäviä. Tuloksien perusteella 

sitä suositellaan itsehoitomenetelmänä työikäisillä, jotka kärsivät uniongelmista. (Knaappila 2017.) 

 

Kosketuksella ja hieronnalla on todettu olevan paljon hyödyllisiä vaikutuksia ihmisen elimistöön. 

Tutkimuksessa kortisoli arvot laskivat hieronnan avulla vauvoilla, jotka olivat syntyneet enneaikai-

sesti. Hieronnassa käytettiin kahta eri menetelmää. (Asadollahi ym. 2016.) Kuuma-kylmä vaihte-

lulla on terapeuttisia vaikutuksia ja sitä voi tehdä tehdä esimerkiksi tavallisessa suihkussa. Lemmik-

kien on todettu parantavan omistajien mielialaa, laskevat ahdistusta ja lisäävät empatiaa. Niillä on 

myös vaikutusta sydämen sykevälinvaihteluun ja syketasoon sekä verenkierrossa oleviin merkkiai-

neisiin, jotka nousevat stressissä. (Sovijärvi ym. 2018, 119.) Yliopisto opiskelijoilla todettiin, että 

stressiin voidaan vaikuttaa lemmikkieläinterapialla. Opaskoiran kanssa tapahtuva lyhyt vuorovaiku-

tus laski kaikkia arvoja, joilla stressiä mitattiin. (Ohlsen ym. 2018.) Pitkittäisanalyysissä todettiin 

urheilemisen olevan myös tehokas stressinhallinnassa. (Garett ym. 2017.) 

 

Vuonna 2017 tekemässä tutkimuksessa havaittiin yhteys pidempien telomeerien ja pariskuntien 

seksuaalisuuden välillä. Telomeerit olivat pidempiä perifeerisen veren mononukleaarisissa soluissa 

sekä kokoveressä heillä, joilla oli seksuaalista läheisyyttä. Fyysiseen ja henkiseen terveyteen voi-

daan tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa positiivisesti laadukkailla ihmissuhteilla ja seksin 

määrällä. Telomeraasiin ja granulosyyttien telomeerien pituuteen ei tässä tutkimuksessa seksuaali-

sellä läheisyydellä havaittu olevan vaikutusta. (Cabeza de Baca ym. 2017.) 

 

Säännöllisesti tehty mindfulness vaikuttaa aivoihin kokonaisuutena positiivisesti, kasvattaa insulaa 

eli aivosaarta sekä päätöksenteosta ja järkeilystä vastaavaa aivokuorta, lisää hermosoluja aistiha-

vaintojen käsittelyn ja tarkkaavaisuuden alueella sekä kasvattaa aktiivisuutta vasemmanpuoleisella 

otsalohkon aivokuorella. (Lipponen ym. 2016, 205.) Mindfulness perustuu meditaatiotekniikoihin, 

joita on käytetty buddhismissa. Jon Kabat-Zinn kehitti Mindfulness-based stress reduction (MBSR) 

stressinhallinta menetelmän 40 vuotta sitten. Menetelmässä on tärkeää yhdistää nykyhetken hy-

väksyminen, tietoinen läsnäolo sekä hengitys. Tarkoituksena on hyväksyä kaikki esille nousevat 

tunteet. (Sovijärvi ym. 2018, 66.) Tietoiselle läsnäololla voidaan vaikuttaa vähentävästi esimerkiksi 
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tupakanhimoon, kroonisen kipuun, stressiin, uniongelmiin, ahdistuneisuuteen, riskiin sairastua se-

pelvaltimotautiin, masennuksen uusiutumisriskiin ja päihteiden käyttöön. Sillä voidaan myös paran-

taa tarkkaavaisuutta, elämänlaatua, immuunijärjestelmää, sukupuolielämää, diabeteksen itsehoi-

toa, läheisyyttä, ihmissuhteisiin liittyvää tyytyväisyyttä, laitoksessa olevilla iäkkäillä ihmisillä hyvin-

vointia ja pitkäikäisyyttä sekä ihon puhdistumista psoriasiksesta kärsivillä. (Orsillo ja Roemer 2012, 

158-159.) 

 

Rakastavan ystävällisyyden meditaatiossa pyritään edistämään hyväntahtoisuuden, lämmön ja ys-

tävällisyyden tunteita. Sen on todettu vähentävän tunnetiloja, jotka ovat kielteisiä ja kasvattavan 

myönteisiä tunteita. Sudurshan kriya joogaa käytetään esimerkiksi masennuksen hoidossa. Sen toi-

mintaperiaatteet keskittyvät hengitykseen, jossa nopeat, keskinopeat ja hitaat hengitysrytmit liitty-

vät toisiinsa. Se pohjautuu klassisiin joogatraditioihin. Autonomiseen hermostoon voidaan vaikuttaa 

erilaisilla hengitysharjoituksilla. Parasympaattista hermostoa voidaan aktivoida hitaalla uloshengi-

tyksellä. Ylivirittyneisyyttä ja jännitystä voidaan helpottaa syvähengitysharjoituksilla. (Sovijärvi ym. 

2018, 69-71) Hyväksymis- ja omistautumisterapiassa keskeisiin periaatteisiin kuuluu tässä hetkessä 

eläminen, yksilöllisten kokemuksien hyväksyminen, omien arvojen mukaan toimiminen sekä niihin 

sitoutuminen, valitseminen ja omistautuminen. (Pietikäinen 2010, 93.) 

 

Stressinsäätelyjärjestelmään voidaan vaikuttaa monilla lisäravinteilla. Esimerkiksi B5-vitamiinilla, L-

torosiinilla, fosfatidyyliseriinillä, kreatiinilla, D-vitamiinilla ja sitruunamelissalla. Hapetusstressiä voi-

daan ravinnon ja ravintolisien avustuksella jopa korjata ja ehkäistä. Muun muassa sopivia ovat tau-

riini, vihreä tee, sinkki, N-asetyylikysteiini eli NAC, magnesium, C-vitamiini, B12-vitamiini, kurku-

miini, ubikinoni eli koentsyymi-Q10 ja omega-3-kalaöljyt. (Sovijärvi ym. 2018, 93-104.) Unen laa-

dussa voi myös tutkimuksen mukaan tapahtua positiivisia muutoksia, jos parannetaan terveyteen 

liittyvää käyttäytymistä. Esimerkiksi käyttäytymistä, joka liittyy stressinhallintaan ja ravitsemuk-

seen. (Wang ym. 2019.) Lisämunuaisten uupumisessa olisi tärkeää alkaa nukkumaan ennen keski-

yötä, koska se tukee luontaista hormonitoimintaa, varmistaa C-vitamiinin riittävä saanti, välttää 

rankkaa liikuntaa ja syödä niin, että verensokeri pysyisi tasaisena. Tässä auttaa proteiinirikas ja 

vähähiilihydraattinen ravinto. (Asikainen ja Tuomilehto 2016, 33)  

 

Adaptogeeneillä ja adaptogeenisillä yhdisteillä tarkoitetaan rohdoskasveja, lääkeaineita ja erilaisia 

yhdisteitä, jotka edesauttavat elimistöä toimimaan tasapainoisesti. Ne auttavat kehoa mukautu-

maan stressitekijöihin, jotka voivat olla kemiallisia, biologisia tai fyysisiä. Adaptogeenit vaikuttavat 

aineenvaihduntaan vahvistaen ja normalisoiden sitä sekä immuniteettiin, johon sairaudet, stressi ja 

stressaavat ympäristötekijät ovat vaikuttaneet. Ne vaikuttavat myös umpirauhasten ja hermoston 

toimintaan HPA-akselin kautta ja kehon homeostaasin auttaen niitä toimimaan vakaasti. Adapto-

geenejä on olemassa monia erilaisia. Tutkituimpia ja tunnetuimpia ovat lakkapää-sieni eli reishi, 

lakritsijuuri, rohkokoiso eli ashwagandha, kiinanloisikka-sieni eli cordyceps, andienkrassi-juuri eli 

maca, jiaogulan-lehti, aasian ginseng-juuri, amerikan ginseng-juuri, pyhä-basilika-lehti eli tulsi, 

ruusujuuri, schisandra-marja, venäjänjuuri eli siperian ginseng. (Sovijärvi ym. 2018, 74-78.) 
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Stressiä, lihasjännitystä voidaan vähentää, ajatuksia selkeyttää ja kokea virkistymistä metsän 

avulla. Yli puolet kokivat näitä asioita osallistuessaan metsärentoutus tutkimukseen. Tutkimuksessa 

kävi ilmi, että metsätuntien positiiviset vaikutukset kasvoivat osallistujien keskuudessa, jotka muu-

toinkin harrastivat metsässä. (Haapala 2017, 3.) Luonnossa oleminen on ollut osa ihmisen elämää 

aina. Kaupungistumisen myötä yhä harvempi pääsee enää luontoon ja metsään yhtä vaivattomasti 

kuin ennen. Viiden minuutin metsässä oleminen rentouttaa ja alentaa stressiä, kymmenen minuutin 

oleminen tasoittaa pulssia ja laskee verenpainetta, 20 minuutin oleminen parantaa mielialaa, tun-

nin oleminen parantaa tarkkaavaisuutta ja kahden tunnin oleminen vahvistaa puolustuskykyä. (So-

vijärvi ym. 2018, 106-107.)  

 

Stressiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi muille ihmisille tunteistaan puhumisella, pitämällä huolta 

sosiaalisista tukiverkostoista, vähentämällä murehtimista, musiikin kuuntelemisella, ystävien tapaa-

misella, elokuvissa käymisellä, tekemällä päivään huoliajan, rentoutumisella, säännöllisellä liikkumi-

sella, kohtuullisella alkoholinkäytöllä, hyvien tekojen tekemisellä, olemalla armollinen itselleen, luo-

malla työjärjestyksen, toimimalla rutiinien mukaan, muokkaamalla asennoitumista, laskemalla en-

nakko-odotuksia, jotka liittyvät toisiin ihmisiin, käyttämällä rentoutumistekniikoita, jotka purkavat 

lihasjännitystä, pitämällä kiinni omista rajoistaan, pohtimalla yleispäteviä viisauksia ja huumorilla. 

(Mattila 2010.) Tutkimustulokset viittaavat siihen, että parasympaattisen hermoston aktiivisuuteen 

voidaan vaikuttaa naurun kuulemisella. Parasympaattisen hermoston aktivaation nousu lisää ren-

toutuneisuuden tunnetta. Tätä voitaisiin hyödyntää stressaavien tilanteiden jälkeen autonomisen 

hermoston palautumisessa. (Fujiwara ja Okamura 2018.)  

 

5.2.2 Muut hoitomenetelmät 

 

Muina hoitomenetelminä voidaan stressin hoidossa käyttää ääni-ja musiikkiterapiaa, akupunktiota, 

manuaalisia terapiamuotoja, sensorista deprivaatiota ja rest-terapiaa, HRV-harjoittelua, kiertäjäher-

mon sähköstimulaatiota, pulsoivaa sähkömagneettista terapiaa (pemft). Traumaperäisen stressihäi-

riön hoidossa käytetään psykoterapeuttisia menetelmiä. Luotettavia tutkimustuloksia ei ole paljoa 

koskien menetelmien pitkäaikaista tehoa ja käyttökelpoisuutta. Serotoninergiset masennuslääkkeet 

lääkkeet ovat ensisijaisia ja muina lääkkeinä voidaan käyttää rauhoittavia ja beetasalpaajia. (Huttu-

nen 2017.) Kognitiivis-analyyttista psykoterapiaa voidaan käyttää hoidossa esimerkiksi persoonalli-

suushäiriöistä kärsivillä ja tunne-elämältään epävakailla, syömishäiriöissä, seksuaalisen hyväksikäy-

tön uhreilla, ahdistuksesta, masennuksesta sekä pitkäaikaisista terveysongelmista kärsivillä. Psyko-

terapiaa voidaan tarjota lyhyt- tai pitkäaikaisena. (Särkelä ym. 2015, 54, 80-84.)  

 

Vuodesta 2000 lähtien diagnosoidun ahdistuneisuushäiriön ja masennuksen määrä on melkein kol-

minkertaistunut. (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2016, 2.) Hermostoon vaikuttavat lääkkeet, 

esimerkiksi masennuslääkkeet ja syöpälääkkeet ovat Suomessa tällä hetkellä myydyimpiä. Aikai-

semmin kärkipaikkaa piti tuki- ja liikuntaelinten sekä sydän- ja verisuonitautien sairauksiin määrät-

tävät lääkkeet. (Lääketeollisuus s.a.) Kelan lääketilastosta selviää, että masennuslääkkeiden saajia 

oli Suomessa vuonna 2016 436 126 henkilöä, vuonna 2017 462 128 henkilöä ja vuonna 2018 

488 047 henkilöä. (Kela s.a.) Tutkimuksessa masennuslääkkeiden käyttäminen terveillä 



         
         29 (73) 

vapaaehtoisillä kaksinkertaisti riskin tapahtumiin, jotka voivat johtaa väkivaltaan tai itsemurhaan. 

(Bielefeldt ym. 2016.) Lapsien ja nuorien itsemurha- ja aggressioriski kaksinkertaistui masennuslää-

kehoidon aikana. Kuitenkin haitan luotettavaan havainnollistamiseen tarvittaisiin pääsy yksittäisten 

potilaiden anonyymi tietoihin. (Sharma ym. 2016.) Tutkimuksessa on havaittu, että SSRI-lääkkeillä 

on samanlaisia vieroitusoireita kuin bentsodiatsepiineilla. Tämän riippuuvuuden osoittamatta jättä-

minen SSRI-lääkkeiden kohdalla ei ole järkevää. (Nielsen ym. 2012.)  

 

Akupunktio hoidossa pyritään samaan tasapaino sisäiseen energiavirtaan. Tätä sisäistä energiaa 

kutsutaan nimeltä Qi. Hoidossa voidaan käyttää akupainantaa tai kertakäyttöisiä neuloja. (Kuhmon 

JK-Fysioterapia Oy, 2015.) Vuonna 2014 tutkimuksessa havaittiin vahvaa näyttöä akupunktiopistei-

den olemassaolosta. Tämä perustui havaittuihin eroihin akupunktio alueiden ja ei-akupunktio aluei-

den välillä. (Chenglin ym. 2014.) Akupunktiolla on tutkimuksen mukaan rentouttava vaikutus ja sitä 

voitaisiin käyttää tietynasteisissa ahdistuneisuushäiriöissä, joissa ilmenee unettomuutta. Tutkimuk-

sessa oli osallistujia 18 henkilöä ja he kärsivät unettomuusoireista ja ahdistuneisuudesta. Akupunk-

tiohoitoja tehtiin 5 viikon ajan. Parannusta tapahtui unen määrässä ja laadussa ja merkittävää li-

sääntymistä melatoniinin erityksessä. Unta tutkittiin polysomnografialla ennen hoitoja ja sen jäl-

keen. (Spence ym. 2004.) 

 

Maailmanterveysjärjestö WHO on tehnyt selvityksen sairauksista ja oireista, joita voitaisiin hoitaa 

akupunktiolla. Hoidon tehokkuus on osoitettu kontrolloitujen tutkimuksien avulla. Vuonna 2003 jul-

kaistuun selvitykseen oli huomioitu vain tutkimukset, jotka olivat tehty vuoteen 1996 mennessä. 

Näihin kuuluu esimerkiksi alaselkäkivut, allerginen nuha, masennus, niskakivut, pahoinvointi, ok-

sentelu, päänsärky, korkea ja matala verenpaine, ylävatsakivut, jotka johtuvat vatsahaavasta tai 

mahalaukun limakalvojen tulehduksesta. Lisäksi on sairauksia ja oireita, joissa akupunktiolla on 

pystytty osoittamaan olevan terapeuttista vaikutusta, mutta niihin tarvitaan WHO:n mukaan lisä-

näyttöä. Näitä sairauksia ja oireita ovat esimerkiksi alkoholiriippuvuus, haavainen paksusuolentu-

lehdus, jäykkä niska, kutina, liikalihavuus, naisten hedelmättömyys, naisten virtsatieoireet ilman 

bakteerilöydöstä, selkäkivut, skitsofrenia, unettomuus, vatsakivut akuutissa gastroenteriitissä ja 

mahasuolikanavan spasmeissa. Vuoden 2003 jälkeen akupunktiosta on tehty lukuisia tutkimuksia, 

jotka voisivat antaa lisänäyttöä akupunktion hyödyllisyydestä näiden sairauksia ja oireiden hoi-

dossa. (WHO 2003, 33-36.)  

 

Mental Healt Journal lehdessä julkaistiin vuonna 2017 katsaus biofield terapioista, joita ovat esi-

merkiksi reiki ja parantava kosketus. Sähköisistä tietokannoista etsittiin julkaisuja, jotka oltiin jul-

kaistu vuonna 2014-2016 ja olivat saatavana englannin kielellä. Integroivassa katsauksessa oli tar-

koituksena tutkia biofiel terapioiden vaikutusta mielialaan, mielenterveyden hyvinvointiin, ahdistuk-

seen ja tietämystä tästä terapiamuodosta. Katsauksessa selvisi, että biofield terapiat vähentävät 

stressiä ja ahdistusta, parantavat mielialaa ja lisäävät rentoutumista. Julkaisussa nostetaan esille, 

että integroivista ja täydentävistä hoidoista kiinnostuneiden hoitajien olisi tärkeää ymmärtää näiden 

terapioiden tehokkuus mielenterveyden hyvinvoinnin kannalta. (Mangione ym. 2017.) Tutkimus 

tulokset viittaavat, että parasympaattiseen hermostoon voidaan vaikuttaa reikillä terveydenhuollon 

ammattilaisilla, jotka kärsivät työuupumuksesta. Osallistujina oli 21 terveydenhuollon 
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ammattilaista, joilla oli työuupumus. Plasebohoitoon verrattuna kehon lämpötila ja sykevälien kes-

kihajonta (SDNN) olivat selvästi korkeammat ja matalan taajuuden sykevaihtelu (LF) huomattavasti 

pienempi reiki hoidon jälkeen. Kehon lämpötilan noususta kertoo LF:n väheneminen. (Díaz-

Rodríguez ym. 2011, 376.) 

 

Työntekijää voidaan ohjata menemään vertaistukiryhmään, terapiaan, psykodidaktiseen työpajaan, 

sosio- tai psykodraamaan. Valoterapia, fyysinen kuntoilu ja meditaatio voivat olla myös vaihtoeh-

toja. Kirsi Ahola korostaa työhyvinvoinnin varmistamisessa lähiesimiehen roolia. Työuupumuksessa 

työpaikan omien toimintamallien soveltaminen olisi myös Aholan mielestä suotavaa varhaisessa ja 

työhön paluun tukemisessa. Vaikuttava työuupumusinterventio-hankkeessa selvisi, että työuupu-

muksesta johtuvia oireita yksilöllä ei aina pystytty lievittämään interventioiden avulla. Interventi-

oista ei ollut apua, kun tutkimuskohteena olevien interventioiden tulokset kasattiin yhteen kontrol-

loidusta ja satunnaistetusta asetelmasta. Tutkimustulokset olivat ristiriitaisia ja tutkimuksia oli niu-

kasti koskien työssä jatkamista työuupumukseen sairastumisen jälkeen. Niissä tutkittiin interventi-

oiden, työhön ja yksilöön suunnattuja menetelmien vaikutuksia. Laadullisten tutkimustuloksien pe-

rusteella, joissa on tutkittu työuupumuksesta selviämistä, suositellaan antamaan tukea yksilölle 

työpaikan toimilla, koska se tukee työuupumuksen hoitamista. Lähiesimiehen roolia korostetaan 

tämän toteutuksessa. (Työterveyslaitos 2017.) 
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6 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata terveysalan opiskelijoiden kokemaa stressiä ja stressin il-

menemistä. Tarkoituksena on myös kuvata terveysalan opiskelijoiden stressin hallintakeinoja ja 

avun saantia stressiin. Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa terveysalan opiskelijoiden hyvin-

vointia, ymmärrystä stressin ilmenemisestä ja sen tehokkaasta hoidosta.  

 

Tutkimusongelmien avulla tuodaan esille mitä tutkimuksessa halutaan saada aiheesta tietää. Ai-

hetta voidaan tutkimusongelmalla täsmentää ja rajata. Tutkimuskysymykset muodostuvat tutki-

musongelmien pohjalta. (Kananen 2017, 15-16.) Stressistä on julkaistu paljon artikkeleita ja tutki-

muksia, joten sen takia tutkimuskysymyksien tulee olla tarpeeksi tarkkoja. Rajaavana tekijänä tut-

kimuskysymyksissä käytetään terveysalan opiskelijoita. Tutkimuskysymykset ovat:  

 

1. Mitkä tekijät vaikuttavat stressin kokemiseen terveysalan opiskelijoilla tällä hetkellä? 

2. Miten stressi ilmenee terveysalan opiskelijoilla? 

3. Miten terveysalan opiskelijoiden stressiä voidaan ennaltaehkäistä ja hallita?  

4. Mitä apua ja hoitoa terveysalan opiskelijoilla on saatavilla stressiin?  
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7 MENETELMÄ JA TYÖN TOTEUTUS 

 

7.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus  

 

Kirjallisuuskatsaus on tieteellinen metodi ja sen tavoitteena on tutkimustuloksien kokoaminen ai-

kaisemmista tutkimuksista. Näin se tutkii tutkimusta, joka tietystä aiheesta on julkaistu. Tämän 

tutkimustekniikan avulla voidaan luoda pohjaa uusille tutkimustuloksille pelisääntöjen ja ohjeiden 

avustuksella. (Salminen 2011, 1.)  

 

Kirjallisuuskatsauksen tyyppejä on olemassa monia (kuvio 1). Yleisesti käytetty jako jakaa perus-

tyypit kolmeen osaan: kuvaileva kirjallisuuskatsaus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-

analyysi. Kuvailevasta kirjallisuuskatsauksesta käytetään myös joskus nimeä traditionaalinen kirjal-

lisuuskatsaus. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa säännöt eivät ole kireitä ja eksakteja ja se on-

kin yksi tyypillisimmin käytetyistä perustyypistä. Käytettävää aineistoa ei tarvitse karsia menetel-

mällisten sääntöjen vuoksi ja kattavuus aineistossa on suurta. Tutkittavan ilmiön ominaisuuksien 

ryhmitteleminen ja kattava luonnehdinta voidaan tehdä kuitenkin ilman suurempia haasteita. Meta-

analyysiin ja systemaattiseen katsaukseen verrattuna tutkimuskysymyksissä on enemmän löy-

syyttä. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus voi antaa systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen uusia ilmi-

öitä, joita voidaan tutkia. (Salminen 2011, 6.)  

 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa saadaan laadullinen vastaus tutkimusongelmaan. Vaiheita on 

neljä: tutkimuskysymyksen muodostaminen, aineiston valitseminen, kuvailun rakentaminen ja saa-

dun tuloksen tarkasteleminen. Sen avulla voidaan saada koottua kliinistä tietoa ja se pyrkii ymmär-

tämään ilmiötä aineistolähtöisesti. (Kangasniemi, Utriainen, Ahonen, Pietilä, Jääskeläinen ja Liika-

nen 2013, 291-292.) Menetelmä sopii opinnäytetyöhöni juurikin sen laajuuden vuoksi. Tutkimuk-

sen kohteena olevasta stressistä on paljon empiiristä ja teoreettista tietoa, joissa on käytetty mo-

nia eri menetelmiä. Sen takia on tärkeää, että käytetyn menetelmän avulla pystytään työssäni löy-

tämään sekä yhdistämään tietoa kattavammin ja syvällisemmin kuin muilla menetelmillä. 

 

          

KUVIO 1. Kirjallisuuskatsauksen tyypit (Salminen 2011, 6.) 
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7.2 Aineiston haku ja valinta  

 

Tiedonhaku tapa on systemaattinen, jota käytetään tärkeänä osana näyttöön perustuvassa työs-

kentelyssä. Sen tavoitteena on löytää laajasta kirjallisuudesta hyvätasoinen ja merkityksellinen 

tieto. Haun suunnittelu, valitun aineiston arvioinnin ja kokoamisen kuvaus tehdään tarkasti, koska 

muiden on pystyttävä näiden pohjalta toistamaan haku. Tietoa pyritään saamaan aiheesta laaja-

alaisesti. Tutkimuksien rajaaminen ja löytäminen tuodaan lukijalle esille. Ennen hakua mietitään 

keskeisiä käsitteitä, joilla tutkimusongelmaa pystyttäisiin tarkentamaan. Käsitteiden pohjalta etsi-

tään sopivia hakusanoja esimerkiksi sanakirjojen ja sanastojen avulla. Tietokannat valitaan oman 

aiheen pohjalta asianmukaisesti. Jokainen haku yksilöidään sopivaksi tiettyyn tietokantaan ja epä-

sopiva aineisto rajataan pois. Kaikki vaiheet tiedon hausta kuvataan tarkasti. (Kunttu 2017, 1-4)  

 

Ennen varsinaista aineiston hakua tutustuin Savonia-ammattikorkeakoulun tietokantoihin sekä ko-

keilin tietokantojen käyttämistä ja erilaisia hakuyhdistelmiä. Tämä auttoi löytämään tutkimuksia, 

jotka vastasivat mahdollisimman tarkasti tutkimuskysymyksiin. Tietokantojen kautta pystyin katso-

maan löydettyjen tutkimuksien MESH termejä, asiasanoja ja näiden pohjalta hauista sain tarkem-

pia. Käytetyt hakusanat olen kuvannut taulukossa tarkemmin (taulukko 3). Opinnäytetyössä tutki-

muksia ja artikkeleita hain Pubmed-, Melinda,- Medic-, CINAHL Complete-  ja Cochrane Library-

tietokannoista. Monien tietokantojen käyttäminen aineiston haussa tuki tuloksien kattavuutta. Tie-

donhaussa käytin sisäänotto- ja poissulkukriteereitä (taulukko 2). Aineiston tuli olla julkaistu 

vuonna 2008 tai myöhemmin, jotta tieto olisi mahdollisimman tuoretta. Tutkimuksen tuli löytyä 

Savonia-ammattikorkeakoulun tietokannoista ilmaiseksi. Korkeakouluopiskelijoiden stressiä on tut-

kittu paljon, joten rajaavana tekijänä käytin terveydenhuoltoalan opiskelijoita ja näin aihe kosket-

taa enemmän opiskelualaani. Tutkimuksen tuli vastata ainakin yhteen tutkimuskysymykseen. Lop-

putuloksena kirjallisuuskatsaukseen valitsin kuusi tutkimusta. Kansainvälisiä tutkimuksia valitsin 

kolme ja kotimaisia myös kolme. Katsaukseen valituista tutkimuksista kokosin taulukon, jossa tulee 

esille tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja vastaukset tutkimuskysymyksiin (liite 1).   
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TAULUKKO 2. Tutkimuksien sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Tutkimus tai artikkeli on suomen- tai eng-

lanninkielinen. 

Tutkimus tai artikkeli on muun kuin suomen- 

tai englannikielinen. 

Tutkimuksesta on saatavilla kokoteksti il-

maisena. 

Tutkimuksesta ei ole saatavilla kokotekstiä il-

maisena.  

Tutkimus löytyy Savonia-ammattikorkea-

koulun tietokannoista. 

Tutkimus ei löydy Savonia-ammattikorkea-

koulun tietokannoista.  

Tutkimus on julkaistu vuonna 2008 tai 

myöhemmin. 

Tutkimus on julkaistu ennen vuotta 2008.  

Tutkimus koskee ammattikorkeakoulun ter-

veysalan opiskelijoita. 

Tutkimus ei koske ammattikorkeakoulun ter-

veysalan opiskelijoita. 

Tutkimuksen aihe koskee stressiä, stressin 

syitä, ilmenemistä, ennaltaehkäisyä, hallin-

taa, avunsaantia tai hoitoa.  

Tutkimuksen aihe ei koske stressiä, stressin 

syitä, ilmenemistä, ennaltaehkäisyä, hallin-

taa, avunsaantia tai hoitoa. 

 

Melinda toimii metatietovarantona ja kuvailun yhteistyöympäristönä. Sieltä löytyvät samasta pai-

kasta kirjastoaineistojen metatiedot, jotka ovat kuvailevia. Näin käyttäjät pystyvät hyödyntämään 

yhdestä paikasta löytyvän tiedon ja palvelutasokin voi olla silloin parempaa. Kirjastojen kustannuk-

set ja työmäärä pienenee myös tämän myötä. Melindasta löytyy yleensä jokainen siihen liittyneen 

kirjaston aineistosta. Elektronisien aineistopakettien ja opinnäytetöiden kuvailussa on käytetty li-

senssiehtoja ja jokaisen yksilöllisiä käytäntöjä. (Kansalliskirjasto 2015.) Hakusanana käytin: Ter-

veydenhuoltoalan opiskelijat ja tuloksia löytyi 36. Seuraavaksi poissuljettiin aineistot julkaisuvuo-

den, otsikon ja tiivistelmän perusteella tuloksia jäi 1kpl. Koko tekstin luettuani lopulliseksi tu-

lokseksi tuli 0, koska tutkimus koski myös lähihoitajia (kuvio 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Systemaattinen tiedonhaku Melinda tietokannasta 

 

Tietokanta: 

Melinda 

Haku: 6.1.2019 

  

Hakusana:  

Terveydenhuolto-

alan opiskelijat 

Tulos: 36 

Poissuljettu: Julkai-

suvuoden perus-

teella 2008-2019 

Tulos: 10 

  

Poissuljettu:  

Otsikon perusteella 

(aiheet, jotka eivät 

koske terveysalan 

opiskelijoita) 

Tulos: 6 

Poissuljettu: 

Tiivistelmän perusteella 

(aiheet eivät koske ter-

veysalan opiskelijoiden 

stressiä, stressin syitä, il-

menemistä, ennaltaeh-

käisyä, hallintaa, avun-

saantia tai hoitoa) 

Tulos: 1 

Hyväksytty:  

Koko tekstin perus-

teella 

Tulos: 0 
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Medic on kotimainen viitetietokanta ja se sisältää terveystieteellistä aineistoa, jonka tuottamisesta 

vastaa Helsingin yliopiston kirjasto. Tietokanta sisältää hammaslääke-, lääke- ja hoitotieteellisiä 

julkaisuja sekä lääketieteeseen liittyvää biotieteellistä kirjallisuutta. Muidenkin tieteenalojen aineis-

toa voi löytyä, jos aihe on havaittu Mediciin asianmukaiseksi. Mediciin tallennettavat aineistotyypit 

ovat kirjoja, artikkeleita, tutkimuslaitosten ja virastojen raportteja, väitöskirjoja ja opinnäytetöitä. 

(Terkko navigator s.a.) 

 

Hakusanat: stressi AND opiskelija ei antanut yhtään kriteereihin sopivaa aihetta. Viitteissä viitataan 

korkeakouluopiskelijoihin, mutta ei pelkästään terveysalan opiskelijoihin. Siitä syystä hakusanana 

käytettiin: terveydenhuoltoalan opiskelijat, jotta löydettäisiin kriteereitä vastaavia tutkimuksia. Tu-

loksia tuli hakusanaa käyttäen 964. Seuraavaksi poissuljettiin aineistot vain koko tekstin ja julkai-

suvuoden perusteella ja tuloksia jäi 243. Aineistossa oli paljon aiheita koskien lääketieteen opiskeli-

joita, joten hakusanaksi lisättiin: NOT lääketieteen peruskoulutus. Tuloksia tuli 152. Otsikon ja 

asiasanojen läpi käynnissä poissuljettiin aiheet, jotka eivät koskeneet terveysalan opiskelijoita. Tu-

loksia jäi tämän jälkeen 61. Seuraavaksi poissuljettiin tiivistelmän perusteella aineistot, jotka eivät 

koskeneet stressiä, stressin syitä, ilmenemistä, ennaltaehkäisyä, hallintaa, avunsaantia tai hoitoa ja 

tuloksia jäi neljä. Koko tekstin luettuani lopullinen määrä pysyi samana (kuvio 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Systemaattinen tiedonhaku Medic tietokannasta 

 

Pubmed on kansainvälinen tietokanta ja se pitää sisällään jopa 25 miljoonaa viitettä. Se on merkit-

tävin tallennuspaikka, jossa on lääke- ja terveystieteiden julkaistua aineistoa. Jokaisen on mahdol-

lista käyttää sitä ilmaiseksi ja Medline-tietokanta sisältyy myös siihen. (Tampereen ammattikorkea-

koulu s.a.)  

Tietokanta: 

Medic 

Haku: 6.1.2019 

Hakusana: 

Terveydenhuoltoa-

lan opiskelijat 

Tulos: 964 

Poissuljettu:  

Julkaisuvuosi 

(2008-2019) 

Tulos: 441 

Poissuljettu: Vain 

kokotekstit 

Tulos: 243 

Poissuljettu: NOT 

lääketieteen pe-

ruskoulutus 

Tulos: 152 

 

Poissuljettu: Tiivistelmän 

perusteella (aiheet eivät 

koske vain terveysalan 

opiskelijoita, heidän stres-

siä, stressin syitä, ilmene-

mistä, ennaltaehkäisyä, 

hallintaa, avunsaantia tai 

hoitoa)  

Tulos: 3 

Poissuljettu: 

Koko tekstin perus-

teella 

Tulos: 3 

Hyväksytty: 

Tulos: 3 

Poissuljettu: 

Otsikon ja asiasanojen pe-

rusteella (aiheet, jotka eivät 

koske terveysalan opiskeli-

joita) 

Tulos: 60 

 



         
         36 (73) 

 

Hakusanana käytettiin: student AND health occupations AND stress ja tuloksia tuli 1104. Poissulku-

kriteereiden jälkeen haun tuloksien määrä oli 98. Poissulkukriteereinä käytettiin: ilmainen koko 

teksti, julkaisuvuosi viimeinen 10-vuotta ja lajina ihminen. Otsikon ja asiasanojen läpi käynnissä 

poissuljettiin aiheet, jotka eivät koskeneet terveysalan opiskelijoita. Tuloksia jäi tämän jälkeen 11. 

Seuraavaksi poissuljettiin tiivistelmän perusteella aineistot, jotka eivät koskeneet stressiä, stressin 

syitä, ilmenemistä, ennaltaehkäisyä, hallintaa, avunsaantia tai hoitoa. Tulokseksi tuli 2 ja koko 

tekstin lukemisen perusteella tulos pysyi samana (kuvio 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Systemaattinen tiedonhaku Pubmed tietokannasta 

 

CINAHL Complete on kansainvälinen tietokanta ja se pitää sisällään artikkeleita jopa yli 1300:sta 

lehdestä. Artikkelit koskevat hoitotiedettä ja ne ovat luettavissa kokotekstinä. (Tampereen ammat-

tikorkeakoulu s.a.) Hakusanana käytettiin: student AND health occupations AND stress ja tuloksia 

tuli 61. Poissulkukriteereiden jälkeen haun tuloksien määrä oli 15. Poissulkukriteereinä käytettiin: 

koko tekstiä ja julkaisuvuotta 2008-2019. Otsikon ja asiasanojen läpi käynnissä poissuljettiin ai-

heet, jotka eivät koskeneet terveysalan opiskelijoita. Tuloksia jäi tämän jälkeen 5. Seuraavaksi 

poissuljettiin tiivistelmän perusteella aineistot, jotka eivät koskeneet stressiä, stressin syitä, ilmene-

mistä, ennaltaehkäisyä, hallintaa, avunsaantia tai hoitoa. Tulokseksi jäi 1 ja koko tekstin lukemisen 

jälkeen tulos pysyi samana (kuvio 5). 

  

Tietokanta: Pub-

med  

Haku: 6.1.2019 

Hakusana: 

student AND health 

occupations AND 

stress  

Tulos: 1104 

Poissuljettu:  

Ilmainen koko 

teksti  

Tulos: 138 

Poissuljettu: Julkai-

suvuoden perus-

teella (viimeinen 

10-vuotta) 

Tulos: 104 

Poissuljettu: 

Lajina ihminen 

Tulos: 98 

Poissuljettu: 

Otsikon ja asiasanojen 

perusteella (aiheet, 

jotka eivät koske ter-

veysalan opiskelijoita) 

Tulos: 11 

Poissuljettu: Tiivistelmän 

perusteella (aiheet eivät 

koske vain terveysalan 

opiskelijoita, heidän 

stressiä, stressin syitä, il-

menemistä, ennaltaeh-

käisyä, hallintaa, avun-

saantia tai hoitoa) 

Tulos: 2 

Poissuljettu: 

Koko tekstin perus-

teella 

Tulos: 2 

Hyväksytty: 

Tulos: 2 
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KUVIO 5. Systemaattinen tiedonhaku CINAHL Complete tietokannasta 

 

Cochrane Libarary pitää sisällään 6 tietokantaa, joita päivitetään tietyn väliajoin. Ryhmistä, jotka 

tekevät Cochrane-yhteistyötä löytyvät 7:stä tietokannasta. Jokaisen on mahdollista päästä käyttä-

mään ja lukemaan katsauksien tiivistelmiä sekä DARE-, EED- ja HTA-tietokantoja. Koko tekstin lu-

keminen on mahdollista maksullisella lisenssillä. Aineisto on näyttöön perustuvaa, joka on luotetta-

vaa ja tasokasta. Näin sitä voidaan soveltaa päätöksenteossa koskien terveydenhuoltoa. (Cochrane 

Finland 2019.) Cochrane-tietokannasta löytyy monien erilaisten hoitomenetelmien tehokkuudesta 

tehtyjä systemaattisia katsauksia. (Tampereen ammattikorkeakoulu s.a.)  

 

Hakusanana käytettiin: student AND health occupations AND stress ja tuloksia tuli Cochrane Re-

wiews yksi ja Trials 27. Poissulkukriteerin jälkeen haun tuloksien määrä oli Cochrane Rewiews 1 ja 

Trials 25. Poissulkukriteerinä käytettiin julkaisuvuotta 2008-2019. Otsikon ja asiasanojen läpi käyn-

nissä poissuljettiin aiheet, jotka eivät koskeneet terveysalan opiskelijoita. Tuloksia jäi tämän jäl-

keen Cochrane Rewiews 0 ja Trials 4. Seuraavaksi poissuljettiin tiivistelmän perusteella aineistot, 

jotka eivät koskeneet stressiä, stressin syitä, ilmenemistä, ennaltaehkäisyä, hallintaa, avunsaantia, 

hoitoa tai eivät olleet ilmaisia. Tulokseksi tuli 0, koska kaikki kriteereihin sopivat artikkelit olivat 

maksullisia (kuvio 6).  

Tietokanta:  

CINAHL Complete 

Haku: 6.1.2019 

Hakusana: 

student AND health 

occupations AND 

stress 

Tulos: 61 

Poissuljettu:  

Koko teksti  

Tulos: 18 

 

Poissuljettu: Julkai-

supäivämäärän pe-

rusteella 2008-

2019 

Tulos: 15 

Poissuljettu: 

Otsikon ja asia-

sanojen perusteella 

(aiheet, jotka eivät 

koske vain terveys-

alan opiskelijoita) 

Tulos: 5 

Poissuljettu: Tiivistel-

män perusteella (aiheet 

eivät koske stressiä, 

stressin syitä, ilmene-

mistä, ennaltaehkäisyä, 

hallintaa, avunsaantia 

tai hoitoa) 

Tulos: 1 

 

Poissuljettu: 

Koko tekstin perus-

teella 

Tulos: 1 

 

Hyväksytty: 

Tulos: 1 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 6. Systemaattinen tiedonhaku Cochrane Library tietokannasta  

 

Kuviossa on kuvattu saadut tulokset eri tietokannoista ja poissulkukriteereiden vaikutus hakujen 

tuloksiin (kuvio 7).  

  

Tietokanta:  

Cochrane Library 

Haku: 11.1.2019 

Hakusana: 

student AND health 

occupations AND 

stress 

Tulos: 

Cochrane Reviews: 1 

Trials: 27 

Poissuljettu: Julkaisu-

päivämäärän perus-

teella 2008- 2019 

Tulos: 

Cochrane Reviews: 1 

Trials: 25 

 

 

Poissuljettu:  

Otsikon ja asiasanojen 

perusteella (aiheet, 

jotka eivät koske ter-

veysalan opiskelijoita) 

Tulos:  

Cochrane Reviews 0 

Trials 4  

 

Poissuljettu: Tiivistel-

män perusteella (ai-

heet eivät koske stres-

siä, stressin syitä, il-

menemistä, ennalta-

ehkäisyä, hallintaa, 

avunsaantia tai hoi-

toa, aineisto ei ole il-

mainen) 

Tulos: Trials 0 

 

Hyväksytty: 

Tulos: 0 
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KUVIO 7. Valittujen tutkimuksien määrä 

 

Taulukossa on kuvattu eri hakusanojen käyttö tietokannoissa, saadut tulokset ja kirjallisuuskat-

saukseen valittujen tutkimuksien määrä (taulukko 3). 

Melinda 

36 

CINAHL 

Complete 

61 

 

Pub-

med 

1 104 

Medic 

964 

Cochrane 

Library: 

1 ja 27 

 

Melinda 

10 

CINAHL 

Complete 

15 

 

Pub-

med 

98 

Medic 

243 

Cochrane 

Library: 

1 ja 25 

Tulokset pois-

sulkukriteerei-

den jälkeen 

Melinda 

6 

 

CINAHL 

Complete 

5  

 

Pub-

med 

11 

Medic 

60 

 

Cochrane 

Library: 

0 ja 4 

Melinda 

1 

 

CINAHL 

Complete  

1 

 

Pub-

med 

2 

Medic 

3 

 

Cochrane 

Library: 

0 ja 0  

 

Melinda 

0 

CINAHL 

Complete 

1 

 

Pub-

med 

2  

Medic 

3 

Cochrane 

Library: 

0 ja 0  

 

Poissulkukriteerit: Julkaisuvuosi (2008-2019), koko teksti, NOT lääketieteen pe-

ruskoulutus (vain Medic), ilmainen koko teksti ja lajina ihminen (vain Pubmed) 

Poissulkukriteerit: Otsikon ja asiasanojen perusteella (aiheet, jotka eivät koske ter-

veysalan opiskelijoita) 

 

Poissulkukriteerit: Poissuljettu: Tiivistelmän perusteella (aiheet eivät koske vain 

terveysalan opiskelijoita, stressiä, stressin syitä, ilmenemistä, ennaltaehkäisyä, 

hallintaa, avunsaantia tai hoitoa), aineisto ei ole ilmainen (vain Cochrane Library) 

 

Koko artikkelin perusteella valitut tutkimukset 

Yhteensä: 

6 

Tulokset haku-

sanoilla 

Tulokset pois-

sulkukriteerei-

den jälkeen 

Tulokset pois-

sulkukriteerei-

den jälkeen 

Valitut tutki-

mukset 
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TAULUKKO 3. Tiedonhaun tulokset 

Tietokanta Hakusanat Tulokset Valittu 

Melinda  Terveydenhuoltoalan 

opiskelijat 

36 0 

Medic  Terveydenhuoltoalan 

opiskelijat NOT lää-

ketieteen peruskou-

lutus 

964 3 

Pubmed Student AND health 

occupations AND 

stress 

1 104 2 

CINAHL 

Complete 

 

Student AND health 

occupations AND 

stress 

61 1 

Cochrane 

Library 

 

Student AND health 

occupations AND 

stress 

Cochrane Reviews: 1 ja 

Trials: 27 

0 

 

7.3 Aineiston esittely ja laadun arviointi 

 

Kirjallisuuskatsaukseen valittiin kuusi aineistoa, joista väitöskirjoja on kolme ja tutkimusartikkeleita 

kolme. Liitteessä on kuvattu kirjallisuuskatsaukseen valittujen tutkimuksin tekijä, julkaisuvuosi, ai-

neiston nimi, tieteenala, julkaisumaa, tarkoitus, otos, menetelmät, keskeiset tulokset vastaus tutki-

muskysymyksiin. (liite 1). Valittujen tutkimuksien laadun arviointi on tärkeää, koska se vaikuttaa 

kirjallisuuskatsauksen luotettavuuteen. Aineistojen arviointiin on tehty valmiita listoja, joiden avulla 

niitä voidaan tarkastella lähemmin. Aineistojen laadun arvioinnissa käytettiin valmiiksi tehtyjä kriit-

tisen arvioinnin tarkistuslistoja järjestelmälliselle katsaukselle sekä kvasikokeelliselle, kohortti ja 

laadulliselle tutkimuksille. Tarkistuslistat ovat Joanna Briggs -instituutin (JBI) laatimia. Työn liit-

teenä ovat JBI:n laatimat tarkistuslistat (Liite 2-5). (Hoitotyön tutkimussäätiö s.a.) Yhtäkään tutki-

musta ei karsittu pois kirjallisuuskatsauksesta laadun arvioinnissa saatujen pisteiden vuoksi.  

 

Mari Virtasen tekemä tutkimus koostui kahdesta eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin 

kirjallisuuskatsaus ja kvasikokeellinen tutkimus. Toinen vaihe koostui ei-satunnaistetusta kva-

sikokeellisesta osasta. Kirjallisuuskatsauksessa laadun arvioinnissa käytettiin JBI:n kriittisen arvioin-

nin tarkistuslistaa järjestelmälliselle katsaukselle (liite 5) ja kvasikokeellisessa pilottitutkimuksessa 

JBI:n kriittisen arvioinnin tarkistuslistaa kvasikokeelliselle tutkimukselle (liite 2) (Hoitotyön tutki-

mussäätiö 2018a; Hoitotyön tutkimussäätiö 2018b.). Ei-satunnaistetussa kvasikokeellisessa osassa 

käytettiin JBI:n kriittisen arvioinnin tarkistuslistaa kvasikokeelliselle tutkimukselle (liite 2) (Hoito-

työn tutkimussäätiö 2018b.). Kirjallisuuskatsauksessa kyllä vastauksia tuli kahdeksan, ei vastauksia 

yksi ja epäselviä vastauksia yksi. Kvasikokeellisessa pilottututkimuksessa kyllä vastauksia tuli 

kahdeksan ja ei vastauksia yksi.  Ei-satunnaisestetussa kvasikokeelllisessa osassa kyllä vastauksia 

tuli seitsemän, ei vastauksia yksi ja epäselviä vastauksia yksi. Tutkimuksessa ei mainittu mah-

dollisia keskeyttäneitä osallistujia.  

 



         
         41 (73) 

Kirsi Talman tekemässä tutkimuksessa tehtiin kaksi kohorttia valintakokeessa käytettävän menetel-

män pohjalta. Laadun arvioinnissa käytettiin siis JBI:n kriittisen arvioinnin tarkistuslistaa kohortti-

tutkimukselle (liite 3) (Hoitotyön tutkimussäätiö 2019.). Kyllä vastauksia tuli yhdeksän ja ei sovel-

lettavissa vastauksia kaksi.  

 

Mari-Anne Pitkäjärven tekemässä tutkimuksessa käytettiin metodologista triangulaatiota ja se 

muodostui kahdesta eri vaiheesta. Ensimmäinen vaiheessa kuvattiin kokemuksia koskien kliinistä 

harjoittelua ja opetusmenetelmiä. Toisessa vaiheessa tehtiin strukturoitu kyselylomake. Laadun 

arvioinnissa ensimmäiselle vaiheelle käytettiin JBI:n kriittisen arvioinnin tarkistuslistaa laadulliselle 

tutkimukselle ja toiselle vaiheelle JBI:n kriittisen arvioinnin tarkistuslistaa kvasikokeelliselle 

tutkimukselle (liite 2) (Hoitotyön tutkimussäätiö 2018c.; Hoitotyön tutkimussäätiö 2018b.). En-

simmäisessä vaiheessa kyllä vastauksia tuli kahdeksan ja ei vastauksia kaksi. Toisessa vaiheessa 

kyllä vastauksia tuli viisi, ei vastauksia kaksi, epäselviä vastauksia yksi ja ei sovellettavissa vastauk-

sia yksi. 

 

Golnoosh Ahmadin, Mohsen Shahriarin, Mahmood Keyvanaran ja Shahnaz Kohanin tekemä tutki-

mus on laadullinen tutkimus, joten laadun arvioinnissa käytettiin JBI:n kriittisen arvioinnin tarkis-

tuslistaa laadulliselle tutkimukselle (liite 4) (Hoitotyön tutkimussäätiö 2018c.). Kyllä vastauksia tuli 

kahdeksan ja ei vastauksia kaksi.  

 

Christina Liebana-Presan, Elena Fernandez-Martinezin, Africa Ruiz Gandaran, Carmen Munoz-Vil-

lanuevan, Ana Maria Vazques-Casaresin ja Aurora Rodriques-Borregon tekemä tutkimus on ei-

kokeellinen vertaileva korrelaatiotutkimus. Tutkimusmenetelmä on kvantitatiivinen ja laadun arvio-

innissa käytettiin JBI:n kriittisen arvioinnin tarkistuslistaa kvasikokeelliselle tutkimukselle (liite 2) 

(Hoitotyön tutkimussäätiö 2018b.). Kyllä vastauksia tuli viisi, ei vastauksia kaksi, epäselviä vastauk-

sia yksi ja ei sovellettavissa vastauksia yksi.  

 

Elizabeth Cryerin ja Bryan Woodsin tekemä tutkimus on kyselytutkimus, mutta tutkimusartikkelissa 

ei tuotu esille onko tutkimus määrällinen vai laadullinen. Tämän takia tutkimusta ei pysty arvi-

oimaan JBI:n laatimilla tarkistislistoilla.  

 

Kahdessa tutkimuksessa oli kaksi eri vaihetta. Näissä tapauksissa arvioin molemmat erikseen JBI:n 

tarkistuslistojen avulla. Taulukkoon olen koonnut jokaisen laadun arviointi pisteet (taulukko 4).  
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TAULUKKO 4.  Kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen valittu aineisto 

Valittu aineisto ja tietokanta Aineiston tyyppi  Laadun arviointi  

1. Virtanen 2018. Medic. Väitöskirja Ensimmäinen vaihe: 

8/10 & 8/9 

Toinen vaihe: 7/9 

2. Talman 2014. Medic. Väitöskirja 9/9 

3.Pitkäjärvi 2012. Medic.  Väitöskirja 8/10 & 5/9 

4. Ahmadi, Shahriari, Keyvanara, Ko-

han 2018. Pubmed.  

Tutkimusartikkeli  

  

8/10 

5. Liebana-Presa, Fernandez-Marti-

nez, Gandara, Munoz-Villanueva, 

Vazques-Casares, Rodriquez-Borrego 

2014. Pubmed.  

Tutkimusartikkeli  

 

5/9 

6. Cryer, Woods 2017. CINAHL Com-

plete.  

Tutkimusartikkeli Ei mahdollista arvioida 

 

7.4 Aineiston analyysi 

 

Analysointitavan valintaan vaikuttaa kerätyn aineiston luonne. Kvantitatiivisen tiedon analysoimi-

sessa käytetään yleensä tilastollisia ja laskennallisia menetelmiä. (Jyväskylän yliopisto 2015.) Laa-

dullisen aineiston analysoinnissa aineisto luetaan ensimmäiseksi tarkasti läpi ja tehdään mahdolliset 

muistiinpanot näytteistä ja kuvista. Laadullisen aineiston analysointimenetelmiä ovat muun muassa 

tyypittely, teemoittelu ja luokittelu. Aineisto jaetaan osiin valitun analysointimenetelmän mukaan ja 

oma katsomus tästä tuodaan esille. Analyysissa yhdistyy teoriatiedon, aikaisempien tutkimuksien ja 

omien havaintojen nivoutuminen yhteen. Dialogia käydään havaintojen ja teorian välillä. Ensiarvoi-

sen tärkeää on perustella jokainen valinta. Laadullisen aineiston analysoinnissa aineisto kerätään, 

muutetaan tekstimuotoon ja litteroidaan eli muokataan käsiteltävään muotoon. Se on prosessi, 

jossa aineisto hiljalleen typistyy eli pelkistyy. (Kajaanin ammattikorkeakoulu s.a.)  

 

Aineiston analyysimenetelmänä käytetään teemoittelua. Teemat muodostuvat aineistossa toistu-

vien aiheiden mukaan. Ensimmäiseksi teemoittelussa muodostetaan teemoja. Sen jälkeen niitä ryh-

mitellään ja tarkastellaan lähemmin. (Jyväskylän yliopisto 2016.) Teemoittelussa voidaan käyttää 

lähestymistapana aineisto- tai teorialähtöistä lähestymistapaa. Teorialähtöisessä eli deduktiivisessa 

tavassa teemojen muodostusta ohjaa nimetty viitekehys tai teoria. Aineistolähtöisessä eli induktiivi-

sessa tavassa teemojen muodostusta ohjaa aineisto, josta etsitään yhdistäviä tai erottavia asioita. 

(Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka s.a; Kajaanin ammattikorkeakoulu s.a.) Lähestymistapana kat-

sauksessa käytetään aineistolähtöistä lähestymistapaa. Teemoittelua voidaan pitää tietynlaisena 

pelkistämisenä. Aineisto jaetaan siinä aihepiirien mukaan. Tämä onnistuu, kun se jaetaan ensin 

osiin. Syntyvien teemojen avulla on tarkoitus saada vastaus tutkimusongelmaan. Näin on ongelman 

kannalta katsottuna mahdollista löytää ja lajitella keskeiset asiat. Teemoittelu valittiin analysointita-

vaksi, koska sen avulla on mahdollista löytää merkityksellistä tietoa ja saada ratkaisuja käytännön 

ongelmaan. Teemojen luonnissa voidaan käyttää hyväksi koodausta ja kvantifiointia. Kokoamisessa 
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apua voi olla leikkaa-liimaa yhdistämisestä, teemakortistoista, kopioinnista ja niiden jaottelusta 

omiin ryhmiin. (Silius 2008, 4-5.)  

 

Opinnäytetyössä käytettävät teemat syntyivät tutkimuskysymyksien pohjalta. Pääteemoina olivat 

terveysalan opiskelijoiden stressin riskitekijät, stressin aiheuttajat, stressin ilmeneminen, stressin 

ennaltaehkäisy, hallinta ja hoito. Ne muodostuivat siis tutkimuskysymyksistä ja näin aineistosta 

jätettiin tarpeettoman aineiston käsittely pois, joka ei ole oleellista tutkimusongelmien kannalta. 

Pääteemojen alle luotiin aineiston pohjalta alateemoja, jos ne antoivat vastauksen tutkimuskysy-

mykseen ja nousivat esille aineistosta (kuvio 8). Ensimmäiseksi tutustuin rauhassa aineistoon ja 

värjäsin aineistosta kaikki tutkimuskysymysten kannalta oleelliset asiat omilla väreillään. Kirjoitin 

alkuperäisistä tutkimuksista oleelliset asiat tutkimuskysymysten alle word-tiedostoon ja sain näin 

yhdistettyä asiat, jotka kuuluivat saman tutkimuskysymyksen alle. Näiden pohjalta syntyi tarkem-

pia teemoja, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 8. Esimerkki teemoittelusta 

  

Tutkimuskysymys: Mitkä tekijät vaikuttavat stressin kokemiseen terveysalan opis-

kelijoilla tällä hetkellä? 

Stressin riskitekijät Stressin aiheuttajat  

Henkilökohtai-

nen elämä ja 

ominaisuudet 

Yksilölliset 

ominaisuu-

det 

Opiskelu Kliininen 

harjoittelu

 

  

Opinnot 
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8 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TULOKSET 

 

Kirjallisuuskatsauksen tuloksissa tuodaan esille tutkimuksessa esille nousseet tulokset. (Kananen 

2017, 14.) Analyysissä nousi esille neljä teema-aluetta: stressin riskitekijät, stressin aiheuttajat, 

stressin ilmeneminen, stressin ennaltaehkäisy, hallinta ja hoito. Tulokset olen koonnut taulukkoon 

(taulukko 5). 

 

TAULUKKO 5. Kirjallisuuskatsauksen tulokset 

Teema-alue Ala teema-alueet 

 

Stressin riskitekijät:  

 

➔ Opiskelu 

➔ Yksilölliset ominaisuudet 

Stressin aiheuttajat:  

 

➔ Kliininen harjoittelu 

➔ Opinnot 

➔ Henkilökohtainen elämä ja ominaisuudet 

 

Stressin ilmeneminen:  

 

➔ Fyysisesti 

➔ Psyykkisesti 

➔ Sosiaalisesti 

Stressin ennaltaehkäisy, hallinta 

ja hoito:  

 

➔ Koulutus 

➔ Henkilökohtainen elämä ja ominaisuudet 

➔ Kliininen harjoittelu 

➔ Yhteiskunta 

➔ Tietyt väliintulot 

 

8.1 Stressin riskitekijät  

 

Liebana-Presan, Fernandez-Martinezen, Gandaran, Munoz-Villanuevan, Vazques-Casaresin ja Rodri-

quez-Borregon tekemässä tutkimuksessa erityisesti naisilla oli korkea riski psykologiseen ahdistuk-

seen. Tulokset olivat korkeampia kuin miehillä. Psykologista ahdistusta mitattiin GHQ-12 kyselyn 

avulla ja akateemista sitoutuneisuutta mitattiin UWES-S avulla. UWES mittaa kolmen eri käsitteen 

mittasuhdetta: puhtia, omistautumista ja syventymistä. Puhdin mittauksella saadaan parempi käsi-

tys henkisestä joustavuudesta ja energiasta oppimisprosessin aikana. Omistautuminen heijastaa ja 

kuvailee tunnusmerkkejä, jotka liittyvät opiskeluun. Esimerkiksi ylpeys, inspiraatio, haaste ja innos-

tus. Syventyminen kuvastaa miellyttävää tilaa, joka on työhön keskittymisessä. Naisilla mitattiin 

miehiä korkeampia arvoja muuttujissa, jotka koskivat syventymisestä ja omistautumista. Arvot oli-

vat korkeampia myös koskien psykologista epämukavuutta. (Liebana-Presa ym. 2014.) 

 

Tutkimuksessa havaittiin merkityttäviä yhteyksiä psykologisen stressin ja akateemisen sitoutunei-

suuden välillä. Tämä huomattiin etenkin opiskelijoilla, joilla oli korkeita arvoja psykologisessa ah-

distuksessa ja matalia arvoja puhdissa. Psykologiseen ahdistukseen on yhdistetty akateeminen si-

toutuneisuus ja varsinkin puhti. Riippuvuussuhde psykologisen ahdistuksen ja puhdin välillä voitiin 

todentaa jokaisella tutkimuskohteella sekä naisilla. Kun taas opiskeluprosessiin on yhdistetty sen 

myötä henkinen joustavuus ja energia. (Liebana-Presa ym. 2014.) 
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Cryer Elizabethin ja Woods Bryanin tekemässä tutkimuksessa onnellisuus ja stressi olivat korkeim-

malla hoitotyön tiedekunnassa. Tutkimuksessa ei kuitenkaan pystytty havaitsemaan suurta 

korrelaatiota onnellisuuden ja stressin välillä. Stressi tason olisi pitänyt olla alhaisempi ja keski-

määräisten onnellisuus pisteiden olisi pitänyt olla korkeammat, jotta korrelaatiota oltaisiin pystytty 

havaitsemaan. Tämän vuoksi merkittävää yhteyttä ei näillä tuloksilla voida todeta ammattikunnan, 

stressin ja onnellisuuden välillä. (Cryer ja Woods 2017.) 

 

Kansainvälisyys toi myös omat haasteensa. Kansainvälisillä opiskelijoilla työtuntien määrä oli lähes 

kaksinkertainen suomalaisiin verrattuna. He myös joutuivat suomalaisia opiskelijoita useammin klii-

niseen ympäristöön, joka ei tukenut heitä. Kansainväliset opiskelijat kokivat enemmän negatiivisia 

kokemuksia kommunikaation suhteen, jos suomen- tai ruotsinkielentaito ei ollut sujuvaa. Riittämä-

tön suomen- tai ruotsinkielentaito saattoi olla esteenä harjoittelupaikan saamiseen terveydenhuol-

lon organisaatiossa. Kliininen harjoittelupaikka koettiin todennäköisemmin ei tukea antavaksi, jos 

opiskelija ei ollut tyytyväinen elämäänsä.  (Pitkäjärvi 2012, 42-45.)    

 

Virtasen tekemässä tutkimuksessa selvisi, että ubiikin oppimisympäristön käyttäminen tukee 

tehokasta oppimista ja suorituskykyä. Se on oppimisympäristö, joka yhdistää fyysisen ja digi-

taalisen ympäristön. Se ei ole myöskään paikkaan tai aikaan sidottu. Korkeakouluopetuksessa ei 

kuitenkaan kirjallisuuskatsauksen perusteella käytetä paljoa ubiikkia oppimisympäristöä opetuk-

sessa. (Virtanen 2018, 5) Valintakoemenestyksellä oli vaikutusta itsearvioituun osaamiseen ja kol-

mannen lukukauden keskiarvoihin kirjallisella sekä soveltuvuuskokeella valituilla opiskelijoilla. Val-

mistumisvaiheen opiskelumotivaatioon valintakoemenestyksellä havaittiin yksittäinen yhteys. (Tal-

man 2014, 126.) 

 

8.2 Stressin aiheuttajat 

 

Opiskelumotivaatioon vaikuttavat heikentävästi: pelko virheiden tekemisestä, opiskelun ja perheen 

tasapainottaminen, hankaluudet vuorovaikutuksessa, työssäkäynti opiskelujen maksamiseksi, opin-

tojen sisällön haastavaksi kokeminen ja suuret odotukset opinnoissa opiskelupaikan maineen 

vuoksi. (Talman 2014, 33-34.) 

 

Ahmadin, Shahriarin, Keyvanaran ja Kohanin tutkimuksen tuloksissa nousi esille kuusi aluetta, 

joissa kätilöillä oli ongelmia: hankaluudet kurssisuunnitelmien aukkojen kanssa, sekaannus eri me-

netelmien välillä, rajalliset mahdollisuudet taitojen harjaannuksessa, stressi kliinisessä ympäris-

tössä, opiskelu motivaatio ja tarve luoda tukea antava kliininen ympäristö. (Ahmadi, Shahriari, Key-

vanara ja Kohan 2018.) 

 

Kliinisessä harjoittelussa monet asiat aiheuttivat kätilöille ongelmia ja murheita. Esimerkiksi esille 

nousivat rajalliset mahdollisuudet ja tilaisuudet, epäselvyys eri menetelmien välillä, pelko vahingon 

tekemisestä, stressi ensimmäisestä syntymästä, heikon tuen saaminen ja hankaluudet suhteessa 

henkilökuntaan ja ohjaajiin. (Ahmadi ym. 2018.)  
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Monet olosuhteet toivat opiskelijoille stressiä. Monille aiheutti pelkoa se, että he olisivat tehneet 

jotain väärin tai satuttaneet äitiä tai vauvaa. Ensimmäinen synnytyskokemus aiheutti joillekin myös 

raskasta stressiä. Puutteelliset palvelut kliinisessä harjoittelussa oli yksi stressinlähde myös. Tämä 

näkyi joissakin paikoissa esimerkiksi vaatekaappien ja lepopaikkojen puuttumisena. Opiskelijat voi-

vat kokea myös stressiä, kun asetelma vaihtuu kliiniseen ympäristöön. Siellä syitä voivat olla: huo-

not suhteet kliinisten kouluttajien ja henkilökunnan kanssa, kamppaileminen syntymän hoidosta ja 

ristiriidat erikoistuvien lääkäreiden kanssa, pelko saada moitteita todennäköisten virheiden takia. 

Tutkimuksessa mukana oleville yksi tärkeä stressin aiheuttaja oli henkilökunnan epäasiallinen ja 

joskus jopa vihamielinen käytös. (Ahmadi ym. 2018.) 

 

Kyselyyn vastanneista suurin osa kertoi olevan huolissaan opetusmahdollisuuksien saatavuudesta 

kliinisessä harjoittelussa. Tähän vaikutti osaltaan opiskelijoiden suuri määrä samanaikaisesti har-

joittelussa. Jotkut eivät saaneet ennen neljännen opetusvuoden alkamista riittävää pätevyyttä pe-

rus tehtävien tekemiseen. Joidenkin opiskelijoiden tuli neljäntenä opiskeluvuotenaan mennä har-

joitteluun sairaalaan, joka ei ollut tarkoitettu opetuskäyttöön. Tämän avulla minimivaatimus ala-

tiesynnytyksiin osallistumisista täyttyisi. Näissä sairaaloissa opiskelijoita pidettiin enemmän työvoi-

mana kuin oppijoina, heitä ohjattiin monesti osallistumaan synnytyksen sijasta osaston töihin, opis-

kelijalähtöisyyttä ei korostettu, opiskelijat suoriutuivat synnytyksistä ilman ohjaajan valvontaa ja 

tarvittavaa tukea ei ollut henkilökunnalta saatavana raskaan työtaakan vuoksi. (Ahmadi ym. 2018.) 

 

Melkein jokainen osallistuja kertoi jossakin vaiheessa olleensa hämillään kliinisessä harjoittelussa 

siitä, että mikä on totta. Tätä aiheutti esimerkiksi kuilu teorian ja käytännön välillä. Teoriassa ope-

tetut odotukset eivät välttämättä kohdanneet kliinisen mallin kanssa. Toinen syy oli jatkuvuuden 

puute kliinisten opettajien kohdalla. Ohjaaja saattoi vaihtua joka viikko yhden käytännön opintoko-

konaisuuden aikana. Jokaisella oli menettelytapana yksilölliset odotukset ja työtavat. Tästä seurasi 

opiskelijoiden keskuudessa hämmentyneisyyttä ja turvattomuutta. (Ahmadi ym. 2018.) 

 

Lukukauden aikana käytännöllinen ja teoreettinen opinto-osa tarjottiin samanaikaisesti. Ongelmia 

tuotti se, että jotkut oppilaat varsinkin lukukauden alussa joutuivat menemään kliiniseen harjoitte-

luun ilman teoreettista tietämystä. Opintosuunnitelmaan ei ollut kätilöopiskelijoilla kuudentena lu-

kuvuona varattu yhtään synnytysopin opintoja. Seitsemännen lukuvuoden alussa he joutuivat ha-

kemaan aikaisempaa pätevyyttään takaisin, joka oli aikaa vievää ja haastavaa. (Ahmadi ym. 2018.) 

 

Vaikeuksia Pitkäjärven tutkimuksessa nousi esille myös kliinisen harjoittelun kohdalla. Tähän vai-

kuttivat kansainvälisten opiskelijoiden negatiiviset kokemukset harjoittelusta ja heikko suomen- tai 

ruotsinkielen taito. Negatiivisimmat kokemukset opiskelijoilla olivat yhteydessä arviointiin. Kansain-

väliset opiskelijat joutuivat tuntemaan muita enemmän, että oppimiseen ei saanut tarvittavaa tu-

kea kliinisessä oppimisympäristössä. Varausjärjestelmä ei opettajien mielestä toiminut ihanteelli-

sesti englanninkielisen opetusohjelman kanssa. Opiskelijat eivät kuitenkaan tuoneet tätä ongelmaa 

ilmi. Negatiiviseksi koetussa harjoittelupaikassa oli ominaista, että ohjaajan ja opiskelijan välillä oli 

kielimuuri. Tämä tuli esille vastauksissa sekä opettajien että opiskelijoiden ryhmässä. Kielimuurin 
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seurauksena jotkut kansainvälisistä opiskelijoista kokivat tulleensa laiminlyödyksi ja samalla heidän 

odotettiin pysyvän aktiivisena. (Pitkäjärvi 2012, 5, 42)  

 

Regressioanalyysin mukaan syventymisen ja omistautumisen laskiessa psykologinen ahdistus sekä 

puhti huononevat. (Liebana-Presa ym. 2014.) 

 

8.3 Stressin ilmeneminen 

 

Pitkäjärven tekemässä tutkimuksessa tyytymättömyys koskien elämää oli suurempaa kansainväli-

sillä opiskelijoilla verrattuna suomalaisiin opiskelijoihin. Jotkut kansainvälisistä opiskelijoista kokivat 

turhautumista kielimuurin takia ja joutuivat sen vuoksi ensisijaisena opiskelumenetelmänä käyttä-

mään havainnointia ja sulkemaan pois sosiaalisen ympäristön.  Kansainväliset opiskelijat kokivat 

riittämätöntä tukea antavassa kliinisessä ympäristössä ulkopuolisuuden tunteen, jossa heihin ei 

luoteta tai heitä ei oteta huomioon. (Pitkäjärvi 2012, 5, 42, 45.) 

 

Espanjassa tehdyssä tutkimuksessa fysioterapian ja hoitotyön opiskelijoiden keskuudessa kärsittiin 

korkealla tasolla psykologisesta ahdistuksesta. Tutkimuksessa 32,2 prosenttia koehenkilöistä kärsi 

psykologisesta ahdistuksesta. Naisilla arvot olivat miehiä korkeampia. (Liebana-Presa ym. 2014.)  

 

Iranissa tehdyssä tutkimuksessa kätilöopiskelijoiden riittämätön kokemuksien saanti harjoittelussa 

lisäsi heidän huolestuneisuuttaan ja luottamuksen heikkenemistä. Kätilö opiskelijoiden olotila muut-

tui ahdistuneeksi ja turhautuneeksi heikkolaatuisen opetusympäristön seurauksena. Riittämätön 

osallistuminen alatiesynnytyksiin vaikutti rajoittavasti opiskelijoiden saamiin oppimistuloksiin. Opis-

kelijat kokivat, että kliiniseen harjoitteluun meneminen ennen teoriaopintoja, esti heidän optimaa-

lista oppimistaan. Henkilökunnan vähäinen tuen antaminen esti heidän kliinistä oppimistaan. Syn-

nytysopin opintojen tarjoamattomuus kuudentena lukuvuotena loi haasteita oppimiseen ja sen 

seurauksena tietämys ja aikaisemmin opitut taidot vähenivät. (Ahmadi ym. 2018.)  

 

Opiskelijat kokivat turvattomuutta ja hämmentyneisyyttä johtuen kliinisten opettajien vaihtuvuu-

desta ja erilaisista menettelytavoista. Oppimista rajoitettiin, jos ohjaajat rasittivat opiskelijoita 

stressillä tai sekaantuivat liian nopeasti tilanteisiin. Huolet liittyen kliiniseen harjoitteluun saivat 

opiskelijan jopa sairaaksi. (Ahmadi ym. 2018.) 

 

8.4 Stressin ennaltaehkäisy, hallinta ja hoito 

 

Kaikki ulottuvuudet, joilla mitattiin akateemista sitoutuneisuutta, liittyivät toisiinsa. Lopulliset pitoi-

suudet innostuksessa eli omistautumisessa, akateemisessa työssä eli syventymisessä ja alhaisem-

mat pisteet psykologisessa ahdistuksessa ennustivat opiskeluprosessin aikana korkeita arvoja sin-

nikkyydessä ja energiassa. Muuttujaa on tärkeä tutkia lisää, jos halutaan tätä tukevia empiirisiä 

todisteita. Psykologiseen ahdistukseen voidaan tutkimuksen mukaan vaikuttaa halulla panostaa 

opiskeluissa sinnikkyyteen, aikaan ja ponnisteluun. Matalat pisteet psykologisessa ahdistuksessa ja 
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korkeat pisteet omistautumisessa sekä syventymisessä ennustivat korkeampia pisteitä puhdissa. 

(Liebana-Presa ym. 2014.) 

 

Talmasen tekemässä tutkimuksessa eroja opiskelumotivaation ja osaamisen välillä voidaan parhai-

ten selittää opiskelijoiden valintakoemenetelmällä. Ensimmäisellä hakusijalla oli myönteinen vaiku-

tus kolmannen lukukauden opiskelumotivaation. Opiskelijat oli valittu kirjallisella kokeella. Opiskelu 

ryhmän kannustavuus koettiin valmistumisvaiheessa vahvemmaksi ryhmässä, joka oli valittu sovel-

tuvuuskokeella. Osaaminen, joka perustui keskiarvoihin, oli parempaa kirjallisesti valituilla opiskeli-

joilla kolmantena lukuvuotena. Tutkimus- ja tiedeopintojen osaaminen oli parempaa lähihoitaja 

opiskelijoilla, jotka olivat suorittaneet ylioppilastutkinnon. (Talman 2014, 125-126.) 

 

Kirjallisuuskatsauksessa selvisi, että sisäisillä tekijöillä voidaan vaikuttaa myönteisesti sairaanhoita-

jaopiskelijoiden opiskelumotivaatioon. Näitä ovat läsnäolo tunneilla, opiskelutekniikat, kyvykkyys, 

onnellisuuden tunne, panostaminen opintoihin, halu ihmisten auttamiseen ja tunne riittävän voi-

makkaasta opiskelumotivaatiosta. Myös kaverit, perhe, opiskelukaverit, ohjaajilta ja opettajilta 

saatu tuki, toive paremmaksi ihmiseksi kasvamisesta ja sairaanhoitajaksi valmistumisesta edesaut-

tavat opiskelumotivaatiota. (Talman 2014, 33.) 

 

Pitkäjärven tutkimuksessa selvisi, että oppimista pystyttiin edistämää opetusmenetelmien avulla 

monikulttuuristen opiskelijoiden keskuudessa. Niiden tuli olla opiskelijakeskeisiä ja monipuolisia. 

Opettajien ja opiskelijoiden mielestä suosituin ja tehokkain oppimismenetelmä opiskelijoiden kan-

nalta katsottuna oli taitolaboratoriot. Positiivisimpia kokemuksia opetuksessa opiskelijoilla oli opis-

keluryhmän kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja käytännönläheisyydestä. Englanninkielisten opis-

kelijoiden oppimisen kannalta tärkeäksi tekijäksi nousi käytännönläheisyys. Opettajien ja oppilaiden 

mielestä opiskelijoiden harjoittelun onnistumiseen vaikutti suurelta osin henkilökunnan kiinnostus 

kliiniseen ohjaamiseen ja asenne erilaisista kulttuurisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita koh-

taan. Opettajien henkilökohtaisilla kontakteilla oli suuri merkitys harjoittelupaikkojen varaamisessa. 

(Pitkäjärvi 2012, 5, 41-42.) 

 

Positiivisissa olosuhteissa jotkut henkilökunnasta osoittivat kiinnostusta ohjaamista ja opiskelijoita 

kohtaan välittämättä heidän kulttuurisista lähtökohdistaan. Kulttuurinen monimuotoisuus nähtiin 

voimavarana ja henkilökunta koki, että heidän oli myös mahdollista oppia jotain näissä tilanteissa. 

Ohjaajan ja opiskelijan väliset kieliongelmat pystyttiin hoitamaan erilaisilla viestintämenetelmillä, 

kun henkilökunnan asenteet olivat positiivisia. Tämä tuli esille sekä opettajien että opiskelijoiden 

ryhmässä. Hoidon laatu oli harjoittelupaikassa hyvä aina, kun opiskelijat kokivat itsensä sinne ter-

vetulleiksi. (Pitkäjärvi 2012, 42.) 

 

Opettajat ja opiskelijat toivat esille, että kansainvälisten opiskelijoiden onnistunutta oppimiskoke-

musta voitaisiin edesauttaa harjoittelupaikassa huomaamalla opettajien vaivannäön. Tähän kuuluisi 

taloudelliset palkkiot, työmäärän vähentäminen ja ylimääräiset vapaapäivät. Molemmat myös eh-

dottivat kansainvälisille opiskelijoille perinteisten kielten kurssien lisäksi intensiivistä suomen- tai 
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ruotsinkielistä opiskelua. Se voitaisiin järjestää 3—6 kuukautta ennen opetuksen alkua pääsy-

koekurssin yhteydessä. (Pitkäjärvi 2012, 42-43.)    

 

Monet tekijät kannustivat tutkimuksessa opiskelijoita oppimaan. Jotkut pitivät kliinistä kätilöiden 

harjoittelua houkuttelevana. Heitä rohkaistiin kokeilemaan uusia taitoja, kun he oppivat uusien tai-

toja ja näin pätevyys pääsi laajenemaan. Sen lisäksi opiskelijat tunnistivat välttämättömyyden op-

pia taitoja vähimmäismäärän, jotta he onnistuvat läpäisemään viimeisen kliinisen kokeen ja myö-

hemmin toimimaan kätilönä. Tämä sitoutuminen kannusti osallistujia taitojen oppimisessa. (Ah-

madi ym. 2018.) 

 

Iranissa tehdyssä tutkimuksessa selvisi monia asioita, joita kätilön koulutuksessa ja ammatin har-

joittamisessa tulisi huomioida. Yliopistoja suositellaan ottamaan huomioon opiskelijoiden määrä 

koulutuksissa suhteessa kliiniseen kapasiteettiin, jotta he pystyvät takamaan jokaiselle oppimis ti-

laisuuksia. Opetussuunnitelmaa tulisi tarkastella siten, että synnytysoppi opintoja voitaisiin tarjota 

yhtäjaksoisesti ilman taukoja. Opiskelijoiden stressin aiheet kliinisessä harjoittelussa tulisi huomi-

oida valmisteluissa, jotka tehdään ennen kliinistä harjoittelua. Näin valmistelut ovat riittäviä ja asi-

anmukaisia. Prekliinistä valmistelua tulisi siis painottaa enemmän, jotta opiskelijoiden siirtymä klii-

niseen ympäristöön olisi helpompaa. Yleensä opiskelijoilla ei ole yhtään kokemusta sairaaloista en-

nen kliinistä harjoittelua. Opetussuunnitelmien tekijöiden tulisi ottaa selville voidaanko opiskelijoille 

tarjota lisää prekliinisiä tunteja, joka parantaisi heidän valmistautumistaan. Kätilöiden auttavaisuus 

paranisi uusien tulokkaiden koulutuksessa sekä ammatti tyytyväisyys kasvaisi, jos kätilötyö oikeu-

tettaisiin Iranissa. (Ahmadi ym. 2018.) 

 

Opiskelijoiden stressin vähentämisessä nähdään tärkeänä fyysisen ympäristön kehittäminen opetus 

sairaaloissa sekä ohjaajien kommunikaatiotaitojen laajentaminen. Henkilökunnan opiskelijalähtöi-

syyttä suositellaan parannettavan lisäkoulutuksen avulla. Kliinisille opettajille tulisi tarjota ohjelmia, 

jotka kehittävät heidän taitojaan kliinisessä osaamisessa ja opetuksessa. Nämä tukisivat optimaali-

sen kliinisen toimintaympäristön syntyä. Ohjaajien tulisi toimia kliinisessä opetuksessa johdonmu-

kaisesti, jotta vältyttäisiin hämmennykseltä vasta aloittaneiden opiskelijoiden keskuudessa. Kliinis-

ten kouluttajien välillä menetelmiä tulisi yhtenäistää. (Ahmadi ym. 2018.) 

 

Kliinisessä ja tukea antavassa ympäristössä tutkimukseen osallistujat saivat tukea henkilökunnalta 

ja ohjaajilta. Kannustava ohjaaja luotti opiskelijoihin ja antoi mahdollisuuksia saada harjoittelusta 

kokemuksia. Tämä edellytti myös sitä, että ohjaaja on varma käytännönläheisistä ja tieteellisistä 

kyvyistään. Kannustava henkilökunta oli kärsivällinen eikä painostanut opiskelijoita kiirehtimään 

toimenpiteiden aikana. Harjoittelun onnistumisen kannalta oli todella tärkeää, että kätilöiden yh-

teistyö ja tuen antaminen sujuivat ongelmitta. Tällöin oppiminen oli helpompaa. Yksi kouluttaja klii-

nisessä harjoittelussa auttaisi arvioimaan paremmin opiskelijoiden kliinistä kehitystä ja järjestä-

mään heille hyödyllisiä kliinisiä kokemuksia. Opiskelijan ja yhden kouluttajan vuorovaikutus edes-

auttaa myös yleensä kannustavan suhteen luonnissa. Tutkimus tuloksien perusteella ehdotetaan, 

että kätilöopettajat jatkaisivat lisätutkimuksien suorittamista. Niiden avulla voitaisiin käydä käsiksi 

ongelmiin, joita ilmenee kliinisten taitojen oppimisessa. (Ahmadi ym. 2018.) 
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Tutkimuksen perusteella ubiikin oppimisympäristön (ULE) kehittäminen histoteknologian opetuk-

seen lujitti opiskelijoiden osaamista huomattavasti. Tyytyväisyys sen käyttöön oli erittäin korkeaa. 

Tyytyväisyyttä mitattiin Kirkpatrickin arviointimallilla ja tieto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. 

Mittauksissa mitattiin tyytyväisyyttä koskien pedagogisuutta, teknologisuutta, palautetta, ohjeis-

tusta, havaittua nautintoa sekä omaa motivaatiota. Tämän tutkimuksen perusteella suosittellaan 

ULE:n mukaan ottamista histoteknologian opetukseen. Ennen tämän toteutumista tulee huomioida 

optimoinnin ja kehittämistyön jatkaminen. (Virtanen 2018, 5, 44-45.)  

 

Pilottitutkimuksessa hyvinä puolina ubiikin oppimisympäristön käytössä nousivat esille tilannesidon-

naisuus, personoidut toiminnot sekä joustavuus. Pilottitutkimuksessa ULE ryhmässä olevat kokivat 

sen käytön todella positiiviseksi jokaisella mitatuilla asteikoilla. Korkeimmat pisteet saivat konteksti-

tietoisuus, henkilökohtaisuus ja alimmat pisteet joustavuus, interaktiivisuus. WLE ryhmässä olevat 

eli perinteisessä verkkoympäristössä opiskelevat arvioivat myös sen käytön todella positiiviseksi 

jokaisella mitatulla asteikolla. Tyytyväisyys oli todella korkealla sekä ULE ja WLE oppimisympäristö 

ryhmissä. ULE:n kehitystarpeissa nousivat esille ohjeet ja teknologinen käytettävyys.  Kirjallisuus-

katsauksessa kaikki tutkimukset tukivat ULE:n käytön positiivista vaikutusta. Sen käyttämistä suosi-

teltiin tukemaan parempaa suorituskykyä sekä tehokasta oppimista. (Virtanen 2018, 5, 49-51.) 

 

Virtasen tekemässä tutkimuksessa opiskelijoiden histoteknologinen tietämys kasvoi enemmän ULE 

ryhmässä kuin WLE ryhmässä. Molemmissa ryhmissä tietämys histoteknologiasta kasvoi kuitenkin 

huomattavasti, kun verrattiin ennen ja jälkeen tutkimuksia. ULE:n käyttö voi mahdollisesti parantaa 

oppimista sekä lisätä tyytyväisyyttä. Kuitenkaan merkittävää eroa ei havaittu WLE ryhmään verra-

tessa. Tutkimuksessa oppilaat toivat esille, että he tarvitsisivat enemmän yleistä valvontaa, yksi-

tyiskohtaisi ohjeita, jäsenneltyä kurssien suunnittelemista ja teknistä tukea (Virtanen 2018, 5, 51-

53.) 

 

Tuloksien perusteella suositellaan, että hoitotyön ja fysioterapian opiskelijoiden keskuudessa tuet-

taisiin sitoutuneisuutta opiskeluissa. Näin voitaisiin lievittää opiskelijoiden psykologista ahdistusta ja 

saavuttaa parempia tuloksia oppimisessa. Opiskeluprosessin aikana ja oppimisessa voidaan saada 

parempia tuloksia, jos pyritään vaikuttamaan psykologiseen ahdistukseen. Energia, puhti ja henki-

nen joustavuus vaikuttavat myönteisesti psykologiseen ahdistukseen. Korkeampaa puhtia voitiin 

ennustaa heille, joilla oli alhaiset pisteet psykologisessa ahdistuksessa ja korkeat pisteet omistau-

tumisessa ja syventymisessä. Hankkeen kehittämistä ja muiden muuttujien tutkimista suositellaan, 

jos tarkoituksena olisi lisätä psykologista hyvinvointia ja parantaa opetuksen laatua. Hankkeessa 

tarkoituksena olisi tarkastella molempien tutkintojen tavanomaisia työmääriä. (Liebana-Presa ym. 

2014.) 

 

Tutkimuksen mukaan tietyillä väliintuloilla voitaisiin tukea henkilöitä, jotka ovat riskialttiita koskien 

akateemista sitoutuneisuutta ja psykologista ahdistuneisuutta. Riskialttiita henkilöitä voitaisiin ha-

vaita ennusteella, joka tehtäisiin ensimmäisenä opiskeluvuotena. (Liebana-Presa ym. 2014.) 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Johtopäätöksissä tuodaan esille tutkimusongelmien kannalta katsottuna merkittävät tulokset. (Ka-

nanen 2017, 14.) Lisäksi mietitään, että mitä hyötyä saaduista tuloksista voi olla. Tuloksia on tiivis-

tetty ja yhtenäistetty teemoittelun avulla. Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata terveysalan opis-

kelijoiden kokemaa stressiä ja stressin ilmenemistä. Tarkoituksena on myös kuvata terveysalan 

opiskelijoiden stressin hallintakeinoja ja avun saantia stressiin. Kirjallisuuskatsauksen avulla löydet-

tiin vastaus jokaiseen tutkimuskysymykseen. Taulukossa kuusi on esitetty tutkimuskysymys ja tu-

lokset tiivistetysti (taulukko 6). 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys: mitkä tekijät vaikuttavat stressin kokemiseen terveysalan opiskeli-

joilla tällä hetkellä? Stressin kokemiseen terveysalan opiskelijoille vaikuttavat tällä hetkellä stressin 

riskitekijät ja aiheuttajat. Riskitekijöissä nousivat esille opiskelijoiden yksilölliset ominaisuudet ja 

opiskelu. Toinen tutkimuskysymys: miten stressi ilmenee terveysalan opiskelijoilla? Stressin ilme-

nee terveysalan opiskelijoilla fyysisesti, psyykkisesti sekä sosiaalisesti. Tutkimuksessa nousi esille 

parhaiten psyykkisiä ilmenemismuotoja. Sosiaalisessa ja fyysisessä ilmenemisessä ei ollut kuin yk-

sittäinen vastaus. Kolmas tutkimuskysymys: miten terveysalan opiskelijoiden stressiä voidaan en-

naltaehkäistä ja hallita? Terveysalan opiskelijoiden ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa nousi esille 

koulutus, henkilökohtainen elämä ja ominaisuudet, kliininen harjoittelu ja yhteiskunta. Neljäs tutki-

muskysymys: mitä apua ja hoitoa terveysalan opiskelijoilla on saatavilla stressiin? Kirjallisuuskat-

sauksessa nousi esille vain yksittäinen vastaus tähän ongelmaan. Terveysalan opiskelijoilla on 

mahdollista saada apua ja hoitoa stressiin väliintulojen avulla. Väliintuloista ei kerrottu mitään tä-

män tarkemmin. 

 

TAULUKKO 6. Vastaukset tutkimuskysymyksiin tiivistetysti 

Tutkimuskysymys Tiivistetyt tulokset 

Mitkä tekijät vaikuttavat stressin 

kokemiseen terveysalan opiskeli-

joilla tällä hetkellä? 

Stressin kokemiseen vaikuttavat tällä hetkellä terveysalan 

opiskelijoilla riskitekijät ja aiheuttajat. Riskitekijöitä ovat opis-

kelu, yksilölliset ominaisuudet ja aiheuttajina kliininen harjoit-

telu, opinnot, henkilökohtainen elämä ja ominaisuudet.  

Miten stressi ilmenee terveys-

alan opiskelijoilla? 

Stressi ilmenee terveysalan opiskelijoilla fyysisesti, psyykki-

sesti ja sosiaalisesti.  

Miten terveysalan opiskelijoiden 

stressiä voidaan ennaltaehkäistä 

ja hallita? 

Stressiä voidaan ennaltaehkäistä vaikuttamalla koulutukseen, 

henkilökohtaiseen elämään ja ominaisuuksiin, kliiniseen har-

joitteluun ja yhteiskuntaan.  

Mitä apua ja hoitoa terveysalan 

opiskelijoilla on saatavilla stres-

siin? 

Terveysalan opiskelijoilla on saatavilla stressiin tiettyjä väliin-

tuloja.  

 

Ennaltaehkäisyn voidaan nähdä alkavan jo ennen syntymää, koska lapsuuden ympäristö ja varhai-

set kokemukset vaikuttavat paljolti siihen kuinka autonominen hermostomme reagoi myöhemmin 

ympäristöön. (Leikola 2016.) Sen vuoksi kirjallisuuskatsauksestani voi olla hyötyä jokaiselle, joka 

haluaa löytää keinoja stressin ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Ennaltaehkäisyssä nousi aiheita, 
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joita voitaisiin hyödyntää esimerkiksi koulussa, terveydenhuollossa ja työssä. Stressin vaikuttavim-

pien aiheuttajien tietämisellä niihin voidaan vaikuttaa ja tätä kautta vähentää. 

 

Työtä voidaan hyödyntää terveysalan opiskelijoiden stressin ennaltaehkäisyssä koulussa, tervey-

denhuollossa ja työssä. Stressin ennaltaehkäisyllä, hallinnalla sekä tehokkaalla hoidolla voidaan 

ehkäistä siitä syntyviä ongelmia ja tätä voidaan hyödyntää koulu- ja työterveydenhuollossa. Teho-

kasta stressinhallintaa voitaisiin opettaa koulussa ja näin se toimisi myös ennaltaehkäisevästi. 

Opiskelijat voisivat hyödyntää kirjallisuuskatsausta miettiessä omia aiheitaan tutkimuksiin.  
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10 POHDINTA 

 

Pohdinnassa tutkin työtä kokonaisuutena, pohdin eroja ja yhtäläisyyksiä teoreettisen tiedon ja tut-

kimustuloksien välillä, arvioin tutkimuksen eettisyyttä luotettavuutta sekä mietin jatkotutkimus-

haasteita. (Kananen 2017, 14.) Lisäksi pohdin myös oman osaamisen kehittymistä.  

 

10.1 Tulosten pohdinta  

 

Tulosten pohdinnassa pohdin eroja ja yhtäläisyyksiä teoreettisen tiedon ja tutkimustuloksien välillä. 

(Kananen 2017, 14.) Lisäksi pohdin kuinka tavoitteet ovat täyttyneet. Opinnäytetyön tavoitteena 

on parantaa terveysalan opiskelijoiden hyvinvointia, ymmärrystä stressin ilmenemisestä ja sen te-

hokkaasta hoidosta. Työn avulla löysin monia asioita, joilla pystytään vaikuttamaan tavoitteiden 

täyttymiseen. Opiskelijoiden hyvinvointia voidaan parantaa tietämällä yleisimpiä stressin aiheuttajia 

ja vaikuttamalla vähentävästi näihin. Stressin ennaltaehkäisy ja hallintakeinoilla voidaan myös pa-

rantaa opiskelijoiden hyvinvointia. Ymmärrys stressin ilmenemisestä kasvoi erityisesti koskien 

psyykkistä ilmenemistä. Terveysalan opiskelijoiden stressin tehokas hoito ei nostanut esille kuin 

väliintulot, joista ei kuitenkaan kerrottu tarkemmin. Tässä olisi toivonut syvällisempää tietoa, joka 

olisi auttanut paremmin tavoitteen täyttymisessä.  

 

Tutkimuksessa oli mukana kansainvälisiä ja suomalaisia tutkimuksia. Stressiä on jokaisella ihmisillä 

välittämättä siitä, että missä maassa asuu. Näin kansainvälisyys voi tuoda tuloksiin lisää monipuoli-

suutta ja luotettavuutta. Katsauksessa olevaan aineistoon kuului kansainvälisiä sekä suomalaisia 

tutkimuksia. Hankaluuksia nousi esille aineiston haussa. Monissa maissa opiskelujärjestelmä on eri-

lainen kuin Suomessa. Muualla tehdyissä terveysalaa koskevissa tutkimuksissa oli monesti mukana 

muitakin opiskelijoita, jotka ei Suomessa kuulu terveysalan opiskelijoihin. Esimerkiksi lääketieteen 

opiskelijoita. Tämä karsi joitakin tutkimuksia pois.  

 

Naissukupuoli todettiin kirjallisuuskatsauksessa stressin riskitekijäksi ja tätä tukee se, että naissu-

kupuoli on myös altistava tekijä posttraumaattisen stressihäiriön ja masennuksen synnyssä (Trau-

maperäinen stressihäiriö: Käypä hoito -suositus 2014; Kampman ym. 2017.) Korkeakouluopiskeli-

joita koskevassa tutkimuksessa naisilla havaittiin myös stressin määrän olevan suurempaa kuin 

miehillä. (Garett ym. 2017.) Stressi arvot olivat korkeimmillaan hoitotyön tiedekunnassa ja myös 

kirjallisuuskatsauksessa hoitotyön opiskelijoilta mitattiin korkeita arvoja stressin voimakkuudessa, 

mutta myös kohtuullisia. (Labrague ym. 2017.)  

   

Kirjallisuuskatsauksessani stressin aiheuttajissa terveysalan opiskelijoilla nousivat esille kliininen 

harjoittelu, opinnot, henkilökohtainen elämä ja ominaisuudet. Hoitotyön opiskelijoita koskevassa 

kirjallisuuskatsauksessa nousi samoja stressin aiheuttajia esille kuin tutkimuksessani. Siinä työmää-

rät ja tehtävät, potilaiden hoidosta nouseva stressi, kielteinen vuorovaikutus opetushenkilökunnan 

ja henkilökunnan kanssa olivat tärkeimpiä stressin aiheuttajia. (Labrague ym. 2017.) 
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Stressi ilmenee terveysalan opiskelijoilla kirjallisuuskatsaukseni mukaan fyysisesti, psyykkisesti ja 

sosiaalisesti. Psyykkinen puoli pitää sisällään esimerkiksi tiedon käsittelyn, keskittymisen, tarkan 

ongelmien ratkaisu, kielellisen toiminnan, muistin, oppimisen ja toiminnanohjauksen (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2015). Psyykkisessä ilmenemisessä koettiin muun muassa huolestuneisuutta, 

hämmentyneisyyttä, ahdistuneisuutta, rajoittamista ja haasteiden luontia opiskeluun ja oppimiseen. 

Oppimiseen ja siihen liittyvään innostukseen vaikuttavat monet tekijät. Hämmentyneisyys ja kiih-

dyttävät tunteet, kuten stressi ja ahdistuneisuus estävät suurina määrinä optimaalisen oppimisko-

kemuksen syntymistä. (Salmela 2018, 30.) Tämän vuoksi olisi tärkeää kiinnittää huomiota positiivi-

siin kokemuksiin jokaisella opiskelijan elämän osa-alueella.  

 

Terveysalan opiskelijoiden ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa nousi esille koulutus, henkilökohtainen 

elämä ja ominaisuudet, kliininen harjoittelu ja yhteiskunta. Hoitotyön opiskelijoita koskevassa kirjal-

lisuuskatsauksessa selviytymisstrategioina käytettiin ongelmanratkaisustrategioita. Näitä olivat esi-

merkiksi päämäärien kehittäminen ja erilaisten strategioiden omaksumista ongelmien ratkaisussa 

sekä merkityksen löytäminen stressaavista tapahtumista (Labrague ym. 2017.) Kirjallisuuskatsauk-

sessani selvisi, että sairaanhoitajaopiskelijoiden opiskelumotivaatioon voidaan vaikuttaa myöntei-

sesti ohjaajilta ja opettajilta saadulla tuella. (Talman 2014, 33.) Jyväskylän yliopistossa tehdyssä 

Pro-gradu tutkielmassa hyvään opettajuuteen kuului alan asiantuntijuus, henkilökohtaiset ominai-

suudet, pedagoginen työskentely ja vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa. (Marttinen 2009, 2.)  

 

Kirjallisuuskatsaukseni tuloksissa selvisi, että tietyillä väliintuloilla voitaisiin tukea henkilöitä, joilla 

on riskialttius psykologisessa ahdistuneisuudessa ja akateemisessa sitoutuneisuudessa. Väliintulo-

jen luonteesta ei puhuttu tämän tarkemmin. (Liebana-Presa ym. 2014.) Interventioista eli väliintu-

loista puhutaan esimerkiksi työuupumuksen hoidossa. Ne ovat erilaisia toimenpiteitä, esimerkiksi 

terapiaan tai vertaistukiryhmään ohjaaminen. (Työterveyslaitos 2017.) Väliintuloista stressin vähen-

tämisessä puhutaan myös hoitotyön opiskelijoita koskevassa kirjallisuuskatsauksessa. Tutkimuk-

sessa suositellaan, että hoitajien kouluttajat voisivat harkita empiirisesti testattujen väliintulojen 

käyttämistä stressin vähentämisessä ja samaan aikaan edistää selviytymistaitoja. (Labrague ym. 

2017.)  

 

10.2 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Kirjallisuuskatsauksen eettisyyden arvioinnissa tulee huomioida tutkimusetiikka ja tutkimuskysy-

mysten muotoilu (Kangasniemi ym. 2013, 292). Tutkimusongelmalla kerrotaan, että mitä tutkimuk-

sessa halutaan saada aiheesta tietää. Tutkimuskysymykset muodostuvat tutkimusongelmien poh-

jalta ja aihetta voidaan täsmentää ja rajata. (Kananen 2017, 15-16.) Mietin rajauksen tarkasti ja 

sain ohjaajalta neuvoja, jotta aiheesta ei tulisi liian laaja. Opiskelijoiden stressi on laaja käsite, niin 

terveysalan opiskelijat toimivat hyvin aiheen rajauksessa. 

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on luonut ohjeistuksen hyvään tieteelliseen käytäntöön. Tutki-

mustuloksien luotettavuus, tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys on sidoksissa siihen, että kuinka 

hyvin tutkimuksessa on huomioitu hyvä tieteellinen käytäntö. Eettisyydessä korostetaan, että 
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käytettävät toimintatavat tulee kohdata tiedeyhteisön arvojen kanssa, kuten tarkkuus, huolellisuus 

ja rehellisyys. Näitä tulee noudattaa tutkimuksen jokaisessa vaiheessa: tutkimuksen suunnitte-

lussa, toteutuksessa ja raportoinnissa. Näihin sisältyy aineiston hankinta, saatujen tulosten tallen-

taminen ja esittäminen sekä arviointi koskien tuloksia ja tutkimusta. Menetelmien tiedonhankin-

nassa, tutkimuksessa ja arvioinnissa tulee olla eettisesti kestäviä ja sopivia tieteelliseen tutkimuk-

seen. Tuloksien julkaisemisen tulee olla vastuullista ja avointa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012, 6; Jyväskylän yliopisto 2009; Suomen akatemia 2006.) Tutkimusote, aineistonkeruutapa ja 

analyysimenetelmät tulee perustella. (Kananen 2017, 189.) Olen perustellut ja selittänyt jokaisen 

käyttämäni menetelmän, joita olen opinnäytetyössäni käyttänyt. Olen ollut huolellinen, tarkka ja 

rehellinen tutkimuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa.  

 

Oikeanlaisilla viittauksilla huomioidaan ja erotellaan muiden tutkijoiden tekemä työ. Työssäni olen 

huomioinut oikeanlaiset viittaukset ja näin antanut arvon alkuperäisille tutkimuksen tekijöille. Mah-

dollinen eettinen ennakkoarviointi ja tutkimuslupien hakeminen tulee myös huomioida. Vastuut ja 

velvollisuudet, oikeudet, kysymykset aineiston käyttöoikeuksista ja säilyttämisestä, periaatteet teki-

jyydestä tulee sopia tutkimusryhmissä ja -hankkeissa. Asianosaisten, osallistujien tulee saada tie-

tää tähdelliset asiat tutkimuksesta ja mahdolliset rahoituslähteet. Nämä asiat tulee tuoda esille 

myös raportoinnissa. Tutkijan esteellisyys estää arviointi- ja päätöksenteon. Hyvä tietosuoja ja 

henkilöstö- ja taloushallinto tulee ottaa huomioon tutkimusorganisaatiossa. (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta 2012, 6-7.) 

 

Kirjallisuuskatsauksen luotettavuuden arvioinnissa tulee huomioida prosessin johdonmukaisuus, 

kirjallisuuden ja tutkimuskysymysten perustelu, argumentoinnin eli perusteluiden vakuuttavuus. 

(Kangasniemi, Utriainen, Ahonen, Pietilä, Jääskeläinen ja Liikanen 2013, 292.)  Luotettavuustarkas-

telussa otetaan huomioon jokaisen vaiheen onnistuminen. Tutkimusasetelmassa pohditaan ongel-

mien ja menetelmien luotettavuutta, toteutuksessa pohditaan toteutuksen ja analyysin luotetta-

vuutta, tuloksissa pohditaan tuloksien ja ratkaisujen luotettavuutta. (Kananen 2017, 174.) Tutki-

mussuunnitelman laadin silloin, kun ajatuksena oli tehdä terveysalan opiskelijoille kysely koskien 

stressiä. Opinnäytetyön menetelmä kuitenkin vaihtui kirjallisuuskatsaukseksi ja näin en voinut toi-

mia juuri niin kuin tutkimussuunnitelmassani kirjoitettiin. Aihe ja siihen liittyvä teoriatieto kuitenkin 

pysyi samana. Tarkasti ja oikein laadittu tutkimussuunnitelma olisi voinut auttaa opinnäytetyön 

kirjoittamisessa ja etenemisessä. Näin riski virheisiin voi olla työssäni suurempi.  

 

Tutkijan tulee tuntea tutkittava ilmiö ja menetelmä vaiheineen, jota se käyttää (Kangasniemi ym. 

2013, 299). Ennen kirjallisuuskatsauksen tekoa tutustuin käytettävään menetelmään ja luin muita 

tutkimuksia, jossa menetelmänä oli käytetty kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Suunnittelin haun ja 

käytettävät sisään- ja poissulkukriteerit huolellisesti. Olen kuvannut hakuprosessin ja analyysin ete-

nemisen jokaisen vaiheen tarkasti ja selkeästi, jotta jokainen voisi sen halutessaan toistaa. Olen 

valinnut tutkimukset tieteellisistä tietokannoista ja tämä lisää niiden luotettavuutta. Jokainen ai-

neistosta on väitöskirja ja tutkimusartikkeli muodossa. Laadun arviointiin suositellaan kahta eri tut-

kijaa, jotka tekevät arvioinnin erikseen. (Hoitotyön tutkimussäätiö s.a.) Tein laadun arvioinnin yk-

sin, joten tämä voi vaikuttaa aineiston luottavuuteen. Laadunarvioinnissa en voinut arvioida 
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Elizabeth Cryerin ja Bryan Woodsin tekemää tutkimusta, joka oli ammattilehteen kirjoitettu lyhyt 

referaatti tutkimuksesta. Artikkelissa oli vain kaksi lähdettä, tiedot artikkelissa olivat todella puut-

teellisia ja se ei ollut tutkijoiden tekemä. Sen takia en voinut pitää sitä tieteellisesti luotettavana. 

Tutkimuksesta nousi vain yksi vastaus kirjallisuuskatsaukseeni: hoitotyön tiedekunta nähtiin yhtenä 

riskitekijänä stressin kokemiseen vaikuttavissa tekijöissä. Huonon luotettavuuden takia tätä ei 

voida pitää luotettavana tuloksena. Muut tutkimukset saivat laadun arvioinnissa vähintään kyllä 

vastauksia 5/9. Näistä tutkimuksista saadut tulokset ovat siis vähintäänkin kohtuullisen luotettavia.  

 

Analyysiä tehdessäni en ole muuttanut asiasisältöä, kun olen tiivistänyt tietoa aineistosta. Tuloksien 

raportoinnissa olen kuvannut, kuinka olen teemoittelun tehnyt ja päätynyt kyseisiin tuloksiin. Tu-

loksia en ole vääristellyt ja englanninkieliset tutkimukset olen suomentanut mahdollisimman tar-

kasti. Jokaiseen tutkimuskysymykseen sain vastauksen, joten tutkimusmenetelmää voidaan pitää 

tähän tutkimukseen sopivana. Poissulkukriteereinä oli, että tutkimuksen tulee olla julkaistu ennen 

vuotta 2008. Näin tieto ja tulokset ovat mahdollisimman uusia. Tutkimuksien tuli olla suomen- tai 

englanninkielisiä. Sen takia on mahdollista, että haku on jättänyt oleellisia tuloksia ulkopuolelle. 

Tämä vähentää tuloksien luotettavuutta.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa riittävästä aineistomäärästä kertoo se, että tutkimusongelma saadaan 

ratkaistua. Tutkimuksessani saatiin vastaus jokaiseen tutkimusongelmaan, joten voin pitää aineis-

tonmäärää riittävänä. Aineiston koodaus, luokittelu ja tulkinta ovat analyysissä heikkoja kohtia. 

Toinen henkilö koodauksen ja tulkinnan tekemisessä vahvistaa analyysin oikeellisuutta. Analyysit 

ovat kuitenkin tulkinnanvaraisia ja yksilökohtaisia, joten kahta samanlaista koodausta ei voi syntyä. 

Analyysin tulos on myös sidoksissa aineiston määrään. Näin se ei välttämättä aina ole hyvä ja sy-

vällinen. (Kananen 2017, 186.) Tein opinnäytetyön yksin, joten se voi vähentää tutkimuksen luo-

tettavuutta. Kirjallisuuskatsauksessani oli mukana 6 tutkimusta, joten aineiston määrä ei siis ollut 

kauhean suuri. Sen takia oli vaikeampi saada syvällisempiä vastauksia. 

 

Johtopäätöksien oikeellisuuteen vaikuttaa se, että saadaanko tutkimusongelmaan vastausta aineis-

tosta, tukeeko se johtopäätöksiä, onko tulokset ja johtopäätökset saatu aineistosta oikealla lailla? 

Lukijoiden tulee myös päästä samanlaiseen johtopäätökseen. En muuttanut asiasisältöä, kun tein 

analyysiä ja tiivistin tietoa aineistosta. Näin tieto ei ole muuttanut muotoa, tulokset ja johtopäätök-

set ovat luotettavia. Aineistoa tulee käyttää jokaisen väitteen perustelussa. Dokumentaation on 

riittävää, jos kaikki ratkaisut ovat perusteltuja ja näin myös oikeita. Tämä tulee tulla arvioitsijalle 

selväksi. Muotoseikat tulee ottaa huomioon kirjoittamisessa. Eli kirjallisen esittämismuodon tulee 

noudattaa ohjeistusta tarkasti. (Kananen 2017, 187-188.) Työn jokaisen vaiheen, ratkaisun kuva-

sin ja perustelin tarkasti sekä noudatin opinnäytetyön kirjallisen esittämisen ohjeistusta. 
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10.3 Jatkotutkimushaasteet 

 

Kirjallisuuskatsauksessani sain useita vastauksia koskien terveysalan opiskelijoiden stressin aiheut-

tajia, ilmenemistä, ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Stressin ilmenemisessä korostui psyykkinen puoli. 

Terveysalan opiskelijoiden stressin hoidossa sekä stressin fyysisessä ja sosiaalisessa ilmenemisessä 

nousi esille tutkimuksessa vain yksittäinen asia. Tämän vuoksi jatkotutkimushaasteena sopisi tutkia 

lisää näitä osa-alueita, joihin ei saatu kirjallisuuskatsauksessa laajempia vastauksia. Jatkotutkimuk-

sena voitaisiin siis tutkia stressin fyysistä ja sosiaalista ilmenemistä terveysalan opiskelijoiden kes-

kuudessa.  

 

Tutkimuksessani nousi paljon asioita, joilla stressiä voitaisiin ennaltaehkäistä ja hallita. Kuitenkin 

tietämyksestä riippumatta joka kolmas yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelija kokee kovaa 

stressiä ja kärsii psyykkisistä vaikeuksista. (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2016, 2.) Sen vuoksi 

olisi tärkeää tutkia, että kuinka hyvin stressin ennaltaehkäisy ja hallintakeinot ovat tiedossa ja käy-

tössä opiskelijoilla. Opiskelijoille voitaisiin koota jonkinlainen opas sekä opintojakso, jossa kerrottai-

siin ja neuvottaisiin stressin tunnistamisesta ja itsehoidosta.   

 

Kirjallisuuskatsauksessa stressin hoidossa nousi esille vain, että terveysalan opiskelijoiden stressin 

hoidossa voitaisiin käyttää väliintuloja. Näistä ei kuitenkaan kerrottu sen tarkemmin. Stressin hoito 

on myös tärkeää, koska stressillä on suuri merkitys monien sairauksien puhkeamisessa. (Euroopan 

työterveys- ja turvallisuusvirasto s.a.) Hoidossa käytettävien masennuslääkkeiden käyttö on yleistä 

ja Suomessa saajia oli 488 047 vuonna 2018 ja heidän määränsä on kasvanut viime vuosina. (Kela 

s.a.) Lääkkeiden syönnistä huolimatta masennusta on ja esimerkiksi akuutti stressi voi näkyä ma-

sentuneisuutena (American Psychological Association 2019.). Sen takia voitaisiin tutkia tehokkaita 

hoitomuotoja stressiin, joilla pystyttäisiin vaikuttamaan vähentävästi opiskelijoiden stressin mää-

rään ja näin myös sairauksien puhkeamiseen.  Esimerkiksi jatkotutkimuksissa voitaisiin tutkia lisää 

tehokkaiksi todettujen hoitomuotojen vaikutusta, jotka eivät kuitenkaan ole yhtä käytettyjä hoi-

dossa kuin masennuslääkkeet. Näitä ovat esimerkiksi EFT ja TRE. Heikki Pälve (2019-03-28) kirjoit-

taa lääkäriliiton blogissa vaihtoehtoisesta lääketieteestä: ”Asia on kansainvälisesti ajatellen Suo-

messa hyvin rauhallinen, koska meillä on niin kovin vähän lääkäreitä, jotka sotkisivat lääketieteen 

ja uskomushoidot. On kuitenkin myönnettävä, että uskolla on voimaa hoidossa.” (Pälve 2019.) Tä-

män vuoksi olisi tärkeää myös tutkia kuinka usein stressin hoidossa tarjotaan lääkkeitä ja tieteelli-

sesti tehokkaaksi todistettuja vaihtoehtoisen lääketieteen muotoja.   

 

10.4 Oman osaamisen kehittyminen 

 

Opinnäytetyö prosessi on ollut pitkä ja opettavainen kokemus. Bioanalyytikot toimivat työssä moni-

kulttuurisessa työ- ja palveluorganisaatiossa. Ala on alati kehittyvää ja hyvää terveyttä vaativaa. 

Hyvä terveys on tärkeää, koska työ voi olla kolmivuorotyötä ja työurat ovat pitenemään päin. (Sa-

vonia-ammattikorkeakoulu 2019a.) Työn myötä olen oppinut lisää, kuinka stressiä voidaan tunnis-

taa, hallita, purkaa ja hoitaa ja näin vaikuttaa samalla myönteisesti terveyteen. Työelämässä voin 

olla edesauttamassa työyhteisön hyvinvointia ja tuoda esiin epäkohtia, jotka estävät työyhteisön 
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hyvinvointia. Tuloksissa nousi vahvasti esille opiskelijoiden stressi johtuen kliinisestä ympäristöstä. 

Sen seurauksena osaan paremmin huomioida ja tukea, että jokaiselle harjoittelijalle tulisi onnistu-

nut ja positiivinen oppimiskokemus kliinisessä ympäristössä.  

 

Bioanalyytikon työssä on tärkeä osa digitaalisuudella, ihmisen elintoimintojen toiminnan ymmärtä-

misellä, ongelmanratkaisutaidoilla ja kulttuurisella tuntemuksella. Digitaalisuus oli opinnäytetyöpro-

sessissa koko läsnä, kun tietoa haettiin ja kirjoitettiin. Kirjallisuuskatsauksessa tuli esille ongelmia, 

joita kansainväliset opiskelijat saattavat kohdata. Tämä auttoi lisäämään kulttuurista tuntemusta ja 

ymmärtämään paremmin, että mikä vaikutus esimerkiksi kielimuurilla voi olla. Opinnäytetyöni 

myötä olen oppinut ymmärtämään lisää ihmisen elimistön toiminnasta, sairauksien synnystä ja il-

menemisestä sekä erityisesti stressin vaikutuksesta näihin. Työssä vuorovaikutustaidot korostuvat 

muun muassa asiakkaiden kohtaamisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä. Työn myötä olen 

ymmärtänyt syvällisemmin, kuinka jokaisen yksilöllinen elämänhistoria vaikuttaa suuresti tämän 

hetken käyttäytymiseen. Ymmärrys ihmisyyttä kohtaan on kasvanut ja tämä edesauttaa sitä, että 

työssäkin onnistun kohtamaan ihmiset taitavammin, inhimillisemmin ja ratkaisemaan ongelmat ra-

kentavammin. (Savonia-ammattikorkeakoulu 2019a.) 

 
Olen oppinut paljon lisää tieteellisestä kirjoittamisesta ja tieteellisen tiedon tiedonhakemisesta. En 

ollut aikaisemmin tehnyt vastaavanlaisia hakuja mitä kirjallisuuskatsauksessa. Tuloksia tuli paljon ja 

yllättävää oli kuinka moni tutkimus lopulta karsiutu tutkimuksesta pois. Stressi on todella laaja 

aihe, niin prosessin aikana tuntui, että teoria osaa olisi aina vain voinut kirjoittaa lisää. Työni on 

minusta kokonaisuudessaan onnistunut ja onnistuin saamaan vastauksia tutkimusongelmiini. Toi-

von, että työstäni on hyötyä terveysalan opiskelijoille ja varsinkin jatkotutkimushaasteista, kun 

opiskelijat pohtivat omia aiheitaan tutkimuksiin.
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LIITE 1: KIRJALLISUUSKATSAUKSEEN VALITUT TUTKIMUKSET 

  

Tekijä(t), julkai-

suvuosi, aineiston 

nimi, tieteenala ja 

julkaisumaa 

Tutkimuksen tarkoi-

tus ja otos 

Tutkimuksen me-

netelmät 

Tutkimuksen keskei-

set tulokset 

Vastaus tut-

kimuskysy-

myksiin 

1. Virtanen Mari. 

2018. The develop-

ment of ubiquitous 

360° learning envi-

ronment and its ef-

fects on students’ 

satisfaction and his-

totechnological 

knowledge. 

Lääketieteellinen 

tiedekunta. Suomi.  

Tarkoitus oli luoda his-

toteknologian opetuk-

seen ubiikki oppimimis-

ympäristö (ULE) ja arvi-

oida bioanalyytikko-

opiskelijoilla ULE:n yh-

teyttä histoteknologi-

seen tietoon ja tyytyväi-

syyteen. Ensimmäiseen 

otokseen kuului pilotti-

tutkimuksessa: 29 koe-

ryhmässä ja 28 vertailu-

ryhmässä. Toisessa vai-

heessa otokseen kuului 

115 ja 112 henkilöä.  

Ensimmäisessä vai-

heessa menetelmänä 

käytettiin kartoittavaa 

kirjallisuuskatsausta ja 

pilottitutkimuksessa 

kvasikokeellista tutki-

musta. Toisessa 

vaiheessa käytettiin 

ei-satunnaistettua 

kvasikokeellista tutki-

musta. 

ULE:n käyttö vahvisti 

huomattavasti opiskeli-

joiden tietotaitoa sekä 

tyytyväisyys oli todella 

korkealla. Tilannesidon-

naisuus, interaktiivi-

suus, personoidut toi-

minnot ja joustavuus 

olivat merkitsevimpiä 

kriteereitä ULE:ssä pi-

lottitutkimuksen mu-

kaan. Katsauksen mu-

kaan ULE:tä ei käytetä 

paljoa ammattikorkea-

koulun opetuksessa. 

Vastaus tutki-

muskysymykse

en yksi ja 

kolme. 

2. Talman Kirsi 

2014. Hoitotyön kou-

lutuksen opiskelija-

valinnat - Seuranta-

tutkimus kahden va-

lintakoemenetelmän 

yhteydestä opiskeli-

joiden osaamiseen ja 

opiskelumotivaati-

oon. Lääketieteelli-

nen tiedekunta. 

Suomi.  

Tutkimuksen tarkoituk-

sena oli vertailla hoito-

työn opiskelijoiden opis-

kelumotivaatiota ja 

osaamista kirjallisella 

kokeella ja soveltuvuus-

kokeella valittujen vä-

lillä. Otokseen kuului 

626 eri valintakoemene-

telmällä valittua tervey-

denhoitotyön, sairaan-

hoitotyön ja kätilötyön 

opiskelijaa. 

Menetelmänä käytet-

tiin seurantatutki-

musta, jossa käytet-

tiin kohorttitutkimus-

asetelmaa.  

Opiskelumotivaatioon ja 

osaamiseen vaikuttivat 

eniten peruskoulutus, 

hakusija, hoitoalan työ-

kokemus ja suuntautu-

misvaihtoehto. Esille 

nousseita eroja opiske-

lumotivaation ja osaa-

misen välillä selitti eni-

ten opiskelijoiden valin-

takoemenetelmä. Eroja 

eri menetelmillä valittu-

jen välillä löytyi ryhmän 

kannustavuudessa ja 

kolmantena lukukau-

tena osaamisen välillä.  

Vastaus tutki-

muskysymykse

en yksi ja 

kolme. 

3.Pitkäjärvi Mari-

Anne 2012. English-

language-taught de-

gree programmes in 

Tutkimuksen tarkoituk-

sena oli kuvata ja analy-

soida opiskelijoiden ja 

opettajien kokemuksia 

Menetelmänä käytet-

tiin metodologista tri-

angulaatiota ja tutki-

mus muodostui 

Ensimmäisessä vai-

heessa selvisi, että eng-

lanniskielisten opiskei-

joille on tärkeää 

Vastaus tutki-

muskysymykse

en yksi, kaksi 

ja kolme. 



         
         68 (73) 

faculties of 

healthcare in finnish 

universities of ap-

plied sciences: stu-

dent’s and teachers’ 

conceptions of the 

implementation. De-

partment of General 

Practice and Primary 

Health Care.  Suomi.  

kliinisestä harjoittelusta 

ja opetusmenetelmistä. 

Tutkitun tiedon avulla 

voidaan Suomessa tukea 

ammattikorkeakoulujen 

terveysalan englannin-

kielisen koulutuksen ke-

hittämistä. Ensimmäi-

sessä vaiheessa otok-

seen kuului 27 sairaan-

hoidon opiskelijaa ja 18 

sairaanhoidon ja tervey-

denhoidon opettajaa. 

Toisessa vaiheessa otok-

seen kuului 283 tervey-

denhoidon, sairaanhoi-

don ja fysioterapian 

opiskelijaa.  

kahdesta eri 

vaiheesta. En-

simmäinen vaiheessa 

kuvattiin kokemuksia 

fokusryhmähaastatte-

lyssa koskien kliinistä 

harjoittelua ja ope-

tusmenetelmiä. 

Toisessa vaiheessa 

opiskelijoille tehtiin 

strukturoitu kysely-

lomake. Analyso-

innissa vertailtiin kan-

sainvälisten ja suoma-

laisten opiskelijoiden 

kokemuksia tilastollilla 

menetelmillä.  

käytönnönläheinen ope-

tus, opiskelijakeskeiset 

ja monipuoliset opetus-

menetelmät. Haasteel-

liseksi osaksi koettiin 

kliininen harjoittelu. 

Toisessa vaiheessa 

myönteisiksi asioiksi ko-

ettiin muun muassa op-

pimisyhteisön kulttuuri-

sen monimuotoisuuden 

ja käytännönläheisyy-

den. Kielteisiä koke-

muksia tuli esille arvi-

oinnissa. Eroja havait-

tiin suomalaisten ja 

kansainvälisten opiskeli-

joiden välillä tyytyväi-

syydessä elämään ja 

kliinisen oppimisympä-

ristön tuessa. 

4. Ahmadi Golnoosh, 

Shahriari Mohsen, 

Keyvanara Mah-

mood, Kohan Shah-

naz 2018. Midwifery 

students' experi-

ences of learning 

clinical skills in Iran: 

a qualitative study. 

School of nursing 

and midwifery. Iran.  

Tutkimuksen tarkoituk-

sena oli selvittää kuinka 

kätilöopiskelijat kokevat 

Iranissa kliinisten taito-

jen opiskelun. Otokseen 

kuului 18 kätilöopiskeli-

jaa kolmesta eri yliopis-

tosta.  

Menetelmänä käytet-

tiin laadullista tutki-

musta. Tiedonke-

ruussa käytettiin puo-

listrukturoituja haas-

tatteluja ja fokus-

ryhmä haastatteluja.  

Tuloksissa nousi esille 

kuusi laajaa aihepiiriä: 

rajalliset mahdollisuudet 

taitojen harjaannutami-

sessa, vaikeudet joh-

tuen kurssisuunnitel-

mien aukoista, tarve tu-

kevaan kliiniseen ympä-

ristöön, sekaannus eri 

menetelmien välillä ja 

stressi kliinisessä ympä-

ristössä.   

Vastaus tutki-

muskysymykse

en yksi, kaksi 

ja kolme. 

5. Liebana-Presa 

Christina, Fernan-

dez-Martinez Elena, 

Gandara Africa Ruiz, 

Munoz-Villanueva 

Carmen, Vazques-

Casares Ana Maria, 

Rodriques-Borrego 

Tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli määrittää 

neljässä julkisessa ylio-

pistossa opiskelijoiden 

psykologisen kär-

simyksen yleisyys ja sen 

yhteys akateemiseen si-

toutumiseen, tutkintoon 

Menetelmänä 

käytettiin ei-kokeel-

lista vertailevaa 

korrelaatiotutkimusta. 

Siinä käytetään 

määrällisiä tutki-

musmenetelmiä ilman 

väliintuloa. Tiedon 

32,3 prosenttia koehen-

kilöistä kärsi psykologis-

esta kärsimyksestä. 

Riippuvuussuhde psykol-

gisen kärsimyksen ja 

puhdin välillä voitiin to-

dentaa jokaisella tutki-

muskohteella sekä 

Vastaus tutki-

muskysymykse

en yksi, kaksi, 

kolme ja neljä. 
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Aurora 2014. Psy-

chological distress in 

health sciences col-

lege students and its 

relationship with ac-

ademic engagement. 

Department of nurs-

ing and physical 

therapy. Espanja. 

sekä sukupuoleen. 

Otokseen kuului 1840 

hoitotyön ja fysiotera-

pian opiskelijaa, mutta 

tutkimukseen osal-

listuneita oli 1278. Hoi-

totyön opiskelijoita oli 

1009 ja fysioterapian 

opiskelijoita 269.  

keräyksessä käytettiin 

kyselylomaketta. 

Akateemiseen si-

toutumista mitattiin 

omistautumisella, pu-

hdilla ja syven-

tymisellä. 

naisilla. Korkeampaa pu-

htia voitiin ennustaa 

heille, joilla oli alhaiset 

pisteet psykologisessa 

kärsimyksessä ja 

korkeat pisteet omistau-

tumisessa ja syven-

tymisessä. 

6. Cryer Elizabeth, 

Woods Bryan 2017. 

Happiness is life: In-

fluence of healthcare 

professions faculty 

happiness and per-

ceived stress impact 

in students. Bachelor 

of Science in Nursing 

(BSN). Yhdysvallat. 

Tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli arvioida on-

nellisuutta Pohjois-Ken-

tuckyn yliopiston 

tiedekunnissa terveys 

ammattien välillä. 

Otoksen kokoa ei 

mainittu. 

Menetelmänä 

käytettiin kyselytutki-

musta. 

Onnellisuus ja stressi 

olivat korkeimmilllaan 

otoksissa, jotka saatin 

hoitotyön tiedekun-

nasta.  

Vastaus tutki-

muskysymykse

en yksi.  

 



         
         70 (73) 

LIITE 2: JBI ARVIOINTIKRITEERIT KVASIKOKEELLISELLE TUTKIMUKSELLE 

 

  



         
         71 (73) 

LIITE 3: JBI KRIITTISEN ARVIOINNIN TARKISTUSLISTA KOHORTTITUTKIMUKSELLE 

 



         
         72 (73) 
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