Lukiolaisten hyvinvointitiedon lisääminen
podcastsarjalla

LAB-ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysala (AMK), Fysioterapeutti
Kevät 2021
Jenna Mikkola ja Meri-Tuulia Moilanen

Tiivistelmä
Tekijät

Julkaisun laji

Valmistumisaika

Mikkola, Jenna

Opinnäytetyö, AMK
Sivumäärä

Kevät 2021

Moilanen, Meri-Tuulia

48 sivua, 6 liitettä
Työn nimi
Lukiolaisten hyvinvointitiedon lisääminen podcastsarjalla
Tutkinto
Fysioterapeutti AMK
Tiivistelmä

Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä lukiolaisten hyvinvointiin liittyvää tietoa neliosaisella podcastsarjalla. Lisäksi opinnäytetyöllä selvitettiin, mistä hyvinvoinnin osa-alueista lukiolaiset tarvitsevat tietoa, mihin lähteisiin kyseisen kohderyhmän hyvinvointitieto perustuu ja mitkä lähteet vaikuttavat heidän terveyskäyttäytymiseensä. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi Hyvinvoinnin anatomia -niminen podcastsarja. Opinnäytetyö
tehtiin yhteistyössä Suomen Lukiolaisten Liiton, Lappeenrannan Kimpisen lukion ja
Suonenjoen lukion kanssa.
Kehittämistyön otos kerättiin ositetun otannan tasaisella kiintiöllä Kimpisen lukion ja
Suonenjoen lukion opiskelijoista. Otoksen koehenkilöille lähetettiin alkukysely, jolla selvitettiin kohderyhmälle tarpeellisimmat aiheet informatiivisen podcastsarjan tekemistä
varten. Lisäksi alkukyselyssä kerättiin tietoa siitä, mitkä lähteet vaikuttavat vastaajien
hyvinvointitietoon ja terveyskäyttäytymiseen. Podcastsarja jaettiin koehenkilöille kuunteluun, jonka jälkeen jaksoista kerättiin palautetta mahdollisia muutoksia varten.
Tulosten perusteella eniten tietoa tarvittiin aihealueista elämänhallinta ja voimavarat,
uni ja palautuminen, liikunta sekä kehotietoisuus ja tunteet. Alkukyselyn perusteella tärkeimmät hyvinvointitietoon ja terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat lähteet olivat sosiaalinen media, opetus koulussa ja lähipiiri. Palautteen vähäisyyden vuoksi tutkimuksessa
ei saatu selville pystyttiinkö podcastilla vaikuttamaan hyvinvointitietoisuuteen ja terveyskäyttäytymiseen lukiolaisilla. Tuloksia ei voida yleistää tutkimuksen ulkopuolelle vähäisen vastaajamäärän vuoksi.
Asiasanat
hyvinvointi, podcast, lukiolaiset

Abstract
Authors

Type of Publication

Published

Mikkola, Jenna

Bachelor’s thesis
Number of Pages

Spring 2021

Moilanen, Meri-Tuulia

48 pages, 6 appendices
Title of Publication
Increasing knowledge of wellbeing in upper secondary school students with a podcast
Name of Degree
Bachelor`s Degree Programme in Physiotherapy
Abstract
The objective of this study was to create a podcast that increases knowledge of wellbeing among upper secondary school students in Finland. The second objective was
to find out from which topics did the students need information regarding wellbeing. It
also examined which sources students use as their sources of information regarding
wellbeing. This study was created in cooperation with the Union of Upper Secondary
School Students in Finland and with the upper secondary schools in Kimpinen, Lappeenranta and Suonenjoki.
Data for this study was collected by two questionnaires. The podcast was made according to the results of the first questionnaire. After production, episodes of the podcast were handed to the examinees and they were asked to give a feedback for possible changes.
Results of this study show that students needed more information about the themes life
management and resources, sleep and recovery, physical activity and body awareness and feelings the most. The three most used sources of information were social
media, school and close relatives. Because of the small number of the responders the
results can not be generalized outside of this study.

Keywords
wellbeing, podcast, upper secondary school

Sisällys
1

Johdanto .................................................................................................................... 1

2

Kokonaisvaltainen hyvinvointi fysioterapiassa............................................................ 2

3

Elämänhallinta ja voimavarat ..................................................................................... 2
3.1 Elämänhallinnan ja voimavarojen määrittely ............................................................ 2
3.2 Itsemääräämisteoria elämänhallinnassa .................................................................. 3
3.3 Stressi ..................................................................................................................... 4
3.4 Itsetuntemus............................................................................................................ 7

4

Uni ja palautuminen ................................................................................................... 8
4.1 Unen vaiheet ........................................................................................................... 8
4.2 Uni-valverytmi ja unen tarve .................................................................................... 8
4.3 Unettomuus ja unen edistäminen ...........................................................................10

5

Kehotietoisuus ja tunteet...........................................................................................12
5.1 Kehotietoisuuden harjoittaminen ............................................................................12
5.2 Minäkuva, kehonkuva ja itsetunto ...........................................................................14
5.3 Itsekritiikki...............................................................................................................16
5.4 Tunteet ...................................................................................................................16

6

Liikunta .....................................................................................................................17
6.1 Liikuntasuositukset .................................................................................................17
6.2 Liikunnan vaikutukset .............................................................................................18
6.3 Liikunta ja stressi ....................................................................................................19
6.4 Liikuntakulttuuri ja istuminen...................................................................................20
6.5 Nuorten liikkumisen ja liikkumattomuuden syyt .......................................................21

7

Podcastin laatiminen .................................................................................................23
7.1 Kohderyhmäanalyysi ..............................................................................................23
7.2 Resurssianalyysi ....................................................................................................24

8

Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat...............................................................24

9

Tutkimusaineisto ja -menetelmät ..............................................................................25
9.1 Aineisto ..................................................................................................................25
9.2 Kehittämisasetelma ................................................................................................25
9.3 Tiedonkeruumenetelmät .........................................................................................26
9.4 Podcastin laatiminen ..............................................................................................29
9.5 Eettiset näkökulmat ................................................................................................31
9.6 Aineiston analysointi ...............................................................................................31

10 Tulokset ....................................................................................................................32

10.1 Lukiolaisten tiedontarpeet hyvinvoinnin osalta ......................................................32
10.2 Lukiolaisten hyvinvointitiedon lähteet....................................................................33
10.3 Podcastin vaikuttavuus .........................................................................................34
11 Pohdinta ...................................................................................................................35
11.1 Aineisto ................................................................................................................35
11.2 Menetelmät ..........................................................................................................35
11.3 Tulokset................................................................................................................37
11.4 Jatkotutkimusaiheet ..............................................................................................38
12 Johtopäätökset .........................................................................................................39
Lähteet ............................................................................................................................40

Liitteet
Liite 1. Saatekirje
Liite 2. Tietosuojailmoitus
Liite 3. Alkukysely
Liite 4. Palautekysely
Liite 5. Podcastin käsikirjoitukset
Liite 6. Podcastin linkit

1

1

Johdanto

Lukiolaisten kokema stressiin liittyvä koulu-uupumus on noussut yleiseksi puheenaiheeksi lähivuosien aikana. Viime vuosina lisääntynyt uupumus näkyy myös tilastoissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän kouluterveyskyselyn mukaan 16 % kaikista lukiolaisista ja 20 % lukiolaistytöistä koki koulu-uupumusta ja siihen liittyvää väsymystä vuonna 2019. Koulu-uupumukseen tulee suhtautua vakavasti, sillä pitkittyessään
se voi johtaa erilaisiin mielenterveyden häiriöihin ja syrjäytymiseen. Nuorten syrjäytyminen
ja koulujärjestelmän ulkopuolelle putoaminen aiheuttavat kuluja yhteiskunnalle. Yhden nuoren putoaminen

pois yhteiskuntajärjestelmästä aiheuttaa yhteiskunnalle 230

000–680

000 euron kustannukset.
Yksilötasolla pitkittynyt stressi ja väsymys voivat lisätä riittämättömyyden tunnetta erityisesti
tytöillä. Poikien kohdalla pitkittynyt stressi ja väsymys lisäävät välinpitämätöntä asennetta
koulutyötä kohtaan. Korkeiden taloudellisten kustannusten lisäksi jatkuva uupumuksen
tunne alentaa yksilön kokemusta terveydentilastaan ja lisää näin koettua taakkaa elämästä. Opiskelukyky huononee ja esimerkiksi jatko-opiskeluihin hakeutuminen voi olla vaikeaa.
Opinnäytetyön aiheeksi valikoitunut lukiolaisten hyvinvointi ja siihen liittyvä uupumus ovat aiheina ajankohtaisia. Ne ovat myös herättäneet huolta opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimivan Suomen Lukiolaisten Liiton keskuudessa. Fysioterapeuttien työnkuva on muuttumassa ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään toimintaan. Ennaltaehkäisy on yhteiskunnalle edullisempaa ja yksilön kannalta optimaalista, minkä vuoksi opinnäytetyölle valittiin terveysongelmia ennaltaehkäisevä lähtökohta. Opinnäytetyön toteutustavaksi valittiin kohderyhmälle soveltuva lähestymistapa, minkä vuoksi hyvinvointitiedon lisäämisen toteutusmuotona toimii podcast.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä lukiolaisten hyvinvointitietoa ja olla näin mukana vaikuttamassa nuorten terveydentilaan ja heidän tekemiinsä terveysvalintoihin tulevaisuudessa. Lisäksi opinnäytetyöllä tuodaan esille nuoren ihmisen hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuutta fysioterapian näkökulmasta.
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Kokonaisvaltainen hyvinvointi fysioterapiassa

Maailman terveysjärjestön (engl. World Health Organization = WHO) mukaan terveys määritellään fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kokonaisuudeksi. Määritelmän mukaan terveyden käsitteellä

ei

tarkoiteta esimerkiksi sairauden puuttumista. (Bicken-

bach 2015.) Myös Engelin (1977) biopsykososiaalinen terveyden malli hyödyntää terveyden määrittelyyn fyysisyyden lisäksi sosiaalista ja psykologista näkökulmaa. Mallin mukaan terveyden käsitteeseen ja sen kokemiseen vaikuttavat esimerkiksi kulttuuri, yksilön asuinympäristö ja henkiset näkökohdat. Sairauden syvempi määrittely ja ymmärtäminen vaativat kaikkien edellä mainittujen näkökulmien huomioimisen, jotta sairauteen pystytään kehittämään mahdollisimman optimaalisia hoitokeinoja ja lähestymismalleja. (Engel
1977, 131–132.) WHO:n laatima kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus (engl. International Classification of Functioning = ICF) perustuu terveyden biopsykososiaaliseen malliin (Wade ym. 2017). Fysioterapiassa ICF-luokitus auttaa fysioterapeuttia tarkastelemaan asiakkaan toimintakykyä kokonaisvaltaisesti (Suomen Fysioterapeutit).
Fysioterapiassa ihmisen kokonaisvaltaista lähestymistapaa kutsutaan psykofyysiseksi fysioterapiaksi. Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on liikkumis- ja toimintakyvyn tukeminen ja yksilön voimavarojen vahvistaminen kokonaisvaltaisesti. Psykofyysisestä fysioterapiasta voi olla hyötyä esimerkiksi stressioireisille, kuten unettomuudesta, ahdistuksesta
tai uupumuksesta kärsiville ihmisille. Tällöin fysioterapian pyrkimyksenä on tiedostaa elämän vaiheiden vaikutukset kehoon ja löytää voimavaroja kuntoutumista varten. Psykofyysisen fysioterapian näkökulmasta yksilön on tärkeää oppia tulkitsemaan kehon lähettämiä
viestejä ja hallitsemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan. Näin esimerkiksi kehon jännitystiloja

pystytään ennaltaehkäisemään.

työssä käytetään edellä

(Kauranen 2018, 522–523.) Tässä

mainittua psykofyysisen fysioterapian mukaista

opinnäytelähestymista-

paa hyvinvoinnin määrittelyssä. Opinnäytetyössä hyvinvoinnilla tarkoitetaan yksilön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn yhteyttä terveydessä.
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Elämänhallinta ja voimavarat

3.1 Elämänhallinnan ja voimavarojen määrittely
Keltikangas-Järvisen (2011) mukaan elämänhallinnalla tarkoitetaan ihmisen uskoa vaikuttaa omaan elämäänsä ja muuttaa olosuhteita itselleen sopiviksi. Yksilö pystyy omalla toiminnallaan tekemään muutoksia ulkoisiin ja sisäisiin kuormitustekijöihin, jotka ylittävät hänen voimavaransa. Näin voidaan vaikuttaa yksilön jaksamiseen. Keltikangas-Järvisen mukaan liiallinen hallinnan tavoittelu saattaa

olla

haitallisesti

yhteydessä

raskaista
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vastoinkäymisistä selviämiseen. Ulkoiset merkit, kuten saavutukset ja menestys, eivät välttämättä ole suoraan yhteydessä esimerkiksi yksilön psyykkisiin voimavaroihin. (Keltikangas-Järvinen 2011, 785, 793.) Voimavaroilla tarkoitetaan yksilön henkilökohtaisia resursseja, joita hän hyödyntää eri elämäntilanteista selviämiseen, ja jotka voivat muuttua yksilön elämän aikana. Voimavaroiksi voidaan lukea erilaiset ulkoiset, sisäiset, aineelliset ja
henkiset tekijät, kuten terveys, arvot, osaaminen ja asenteet. (Herrala ym. 2008, 144–145.)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2019 teettämän kouluterveyskyselyn mukaan Suomen lukiolaisista pojista 9 % ja tytöistä 20 % kokee koulu-uupumusta. Luvut
ovat nousseet verrattaessa vuoden 2017 tuloksiin, jolloin uupumusta esiintyi pojista 8 %:lla
ja tytöistä 17 %:lla. Opiskeluun liittyvä uupumus on sidoksissa nuorten kokemaan stressiin ja vaikeuksiin opinnoissa, ja se voi pitkäkestoisena johtaa erilaisiin mielenterveyden häiriöihin. Koulu-uupumuksen ehkäisemisessä merkittävää on tukea nuoren kokemusta minäpystyvyydestä ja kyvystä vaikuttaa elämäänsä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019e.)

3.2 Itsemääräämisteoria elämänhallinnassa
Ihmisen motivaatiota

on selitetty Decin ja

Ryanin kehittämällä

itsemääräämisteorialla

(engl. self-determination theory), jonka mukaan ihminen on luonnostaan aktiivinen, motivoituva ja itseään ohjaava. Itsemääräämisteorian pohjalla on ajatus, jonka mukaan yksilöt
eroavat sen seurauksena, minkä takia he ovat motivoituneet tekemään jotakin. (SalmelaAro ym. 2017.) Tirkkonen ym. (2018) tuovat julkaisussaan Uudet toimintamallit hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisessä ilmi, että ihmisen toimintaan vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset säätelytekijät. Sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan sitä, että toiminnalla tavoitellaan yksilölle itselleen tärkeitä päämääriä ja niiden saavuttamista. Sisäisen motivaation avulla ihminen voi
vaikuttaa edistävästi muutoksiin, joita elämässään tekee. (Tirkkonen ym. 2018.) Sisäisellä
motivaatiolla pystytään edistämään myönteisiä tunteita toimintaa kohtaan. Tällä on positiivinen vaikutus yksilön toimintaan liittyvään sinnikkyyteen ja luovuuteen. Ulkoisessa motivaatiossa toimintaa ohjaa ulkoinen palkinto. Nämä palkkiot heikentävät sisäistä motivaatiota, mikä johtaa vastoinkäymisissä siihen, että yksilö luopuu helpommin tavoitteistaan.
(Salmela-Aro ym. 2017.)
Motivaatio on keskeinen tekijä myös koulu-uupumuksessa ja -innokkuudessa. Vasalammen ja Salmela-Aron (2014) kolmen osatutkimuksen tutkimussarjassa käsiteltiin motivaatiota ja kouluinnokkuutta suomalaisilla nuorilla. Tutkimussarjan toinen osatutkimus osoitti,
että sisäinen motivaatio on yhteydessä yksilön tehokkaampaan työskentelyyn lukio-opintoihin liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa.
den saavuttaminen lisää

tyttöjen ja

Tutkimustulosten

perusteella

poikien kouluinnostusta

tavoittei-

lukio-opintoihin.
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Opintojen heikomman edistymisen todettiin puolestaan

vaikuttavan lisäävästi

tyttö-

jen koulu-uupumukseen. Samaa yhteyttä uupumuksen ja edistymisen välillä ei todettu pojilla. (Vasalampi & Salmela-Aro 2014.)
Itsemääräämisteoriaan liittyy ihmisen perustarpeisiin lukeutuvat autonomian, kompetenssin
ja liittymisen tarpeet (Tirkkonen ym. 2018). Psykologisten perustarpeiden täyttymisen
avulla yksilön motivaatio voi muuttua ulkoisesta sisäiseksi (Salmela-Aro ym. 2017). Autonomialla tarkoitetaan ihmisen kokemusta oman elämän itsemääräämisoikeudesta (Tirkkonen ym. 2018). Sisäinen motivaatio edellyttää yksilön ymmärrystä toiminnan merkityksestä
ja kykyä prosessoida ja muuttaa haastetta tarvittaessa. Ilman kokemusta valinnanvapaudesta ja omaehtoisuudesta yksilö ei koe motiiveja omikseen. (Salmela-Aro ym. 2017.)
Kompetenssilla tarkoitetaan kokemusta minäpystyvyydestä (Tirkkonen ym. 2018). Takin ym. (2016) tutkimuksessa on esitelty Banduran sosiaaliskognitiivinen teoria, jonka mukaan minäpystyvyys syntyy uskosta kyetä suorittamaan tarvittavat toimenpiteet jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Teorian mukaan minäpystyvyyden voi saavuttaa useiden eri tekijöiden kautta. Minäpystyvyys voi perustua menestymiseen, joka on riippuvainen henkilön omasta toiminnasta tai työpanoksesta. Minäpystyvyyden kehittymiseen voi vaikuttaa
myös muiden ihmisten tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen ja se, saako

henkilö

muilta kannustusta kelpoisuudestaan. (Tak ym. 2017.)
Liittymisen tarve korostaa ihmisen perustarvetta olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja tuntea arvostusta ja ymmärrystä (Tirkkonen ym. 2018). Itsemääräämisteorian mukaan sosiaalinen ympäristö voi ehkäistä tai tukea yksilön kehitystä (Salmela-Aro
ym. 2017). Lemstra ym. vuonna 2016 julkaistun meta-analyysin tulosten perusteella sosiaalista tukea sisältävät painonpudotusinterventiot lisäävät sitoutumisasetta 29 % enemmän
verrattuna interventioihin, joissa sosiaalista tukea ei ole saatavilla (Lemstra ym. 2016). Yksilölle tärkeät ihmiset, joiden kanssa hän haluaa tuntea yhteenkuuluvuutta ja samaistumista, ovat oleellisessa asemassa ulkoisten motivaatioiden sisäistymiselle. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden täyttymisen kannalta yhteisön tuki on tärkeää, mutta sosiaaliset paineet
vähentävät yksilön autonomian tunnetta. (Salmela-Aro ym. 2017.)

3.3 Stressi
Stressi ymmärretään kokemuksena, jossa yksilöön kohdistuu vaatimuksia siinä määrin,
että hänen voimavaransa ovat riittämättömät vastaamaan niihin (Mattila 2018). Ruotsalaisen poikkileikkaustutkimuksen (2012) mukaan stressi, psykosomaattiset oireet ja subjektiiviset kipukokemukset lisääntyvät opiskelijoilla 16–18-vuoden iässä. Tuloksissa on havaittavissa

eroja sukupuolten välillä. Kyselylomakkeella

toteutetun tutkimuksen tulokset
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esittävät, että tytöistä 39 % koki olevansa väsynyt melko usein tai hyvin usein. Tulos on suurempi verrattuna poikiin, joilla väsyneisyyttä esiintyi 20 %:lla (p<.001). Kyselyyn vastanneista tytöistä 35 % raportoi olevansa surullisia melko usein tai hyvin usein. Tulos on suurempi verrattuna poikiin, joilla surullisuutta esiintyi 8 %:lla (p<.001). Stressin osalta tutkimuksessa tytöistä 56 % tunsi olevansa usein tai aina paineen alla omien sisäisten vaatimustensa takia. Lisäksi 64 % tytöistä tunsi olevansa usein tai aina paineen alla
koulutöiden takia. Verrattaessa

poikiin

tyttöjen luvut

ovat suurempia, sillä pojista 28

% tunsi usein tai aina painetta omista vaatimuksistaan ja 39 % tunsi usein tai aina painetta
koulutöiden takia (p<.001). Tutkimuksessa 33 % tytöistä ja 11 % pojista koki päänsärkyä
melko usein tai hyvin usein (p<.001), ja 35 % tytöistä ja 11 % pojista koki niska- ja olkapääkipua usein tai hyvin usein (p<.001). Tutkimuksessa havaittiin, että opiskelupaineisiin liittyvä stressi lisää opiskelijoiden kokemia terveysongelmia ja ahdistusta. (Wiklund ym.
2012.) Opiskelun ja mahdollisen omilleen muuton myötä nuori saattaa kokea lisääntynyttä
autonomian ja vapauden tunnetta, mutta samanaikaisesti vastuun määrä lisääntyy (Recabarren ym. 2019). Heikko sosiaalinen tuki, korkeat odotukset, alhainen itsetunto ja mahdolliset unihäiriöt voivat ennustaa nuorten stressioireita (Wiklund ym. 2012).
Stressi toimii vaikuttajana ihmisen mielialaan, hyvinvointiin, käyttäytymiseen ja terveyteen (Schneiderman ym. 2005). Hetkellinen stressi voi olla yksilölle eduksi ja edistää oppimista (Henriksson & Lönnqvist 2019). Tämän tyyppinen kuormitus ei yleensä aiheuta yksilölle terveysrasitusta, mutta stressin jatkuessa pitkäkestoisena se voi olla terveydelle haitallista (Schneiderman ym. 2005). Stressi saa elimistössä aikaan muutoksia hormonaalisessa säätelyjärjestelmässä (Vuori 2019, 136). Pitkittyneessä stressitilassa hormonitoiminnan muutokset vaikuttavat heikentävästi aineenvaihduntaan ja nostavat sykettä sekä verenpainetta. Stressin on lisäksi todettu olevan yhteydessä heikentyneeseen kilpirauhasen hormonituotantoon ja

lisäävän metabolisen oireyhtymän riskiä.

(Lindholm

& Gockel 2000.)
Stressiä aiheuttavat tekijät voivat olla yhteydessä yksilön luonteenpiirteisiin tai toimintamalleihin (Mikkonen & Nieminen 2020). Ongelmasuuntautuneella stressinhallinnalla pyritään
ratkaisemaan stressiä aiheuttava tilanne ja suunnataan huomio stressin aiheuttajaan. Tunnesuuntautunut stressinhallinta keskittyy stressin ja ahdistuksen hillitsemiseen esimerkiksi
välttelyn, hyväksynnän hakemisen ja vähättelyn kautta. Hyvinvoinnin kannalta yksilölle
edullisia stressinhallintakeinoja ovat ongelmasuuntautuneet menetelmätavat ja haitallisia
tunnesuuntautuneet menetelmätavat. (Peltomaa 2015, 116.) Yksilön kuormittuminen lisääntyy tekemättömien asioiden siirtämisen tai välttelyn myötä ja stressin kasautuminen
johtaa suurempaan palautumisen tarpeeseen. Tällainen toimintamalli voi vaikuttaa kielteisesti henkilön itseluottamukseen epäonnistumisten kautta. Stressin syynä ei aina ole
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aikaansaamattomuus, vaan ongelmia ja uupumusta saattavat aiheuttaa myös yksilön liialliset tai muutoin epärealistiset tavoitteet. Huonouden tunteen kokeminen ja itsesyytökset vaikuttavat jaksamiseen ja sitä kautta myös nuoren opintoihin. (Mikkonen & Nieminen 2020.)
Parasympaattinen hermosto stressinhallinnassa
Stressinhallinnalla tarkoitetaan niitä asioita, joilla yksilö välttää, ennaltaehkäisee tai kontrolloi kokemaansa stressiä (Peltomaa 2015, 116). Autonominen eli tahdosta riippumaton hermojärjestelmä

jakautuu sympaattiseen ja

parasympaattiseen hermostoon (Gerritsen &

Band 2018). Yhtenä stressinhallinnan keinona voidaan pitää rentoutumista, joka tapahtuu sympaattisen hermoston aktivaation vähentämisen ja

parasympaattisen hermos-

ton aktivaation lisäämisen kautta (Peltomaa 2015, 93). Sympaattisen ja parasympaattisen hermoston aktivoitumistilat näkyvät elimistössä erilaisina vasteina, ja ne vaikuttavat toisiinsa vastakkaisesti. Sympaattinen hermosto aktivoituu stressitilanteissa nostamalla sykettä, verenpainetta ja hengitystiheyttä esimerkiksi kiireisen elämänrytmin, liikuntasuorituksen, teknisten laitteiden tai aistiärsykkeiden paljouden vuoksi. Sympaattinen hermosto auttaa yksilöä toimimaan tehokkaasti, mutta liian pitkäaikainen aktivaatio altistaa fyysisille ja
psyykkisille stressioireille.

Parasympaattisen hermoston tehtävä

paattiseen hermostoon nähden. Sen tehtävänä
taa muun muassa laskemalla sykettä,

on päinvastainen sym-

on rauhoittaa

elimistön toimin-

hengitystiheyttä ja verenpainetta sekä nopeutta-

malla palautumista. (Gerritsen & Band 2018; Peltomaa 2015, 93.)
Parasympaattisen hermoston tärkeimpänä hermona pidetään vagushermoa eli kiertäjähermoa. Vagushermo hermottaa muun muassa sydäntä ja keuhkoja, jolloin sen aktivoituminen rentouttaa kehoa hidastamalla sykettä ja rauhoittamalla hengitystä. Vagushermo
on osa autonomista hermojärjestelmää, mutta sen toimintaa voidaan aktivoida erilaisilla
menetelmillä, kuten hengityksellä. Palleahengitys, jossa kiinnitetään huomiota hengityksen syvyyteen, rauhalliseen tahtiin ja pitkään uloshengitykseen, aktivoi kiertäjähermoa ja
rentouttaa kehoa vähentäen stressireaktiota elimistössä. (Gerritsen & Band 2018.) Yksilön luontaiseen hengitysrytmiin voidaan vaikuttaa

hidastavasti

hengityksen tiedostami-

sen ja syvähengityksen harjoittamisella (Peltomaa 2015, 95).
Autonomisen hermoston toimintaan voidaan vaikuttaa myös joogaharjoittelun avulla. Pascoen ym. (2017) joogaharjoittelua ja mindfulnessia koskeva meta-analyysi esittää, että
jooga-asentojen harjoittelu

on yhteydessä

kortisolipitoisuuksien, systolisen verenpai-

neen ja leposykkeen laskemiseen useilla ihmisryhmillä. Meta-analyysissä todettiin, että
joogaharjoittelua sisältäneet interventiot alensivat koehenkilöiden aamun kortisolipitoisuuksia 1,5 nmol/L (p<.05), iltapäivän kortisolipitoisuuksia 0,6 nmol/L (p<.05) ja illan kortisolipitoisuuksia 0,9 nmol/L ( <.05) enemmän verrattuna kontrolliryhmään, joka ei suorittanut
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joogaharjoittelua. Joogaharjoittelu alensi

koehenkilöiden diastolista

verenpainetta le-

vossa 3,7 mmHg (p<.001) ja systolista verenpainetta 5,3 mmHg (p<.001) enemmän verrattuna kontrolliryhmään. Lisäksi joogaharjoittelu laski koehenkilöiden leposykettä 3,2 lyöntiä sekunnissa alemmaksi verrattuna kontrolliryhmään (p<.001). (Pascoe ym. 2017.) Gothen ja McAuleyn (2015) joogaharjoittelua koskevassa meta-analyysissä todettiin, että yksittäisellä joogaharjoituksella oli kohtalainen vaikutus tarkkaavaisuuden ja kognitiivisen tiedonkäsittelyn paranemiseen (p<.001) (Gothe & McAuley 2015).
Parasympaattisen hermoston aktivaatiota voidaan tietoisesti nostaa rauhoittavalla kosketuksella, jolloin parasympaattisen aktivaation lisäksi elimistöstä erittyy mielihyvää tuottavaa oksitosiini-hormonia (Peltomaa 2015, 96). Lisäksi esimerkiksi luonnossa olemisella,
laulamisella ja läheisyydellä voidaan vaikuttaa stressinhallintaan myönteisesti (Martin ym.
2010, 44).

3.4 Itsetuntemus
Voimavarat vaikuttavat positiivisesti stressin ehkäisyyn ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Opiskelijan yksilöllisillä voimavaroilla voidaan vaikuttaa vähentävästi stressin kokemukseen. Tällaisia voimavaroja ovat esimerkiksi minäpystyvyyden tunne, ilo ja optimismi.
(Heinen ym. 2017.)
Yksilön tulee tuntea itsensä ja tiedostaa yksilölliset reaktiotapansa ja käyttäytymismallinsa,
jotta hän kykenee vaikuttamaan stressitasoonsa (Keltikangas-Järvinen 2011, 554). Se, että
yksilö on tietoinen itsestään, helpottaa itselle hyväksi olevien valintojen tekemistä. Salmimiehen ja Ruudun (2009) mukaan itsetuntemuksella tarkoitetaan yksilön taitoa havaita
omia persoonallisuuden piirteitään, hyviä ja huonoja ominaisuuksiaan ja sitä, miksi
hän käyttäytyy tietyssä tilanteessa itselle tyypillisellä tavalla. Itsetuntemukseen liittyy itsehallinta, joka pitää sisällään tietoisuuden omista voimavaroista ja siitä, kuinka niitä voi säädellä itselleen sopiviksi. Tätä kautta yksilö voi vaikuttaa omaan käyttäytymiseensä. Itsetuntemuksen käsitteeseen liittyy temperamentti, jolla tarkoitetaan ihmisten välisiä, pysyviä
eroja käyttäytymisessä ja siinä, kuinka yksilö reagoi eri asioihin ja tilanteisiin. Näihin voidaan lukea kuuluvaksi esimerkiksi sopeutumiskyky, keskittymiskyky, aktiivisuus ja kärsivällisyys. (Salmimies & Ruutu 2009, 41–42.)
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4

Uni ja palautuminen

4.1 Unen vaiheet
Riittävä uni on tärkeää palautumisen ja suorituskyvyn kannalta (Bonnar ym. 2018). Uni voidaan jakaa perusunen (engl. non rapid eye movement = NREM) ja vilkeunen (engl. rapid eye movement = REM) vaiheisiin. NREM-uni jaetaan edelleen torkeuneen, kevyeen uneen ja syvään uneen. Näiden vaiheiden jälkeen unessa siirrytään REM-uneen,
jonka kautta siirrytään uuteen unisykliin. Useimmiten yön aikana unessa käydään läpi 4–
5 sykliä. (Vuori ym. 2019, 252.)
Torke- ja kevyen unen aikana yksilö alkaa siirtyä kohti syvää unta. Syvää unta pidetään tärkeimpänä unen vaiheena, sillä se on ainut vaihe, jolloin aivot täyttävät energiavarastojaan ja elimistöön erittyy kasvuhormonia. Aivojen energiavarastojen täydentyminen vaikuttaa siihen, kuinka aivot toimivat valveillaolon aikana. Erityisen tärkeää syvä uni on alkuyöstä, jolloin edellisen päivän tietojen oppiminen tehostuu. (Vuori ym. 2019, 252.) Ihmisen nukkuessa aivo-selkäydinneste eli likvori huuhtelee aivojen soluja syvältä kuljettaen aineenvaihdunnan kuona-aineita pois soluista. Syvän unen vaiheessa päivän aikana tulleet soluvauriot korjaantuvat ja hermosolujen väliset kytkökset vahvistuvat erityisesti aivoalueilla, jotka ovat yhteydessä muistiin. Tämän vuoksi nukkuminen tehostaa muistitoimintoja. Myös turhat synapsiyhteydet karsiutuvat, jotta elimistö säästyisi tarpeettomalta energiankulutukselta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019c.)
Aivojen lisäksi uni vaikuttaa myös muuhun kehoon ja sen fysiologiaan. Unen aikana ihmisen hormonituotanto kääntyy anaboliseen eli palauttavaan tilaan. REM-unen aikana lihasten jännitykset rentoutuvat ja motoristen taitojen oppiminen kehittyy. (Vuori ym. 2019,
252.) REM-unen määrä lisääntyy yön loppupuolella. Aivojen toiminta on tämän univaiheen aikana aktiivisuustasoltaan lähes yhtä vilkasta kuin valveilla ollessa. (SaarenpääHeikkilä 2001.) Vilkeunen vaiheeseen liittyy myös unien näkeminen (Duodecim 2020a).

4.2 Uni-valverytmi ja unen tarve
Kansainvälisen unisäätiön luomien suositusten mukaan nuorten aikuisten tulisi nukkua
keskimäärin 7–9 h yössä, mutta unen tarve vaihtelee yksilöllisesti (Hirshkowitz ym. 2015).
Nuori siirtyy 16. ikävuoden jälkeen vähitellen yksilöllisellä tahdilla aikuisiän mukaiseen unimäärään (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020a). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2019 teettämän kouluterveyskyselyn mukaan 42 % Suomen lukiolaisista nukkuu arkisin alle 8 h yössä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019d).
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Uni-valverytmillä

tarkoitetaan henkilön vireystilan vaihtelua

vuorokauden aikojen mu-

kaan (Vuori ym. 2019, 252). Aivojen hypotalamuksen tumakkeessa olevat solut muodostavat uni-valverytmiin vaikuttavan sisäisen kellon. Ihmisen sisäinen kello toimii muun muassa
ulkoisten tahdistajien avulla. Näihin lukeutuu tärkeimpänä valoisan ja pimeän vaihtelu sekä
lisäksi esimerkiksi ruoka-ajat, tietoisuus kellonajasta ja rutiinit. (Duodecim 2015.) Nukahtamisen katsotaan olevan helpointa öisin. Heikoimmillaan taipumus nukahtamiseen on aamupäivisin. (Vuori ym. 2019, 252.) Unen kannalta säännölliseen aikaan herääminen estää
illan nukkumaanmenoajan siirtymistä myöhemmäksi. Unettomuuteen taipuvaisen ei myöskään tulisi nukkua

päivisin päiväunia nukkumaanmenoajan siirtymisen vuosi.

(Huttu-

nen 2018; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020a.)
Nuoruudessa nukkumaanmenoajat siirtyvät myöhäisemmiksi ja kouluun herätään aikaisemmin

kuin lapsena

(Tarokh ym.

2016). Nuorten vuorokausirytmi

on myöhäisempi

kuin aikuisilla, jonka vuoksi nuorilla melatoniinin erittyminen on tehokkainta myöhäisempänä ajankohtana kuin aikuisilla (Duodecim 2020b). Nuorten myöhäisemmän sirkadiaanisen rytmin ja aikaisten kouluaamujen vuoksi useat nuoret kärsivät kroonisesta väsymyksestä koulupäivän alkaessa. Väsymyksen takia opiskelijan kognitiivisissa ja sosiaalisissa
toiminnoissa voi ilmetä haasteita. (Tarokh ym. 2016.) Myös nykyaikana lisääntynyt tietotekniikan käyttö vaikuttaa siihen, että nuoret menevät myöhemmin nukkumaan (Duodecim
2020b).
Unipaine
Unipaineella tarkoitetaan ihmisen vuorokausirytmin rinnalla toimivaa elimistön homeostaattista

vaikuttajaa,

sen myötä

ja

joka

mahdollistaa nukahtamisen iltaisin. Unipaine kasvaa valvomi-

alentaa ihmisen vireystilaa. Unipaineen säätelyyn vaikuttaa

välittäjäaine

adenosiini. (Partinen & Huutoniemi 2018, 74; Partonen ym. 2020.) Päivän aikana lisääntynyt energiankäyttö kerryttää elimistöön adenosiinia, joka aktivoi aivoissa tiettyjä reseptoreita. Reseptorien aktivoituminen vaikuttaa puolestaan unipaineen lisääntymiseen, valppauden vähenemiseen ja uneliaisuuden kokemukseen. (Urry & Landolt 2014.)
Kofeiinilla on keskushermostoa virkistävä vaikutus, jonka vuoksi sillä on haitallisia vaikutuksia uneen (Partinen & Huutoniemi 2018, 147–148). Kofeiini torjuu liian vähäisen unen aiheuttamaa, heikentynyttä valppautta sotkemalla unen homeostaasia. Kofeiini toimii vastavaikuttajana adenosiinille salpaamalla aivojen samoja reseptoreita, joita adenosiini aktivoi
unipaineen säätelyssä. Kuvantamistulosten perusteella on osoitettu, että 450 mg kofeiinia
(4–5 kahvikupillista) syrjäyttää adenosiinin 50 %:sesti aivojen reseptoreista 70 kg painavalla henkilöllä. Toistuvat kofeiiniannokset voivat lieventää liian vähäisestä unesta johtuvia subjektiivisia kokemuksia, neurofysiologisia vaikutuksia ja käyttäytymiseen liittyviä
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oireita, mutta niillä ei voi korvata unta. Kofeiini ei paranna korkeamman asteen kognitiivisia
toimintoja, joihin unen vähäisyys vaikuttaa. (Urry & Landolt 2014.) Kofeiini lyhentää unta ja
vähentää sen tehokkuutta korvaamalla syvää unta torkeunella. Yksilön aineenvaihdunta
vaikuttaa siihen, kuinka kauan kofeiinin vaikutus elimistössä kestää. Tyypillinen vaikutusaika on 4–20 h. Kofeiinille tyypillinen piristävä vaikutus aktivoituu tavallisesti 30–60
min sen jälkeen, kun kofeiinipitoista tuotetta on nautittu. (Partinen & Huutoniemi 2018, 147–
148.)

4.3 Unettomuus ja unen edistäminen
Unettomuudella tarkoitetaan toistuvia ongelmia nukkumisessa. Tähän voi liittyä vaikeus nukahtaa tai pysyä unessa, liian aikaiset heräämiset tai laadultaan heikot yöunet. Väliaikainen unettomuus on yleistä eikä kaikki unettomuus välttämättä vaadi hoitoa. Tällöin unettomuudesta puhutaan oireena. Mikäli ajoittaisesta unettomuudesta huolimatta yksilö kokee elämänlaatunsa hyväksi ja herää aamulla virkeänä, ei unettomuus ole tällöin sairauden asteella. Pitkäkestoisena unettomuus voi laskea elämänlaatua ja toimintakykyä ja
lisätä sairauksien riskiä aivojen uni-valverytmin säätelyjärjestelmien häiriintyessä. Kyseisessä tilanteessa unettomuuden oireista kehittyy unettomuushäiriö. Unettomuusoireiden alkamiseen voivat vaikuttaa elämässä tapahtuvat suuret muutokset. (Duodecim
2020b.) Lyhyen aikaa kestävän unettomuuden taustalla on usein esimerkiksi stressaava
elämäntilanne, suru

tai sairaustila

(Huttunen 2018). Nuorilla

psykofyysinen unetto-

muus on yleistä (Duodecim 2020b), ja voimakas pelko unen saannin vaikeudesta ja vähäisyydestä nostavat nukahtamisen kynnystä. Tämän vuoksi yksilön tulisi välttää unen saantiin liittyviä paineita hyväksymällä tilanne ja etsiä itselleen sopivia tapoja rentoutumiseen.
(Huttunen 2018.)
Unettomuuden haitat ovat moniulotteisia. Ne lisäävät esimerkiksi riskiä erilaisille kansansairauksille kuten kohonneelle verenpaineelle. Lisäksi univaje altistaa erilaisille infektioille
lisäämällä infektioalttiutta. (Duodecim 2020b.) Unen vähäisyydellä on alentavia vaikutuksia
myös muun muassa useisiin korkeamman asteen kognitiivisiin toimintoihin, kuten muistiin, suunnitteluun ja ajattelukykyyn (Urry & Landolt 2014).
Liian vähäisestä unesta johtuva kortisolitasojen nousu lisää insuliinieritystä ja vaikuttaa näin hiilihydraattien aineenvaihduntaan ja insuliiniherkkyyteen. Veren sokeripitoisuuden noustessa solujen insuliininkäyttö vaikeutuu, jonka vuoksi elimistö tarvitsee jatkuvasti
lisää sokeria. Jatkuva sokerin käyttö toimii riskitekijänä terveydelle. (Pihl & Aronen 2015,
97.) Univaje voi lisätä riskiä lihomiseen, sillä se vaikuttaa ruokahalua säätelevien hormonien pitoisuuksiin siten, että leptiinin määrä elimistössä vähenee ja greliinin määrä lisääntyy

(Huttunen 2018). Leptiinillä tarkoitetaan ruokahalua

vähentävää

hormonia
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ja greniilillä ruokahalua lisäävää hormonia (Ukkola 2003). Käytännössä leptiinipitoisuuksien lasku ja greliinipitoisuuksien kasvaminen näkyvät nälän tunteen lisääntymisenä, johon yksilö reagoi nopeasti imeytyvien hiilihydraattien syömisellä (Huttunen 2018).
Unihygienia
Unihygienialla tarkoitetaan sitä, kuinka käyttäytymismalleilla, ympäristöllä ja muilla
uneen liittyvillä

tekijöillä

voidaan vaikuttaa

unen laatuun ja

unettomuuteen (Ste-

panski & Wyat 2003). Esimerkiksi kofeiinin saamista tulisi välttää vähintään 4–5 h ennen nukkumaanmenoa. Ärsykehallinnalla tarkoitetaan nukahtamista vaikeuttavien ärsykkeiden välttämistä. Makuuhuoneessa tulee kiinnittää huomiota huoneen valon määrään,
meluisuuteen ja lämpötilaan. Yöunen kannalta paras huonelämpötila on 17–21 °C, ja pimeässä ja hiljaisessa huoneessa nukahtaminen on helpompaa, kuin valoisassa ja meluisassa
huoneessa. (Huttunen 2018.) Sängyssä tulee ainoastaan nukkua. Siellä ei pitäisi esimerkiksi syödä, katsella televisiota, työskennellä tietokoneella tai puhua puhelimessa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020a). Etenkin unettomuudesta kärsivien kannattaa mennä
vuoteeseen vasta väsyneenä (Huttunen 2018). Jos nukahtaminen ei onnistu noin 15
min sänkyyn menon jälkeen, voidaan kokeilla vuoteesta nousemista ja siirtymistä hetkeksi
toiseen huoneeseen. Valot tulisi tällöin pitää kiinni, eikä tänä aikana tulisi tehdä mitään,
mikä nostaa vireystilaa. Sänkyyn tulisi palata vasta, kun olo on unelias. (Huttunen 2018;
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020a.)
Yksilölliset iltarutiinit voivat auttaa rentoutumaan ja valmistautumaan yöunille siirtymisessä.
Iltarutiinit kannattaa pitää samanlaisina joka ilta, sisällyttäen esimerkiksi kuumassa suihkussa käymisen tai iltapalan nauttimisen. (Huttunen 2018; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) Iltarutiinina liikunnan harrastaminen klo 20 jälkeen ei ole unen saannin kannalta
optimaalista, sillä se voi vaikuttaa uneliaisuuteen heikentävästi (Huttunen 2018).
Ravinnon merkitys uneen
Ravintotekijöillä on vaikutusta unen laatuun ja vireystilaan. Välttämällä unta häiritseviä
ruoka-aineita ja lisäämällä ruokavalioon unta edistäviä ruokia, voidaan edesauttaa laadukkaan unen lisääntymistä. (Pihl & Aronen 2015, 92–93.)
Alhainen tai liian korkea verensokeritaso ovat yhteydessä nukkumiseen ja unen laatuun.
Yöllä esiintyvä liian alhainen verensokeri voi vaikuttaa aamuöiseen heräämiseen ja siihen,
että yöllä nukuttu uni ei ole virkistävää. Korkea verensokeri ylläpitää kehon toimintoja aktiivisina stressihormonien kautta, jolloin rauhoittuminen vaikeutuu. Epätasapainossa oleva
verensokeri voi aiheuttaa esimerkiksi päänsärkyä, tokkuraisuutta tai ärtyisyyttä. (Pihl & Aronen 2015,

96–97.)

Uneen voidaan vaikuttaa edistävästi terveellisellä

ruokavaliolla.
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Ruuan glykeemisellä indeksillä tarkoitetaan sitä, kuinka hiilihydraatit vaikuttavat verensokeritasoihin. Hitailla hiilihydraateilla on alhainen glykeeminen indeksi, joka tasoittaa verensokeria. Nopeita hiilihydraatteja sisältäviä ruokia, kuten sokeria, valkoista pastaa ja pitsaa, tulee välttää niiden korkean glykeemisen indeksin vuoksi. (Pihl & Aronen 2015, 98–99.)
Tryptofaani vaikuttaa positiivisesti objektiivisesti

mitatun unen laatuun (Dalfsen &

Mar-

kus 2019). Aminohappo tryptofaani osallistuu unentuotantoon, sillä elimistö muodostaa tryptofaanista pimeähormoni

melatoniinia

ja

välittäjäaine serotoniinia. Tryptofaa-

nia saadaan erityisesti maitotuotteista, kananmunista ja soijasta. (Fineli 2020.)
Ravinnon ja kofeiinin lisäksi myös alkoholi toimii vaikuttavana tekijänä yöunen laatuun, sillä se muuttaa unen vaiheiden ilmenemistä. Veren alkoholipitoisuus helpottaa nukahtamista, mutta heikentää unen syvyyttä vähentämällä REM-unta. Lisäksi veren alkoholipitoisuus lisää yöllisten heräilyjen määrää elimistön alkoholipitoisuuden vähenemisen takia. Alkoholin vaikutuksen seurauksena yksilön unessa korostuvat voimakkaat REMunen vaiheet, jolloin yksilön keskushermoston aktivaatiotaso nousee. Unen vaiheiden häiriintyessä unen virkistävä vaikutus jää saavuttamatta. (Pihl & Aronen 2015, 94.)

5

Kehotietoisuus ja tunteet

5.1 Kehotietoisuuden harjoittaminen
Kehotietoisuudella tarkoitetaan yksilön aistimusta hänen kehostaan, asennoistaan, liikkeistään, fysiologisesta tilastaan ja tunteesta kehon kuulumisesta hänelle itselleen (Sandström
& Ahonen 2011, 22). Kehotietoisuuden katsotaan olevan yhteydessä myös yksilön itsesäätelytaitoihin ja päätöksentekoprosesseihin kehollisen vaistoamisen kautta. Kehotietoisuuden häiriöt saattavat joskus liittyä terveydentilallisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi anoreksiaan tai pitkittyneisiin kipukokemuksiin. (Treves 2019.)
Mindfulness ja hengitys
Mindfulnessilla eli tietoisella läsnäololla tarkoitetaan keskittymistä ja nykyhetken havainnoimista ilman tuomitsemista (Raevuori 2016). Mindfulnessilla voidaan harjoittaa kehotietoisuutta kehon fyysisten tuntemusten kuuntelemisen kautta (Bruin ym. 2016).
Kiire ja teknologiapainotteinen nyky-yhteiskunta ovat ihmiselle kuormittavia tekijöitä (Raevuori 2016). Tietoisuustaidoilla voidaan vaikuttaa edistävästi psyykkiseen hyvinvointiin, kuten stressinhallintaan ja ahdistusoireisiin. Lisäksi mindfulness edistää oppimista esimerkiksi
lisääntyneen keskittymiskyvyn ja tehokkaamman työskentelyn kautta. (Bruin ym. 2016.)
Hyväksyvällä tietoisella läsnäololla on todettu olevan myös positiivisia vaikutuksia ihmissuhteisiin,

tunteiden säätelyyn ja

yksilön kokemuksiin itsestään (Siljamäki ym.

2016).
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Mielen harjoittamiseen on tutkittu liittyvän muutoksia aivotasolla tiettyjen aivoalueiden aktivoitumisessa ja aivojen harmaan aineen lisääntymisenä (Treves 2019).
Hengitystä käytetään apuna monissa tietoisuuden kehittämiseen pyrkivissä harjoitteissa.
Optimaalisen hengityksen aikaansaama liike kulkee kaulan pikkulihaksiin ja vatsalihasten kautta lantionpohjaan. Tehokas ja vapautunut hengitys muodostuu useiden lihasten yhteistyön avulla. Yksilön kokemat tunteet, kuten ahdistus tai kipu, voivat vaikuttaa tiedostamattomasti hengitykseen ja aiheuttaa hengityksen häiriintymistä. Negatiivissävytteiset tunteet aiheuttavat hengityksen välityksellä kehoon haitallisia tuntemuksia, kuten erilaisia jännitystiloja, niska- ja selkävaivoja ja sisäelimiin liittyviä häiriöitä. Esimerkiksi jäykkä rintakehän liike aiheuttaa pinnallista hengitystä. Jännittyneet vatsalihakset puolestaan estävät vatsan alueen hengitysliikkeen. Tämän seurauksena keho ottaa käyttöönsä apuhengityslihakset, kuten kaula- ja niskalihakset. Jatkuva kuormitus kyseisissä lihaksissa aiheuttaa jännitystiloja, mikä puolestaan voi johtaa päänsärkytiloihin ja leuanalueen kireyksiin. (Herrala
ym. 2008, 76–83.)
Vääränlainen hengitys saattaa esiintyä liian tiuhatahtisena tai hengitysfrekvenssin liian alhaisena esiintymisenä. Kroonisella liikahengittäjällä pH-arvot ovat yleensä normaalilla tasolla, mutta hiilidioksidin osapaine laskee usein liian alhaiseksi. Elimistön kyky sietää esimerkiksi fyysistä ja psyykkistä stressiä ja niiden tuomia hengitysmuutoksia on tällaisessa
tilassa tavanomaista heikompi, mikä voi johtaa siihen, ettei hengitys kykene vastaamaan muuttuviin vaatimuksiin. (Herrala ym. 2008, 85.)
Liike
Siljamäen ym. (2016) tutkimusartikkelin mukaan kehotietoisuus on keskeinen tekijä nuoren tunteiden ja kehollisuuden kehittymisessä. Kehotietoisuuden avulla nuori kykenee tunnistamaan kehon liikkeitä ja sisäisiä tuntemuksia, kuten lämpöä, kipua ja jäykkyyttä. Kehotietoisuus auttaa nuorta ymmärtämään oman kehon kokoa ja muotoa. Kehotietoisuus vaikuttaa myös hyväksyvän kehonkuvan kehittymiseen. (Siljamäki ym. 2016.)
Kehotietoisuuden kehittämisessä voidaan käyttää somaattisia menetelmiä, joilla tarkoitetaan liikkeen avulla yksilön kehollisuutta ja kokemuksellisuutta korostavia menetelmiä. Tällöin kehossa tapahtuvien toimintojen huomaaminen ja kehon kuunteleminen ovat merkityksellisessä roolissa harjoittelun aikana. Edellä mainittuja voi hyödyntää esimerkiksi kehonhuoltoharjoittelussa, jossa korostuu harjoittelun rauhallisuus, tietoisuuteen pyrkiminen,
hengitys ja kehon liike. Siljamäki ym. määrittelevät tutkimusartikkelissaan kehonhuollon harjoitusmuodoksi, jolla voidaan vaikuttaa stressiin, kehon jännittyneisyyteen, epätasapainotiloihin ja epäedullisiin asentoihin ja liikkeisiin. (Siljamäki ym. 2016.)
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Kehotietoisuuden kokemuksen syntymistä nuorilla estää esimerkiksi koululiikunnassa ulkoisten suoritusten arviointi. Liikunta nähdään kokonaisvaltaisena toimintana, jonka vuoksi
kehotietoisuuden kannalta yksilön liikunnan toimivuudessa tärkeää ovat hänen omat tuntemuksensa ja kokemuksensa suorituksesta. Jos liikuntaa ohjataan liikaa ulkoapäin, toiminnan mielekkyys ja positiiviset kokemukset saattavat jäädä vähemmälle. Tämä vaikuttaa
myös kehotietoisuuden kehittymiseen. Parhaimmillaan liikunnalla pystytään kehotietoisuuden kautta vaikuttamaan positiivisesti nuoren itsetuntemukseen ja tunnetaitoihin. (Siljamäki ym. 2016.)

5.2 Minäkuva, kehonkuva ja itsetunto
Minäkuvalla tarkoitetaan yksilön ajatusta itsestään sekä siitä, millainen hänen suhteensa
on ympäristöön. Minäkäsitys voidaan jakaa kolmeen erilaiseen käsitykseen: reaaliminäkäsitykseen eli yksilön käsitykseen minuudestaan, ihanneminäkäsitykseen eli yksilön käsitykseen siitä, millainen hän haluaisi olla ja normatiiviseen minäkäsitykseen eli yksilön käsitykseen siitä, millaisena ympäristö häntä pitää. Minäkuvaan voidaan liittää muun muassa yksilön ajatuksia hänen älykkyydestään, ulkonäöstään ja luonteenpiirteistään. (Kauranen 2018, 528.) Nuorilla minäkuvaan vaikuttavat ympärillä olevien ihmisten kommentit ulkonäöstä, muilta nuorilta saatava hyväksyntä, menestys koulussa ja urheilussa sekä kuormittavat elämäntilanteet. Minäkuvalla on yhteys myös siihen, kuinka nuori tyypillisesti toimii
hankalissa tilanteissa. (Nurmi 2015, 160.)
Kehonkuva on minäkäsitykseen sisältyvä käsite (Kauranen 2018, 529), jolla voidaan kognitiivisbehavioraalisesta näkökulmasta tarkasteltuna tarkoittaa moniulotteista ja subjektiivista
käsitettä, joka sisältää yksilön käsityksen, suhtautumisen, tunteet, ajatukset ja käyttäytymisen liittyen hänen kehoonsa.

Yksilön kehonkuvaan vaikuttavat

persoonallisuus,

yksi-

lön omat fyysiset piirteet, yksilöiden väliset piirteet, kulttuuri ja sosiaalinen ympäristö.
(Weinberger ym. 2016.) Lisäksi yksilön lihasten toiminta, hengitys, asennot ja liikkeet vaikuttavat kehonkuvaan ja sen jatkuvaan muuttumiseen (Kauranen 2018, 529).
Kehonkuvan käsitteeseen voidaan liittää subjektiivinen näkemys tyytyväisyydestä ja epätyytyväisyydestä kehoa kohtaan (Weinberger ym. 2016). Floresin ym. tekemän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan kehoon liittyvää epätyytyväisyyttä kokee eniten tytöt.
Lisääntynyt epätyytyväisyys on yhteydessä korkeampaan painoindeksiin lapsilla ja nuorilla.
Myös hoikilla pojilla esiintyy epätyytyväisyyden kokemuksia. Kirjallisuuskatsauksen mukaan tutkimukseen osallistuneiden yksilöiden epätyytyväisyys kehonkuvaansa vaihteli ylipainoisilla 44 %:sta 83 %:iin ja alipainoisilla 2 %:sta 37 %:iin. (Flores ym. 2017.) Ylipainon ja kehonkuvan yhteys on todettu myös Weinbergin ym. (2016) tekemässä meta-analyysissä, jossa todettiin, että ylipainoisten yksilöiden kehoepätyytyväisyys on yleisempää
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kuin normaalipainoisilla (p<.001). Myös Weinbergin ym. kirjallisuuskatsauksessa naisilla
epätyytyväisyys kehonkuvaansa oli yleisempää kuin miehillä (p<.01). (Weinberger ym.
2016.)
Naisilla ja miehillä huono kehonkuva on liitetty alhaiseen itsetuntoon, masennusoireisiin ja syömishäiriökäyttäytymiseen. Sen lisäksi

miehillä

kehoon liittyvä

epätyytyväi-

syys on yhdistetty anabolisten steroidien käyttöön. (Weinberger ym. 2016.) Anabolisilla steroideilla tarkoitetaan hormonivalmisteita, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi mielialaan,

lisääntyneeseen aggressiivisuuteen, suurentuneeseen sydänsairauksien ja syö-

vän riskiin, akneen, hiusten rasvoittumiseen ja pidemmällä tähtäimellä libidon heikentymiseen (Mustajoki 2020). Gillenin (2015) tekemän tutkimuksen mukaan hyvällä kehonkuvalla
on puolestaan yhteys vähäisempiin masennusoireisiin

(p<.001) ja diettaamiseen liitty-

viin toimintamalleihin (p<.001), parempaan itsetuntoon (p<.001) ja hillitympään lihaksikkuuden tavoitteluun (p<.05) (Gillen 2015). Halliwellin (2013) mukaan hyvä kehonkuva suojaa naisia myös ympäristöstä tulevilta negatiivisilta viesteiltä (Halliwell 2013).
Itsetunto voidaan luokitella minäkuvan eli yksilön minuuden käsityksen osaksi. Ruudun ja Salmimiehen (2009) teoksessa itsetunnolla kuvataan käsitystä siitä, kokeeko yksilö
minänsä hyvänä vai huonona esimerkiksi luonteenpiirteiden, taitojen, ajatusten, toiminnan,
tavoitteiden ja arvojen perusteella. Yksilö, jolla on heikko itsetunto, hakee jatkuvasti kehuja
muilta, ei kunnioita minuuttaan ja torjuu saamansa hyvän palautteen mutta toisaalta
myös saamansa kritiikin. Sen sijaan yksilö, jolla on hyvä itsetunto, kunnioittaa ja arvostaa
itseään, hyväksyy kritiikin ja kehut ja pystyy luottamaan muihin ihmisiin. Hänen ajatuksensa
itsestään eivät myöskään riipu toisten antamasta palautteesta.

Täydellinen itsetunto

on kuitenkin lähes mahdotonta saavuttaa, sillä se voi usein olla tilanteesta riippuvainen.
(Salmimies & Ruutu 2009, 65–66.)
Onnistumiset ja epäonnistumiset vaikuttavat nuoren itsetunnon kehitykseen, sillä onnistumisen kokemukset lisäävät myönteistä käsitystä itsestä ja epäonnistumiset heikentävät sitä
(A-klinikkasäätiö). Kyseinen ilmiö on huomattu myös diettaamiskäyttäytymisessä, sillä terveydelle huonoksi olevien diettaamismallien on todettu olevan negatiivisesti yhteydessä itsetuntoon pitkällä aikavälillä (p<.001) (Gillen ym. 2015). Epäterveellisellä dieettikäyttäytymisellä on lisäksi todettu olevan negatiivinen yhteys mielenterveyteen lapsilla ja nuorilla
(O’Neil ym. 2014). Huonoa itsetuntoa pidetään yhtenä suurimpana riskitekijänä nuoren huonon kehonkuvan kehittymiselle. Joissakin tapauksissa huono kehonkuva voi olla riskitekijä
esimerkiksi syömishäiriön kehittymiselle. (Strasburger 2012, 694, 697.) Hyvällä itsetunnolla
on puolestaan todettu olevan vähentävä vaikutus epäterveellisen diettaamisen ilmenemiseen (p<.001) (Gillen ym. 2015).
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5.3 Itsekritiikki
Grandellin (2018) mukaan itsekritiikillä tarkoitetaan itsensä arviointia ja tarkastelua
ja sen mukaan palautteen antamista itselleen huonosti menneestä tilanteesta. Grandell tuo
teoksessaan esille näkökulman, jossa itsekritiikki on ihmisen inhimillinen reaktio, joka voi
liiallisena kokemuksena muodostua yksilölle ongelmaksi. Hänen mukaansa kriittisyyden hyödyllisyys on riippuvainen muun muassa ajattelun sävystä ja siitä, sisältyykö ajatusmalleihin ideoita paremmista toimintatavoista. Grandell kutsuu tätä lähestymistapaa rakentavaksi suhtautumiseksi. Yksilön empaattinen suhtautuminen itseensä esimerkiksi sanavalintojen avulla vähentää negatiivisten tunteiden kokemista, kuten häpeää ja apeutta, lievittää ahdistusoireita ja lisää onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. (Grandell 2018, 14–15, 21, 96.)
Erään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan itsekriittisyys on yhteydessä lisääntyneisiin masennusoireisiin, syömishäiriökäyttäytymiseen, sosiaaliseen ahdistuneisuuteen,
persoonallisuushäiriöihin ja ihmissuhdeongelmiin. Itsekritiikin hoidossa myötätuntoon ja
tunteisiin keskittyvällä terapialla on positiivisia vaikutuksia kritiikin vähenemiseen. (Werner
ym. 2019.)
Lindholmin mukaan yksilön itsemyötätuntoisella asenteella on positiivinen yhteys yksilön
oppimisorientaatioon suomalaisilla lukiolaisilla (p<.001) ja negatiivinen yhteys suoritusorientoituneeseen opiskeluun (p<.05). Tutkimuksen mukaan opiskelijan kylmällä suhtautumisella itseensä on negatiivinen yhteys oppimisorientaation (p<.01). Tutkimuksessa
oppimisorientaatiolla tarkoitetaan sisäistä motivaatiota oppimiseen, jonka kautta tavoitellaan syvempää ymmärrystä ja itsensä kehittämistä. Suoritusorientaatio on selitetty tarkoittavan yksilön opiskelun avulla tavoittelemaa sosiaalista menestystä, vertailua ja oman kyvykkyyden todistamista. (Lindholm 2020.) Lisäksi itseen kohdistuvalla myötätunnolla on todettu olevan edistäviä vaikutuksia etenkin yksilön kognitiiviseen (p<.01) ja psykologiseen
(p<.01) hyvinvointiin (Zessin ym. 2015).

5.4 Tunteet
Tunne voidaan määritellä kokemuksena, jolloin ihminen tulee tietoiseksi kehonsa reaktioista sekä reaktiota aiheuttavista tekijöistä (Herrala ym. 2008, 47). Tunteet voivat vaikuttaa
yksilön olotilaan ja käyttäytymiseen. Tutkimalla tunteitaan nuori pystyy käsittelemään huolenaiheitaan, toimintaansa ja aikomuksiaan. Omien tunteiden tiedostaminen, ymmärtäminen ja säätely ovat yhteydessä korkeampaan mielentilaan. Positiivinen mielentila on puolestaan eduksi sosiaalisille, älyllisille sekä fyysisille ominaisuuksille. (Fusar-Poli 2020.) Tunteiden säätelyllä tarkoitetaan yksilön kykyä muuttaa tai ylläpitää fysiologisia toimintoja tai sisäisiä

tunnetiloja,

jotka

ovat

yhteydessä
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hänen sen hetkisiin tunnekokemuksiinsa. Säätelyllä

pyritään vaikuttamaan tunneti-

lan esiintymiseen, kuten esimerkiksi sen kestoon ja voimakkuuteen. Säätely voi kohdistua
myönteisiin ja kielteisiin tunteisiin. Säätelytoiminnan tarkoituksena on estää häiriökäyttäytyminen tai stressitilan muodostuminen ja tukea yksilön tunne-elämää. Tehokkaalla tunteiden säätelyllä voidaan vähentää masennus- ja ahdistusoireita ja lisätä toimintakykyä ja itsearvostusta. Ali- tai ylisäätely ovat tunteiden säätelyn heikkouden ilmentymiä. Ylisäätely
johtaa usein tunteiden heikkoon ilmaisuun tai niiden pidättelyyn, ja alisäätely ilmenee vaikeutena kontrolloida tunteita. (Nurmi ym. 2015, 202.) Tunteita herättäviin tilateisiin reagoidaan yksilöllisesti. Merkitykselliset tilanteet saattavat saada aikaan esimerkiksi niskajännitystä, vatsa- tai selkäkipuja ja päänsärkyä. (Herrala ym. 2008, 30.)
Varhaislapsuudessa muodostuneilla kiintymystyyleillä on yhteyksiä siihen, kuinka yksilö
reagoi, tulkitsee ja käyttäytyy aikuisiällä eri elämäntilanteissa tai ihmissuhteissa, ja millaisina hän kokee itsensä ja muut ihmiset. Lapsuuden aikaiset kielteiset ja myönteiset kokemukset vaikuttavat vahvasti siihen minkä kiintymystyylin yksilö omaksuu. Turvallisesti kiintynyt kokee itsensä kelpaavana, osaavana ja rakastettavana. Henkilö kykenee luottamaan muiden apuun ja tukeen ja on kykenevä tarjoamaan muille tukea tarvittaessa. Turvallisesti kiintynyt on tavallisesti myös sosiaalisesti pärjäävä ja positiivisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Pelokkaasti kiintyneiden käsitys itsestä ja muista on negatiivinen,
jonka seurauksena heillä ei ole luottamusta omiin kykyihinsä tai pärjäämiseensä. Heitä varjostaa usein pelko siitä, ettei heitä haluta auttaa, jonka vuoksi pelokkaasti kiintyneet eivät
uskalla pyytää apua muilta. Takertuvassa kiintymyssuhteessa henkilö pitää muita hyvinä.
Käsitys itsestä on kuitenkin negatiivinen, jonka vuoksi omia kykyjä ja itseä pidetään huonona. Takertuvasti kiintyneillä esiintyy riippuvuutta muiden tuesta, mutta he ovat tunteikkaita ja seurallisia. Yksinoleminen aiheuttaa heille ahdistusta. Itseriittoisesti kiintynyt henkilö pitää itseään hyvänä, mutta käsitys muista on kielteinen, joka voi johtaa muilta saatavan tuen väheksyntään. Itseriittoisen kiintymystyylin omaavilla voi korostua hyvä itsetunto,
halu pärjätä yksin, ja tiedollisten asioiden hallitsemisen korostaminen. (Männikkö 2001.)

6

Liikunta

6.1 Liikuntasuositukset
Vähäinen liikunta

ja

fyysinen aktiivisuus aiheuttavat

haasteita

yhteiskunnalle

lisä-

ten muun muassa monia kansansairauksia ja kustannuksia sekä olemalla yhteydessä väestöryhmien välisiin eroihin terveydessä ja hyvinvoinnissa. Ihmiset harrastavat liikuntaa vapaa-ajallaan,

mutta

harrastusten ulkopuolelle

jäävä

fyysinen aktiivisuus on laskenut

muun muassa digitalisoitumisen myötä. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013.) Terveyden ja
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hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2019 teettämän kouluterveyskyselyn mukaan lukio-opiskelijoista päivittäin vähintään tunnin liikkuu 14 % (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019a). Kyselyn mukaan 27 % lukio-opiskelijoista harrastaa hengästyttävää liikuntaa enintään tunnin ajan viikossa vapaa-ajallaan ja 8 % ei harrasta liikuntaa lainkaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019b).
UKK-instituutin liikkumisen suositukset kertovat, kuinka paljon liikuntaa tulisi sisällyttää arkeen viikoittain terveyden ylläpitämiseksi tai edistämiseksi (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, 2020b). Aikuisten liikkumisen suositus on päivitetty uuteen vuonna 2019, ja siinä huomioidaan hyvinvointi kokonaisuutena. Uudessa liikkumisen suosituksessa keskitytään kestävyysliikunnan ja

lihaskunnon lisäksi

myös istumisen ja

paikallaanolon tauottami-

seen sekä riittävään lepoon ja uneen. (UKK-instituutti 2019.)
Liikkumisen suosituksen pohja koostuu palauttavasta unesta, jota tulee saada yksilöllisellä
tasolla riittävästi. Taukoja suositellaan pidettäväksi paikallaan olon lomassa aina kuin mahdollista. On osoitettu, että päivän aikana tapahtuvalla lyhytkestoisellakin liikehdinnällä saadaan aikaan terveyshyötyjä etenkin vähän liikkuvilla ihmisillä. Liikkumisen suosituksen mukaan arkeen liitettyä kevyttä liikuskelua tulisi tapahtua mahdollisimman usein. Erilaiset hyötyliikunnan muodot edistävät fyysistä aktiivisuutta ja luovat pohjaa terveysliikunnalle. Reipasta liikuntaa tulisi harrastaa vähintään 2 h 30 min viikossa, mutta nostamalla tehon rasittavaksi liikunnan ajallisen määrän voi tiputtaa 1 h 15 min. Samat terveyshyödyt on mahdollista saavuttaa lyhyemmässä ajassa,

kun liikunnan tehoa nostetaan.

(UKK-instituutti

2020a.) Liikunnan rasittavuutta on mahdollista arvioida yksilön kokeman rasitustason perusteella. Kevyt hengästyminen, jonka aikana pystyy tuottamaan puhetta, liittyy tavallisesti
kohtuukuormitteiseen liikuntaan. Rasittava liikunta aiheuttaa yksilölle voimakkaampaa hengästymistä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020b.)
Kestävyyskunnon lisäksi suosituksiin sisältyy lihaskunnon ja liikehallinnan harjoittelu kahdesti

viikossa.

Tällöin suurten lihasryhmien kuormittaminen ja

esimerkiksi

tasapai-

non haastaminen ovat tärkeässä roolissa liikuntasuorituksen aikana. (UKK-instituutti
2020a.)

6.2 Liikunnan vaikutukset
Liikunnalla edistetään ja ylläpidetään kehon rakenteellista, toiminnallista ja aineenvaihdunnallista terveyttä. Sillä pyritään vaikuttamaan motorisiin taitoihin, anatomisten rakenteiden lujuuteen ja voimaan, kehon energiankulutukseen, aineenvaihduntaan ja yksilön kykyyn työskennellä. (Vuori ym. 2019, 30.) Säännöllisellä liikunnalla voidaan lisäksi ennaltaehkäistä monia sairauksia (Vuori ym. 2019, 30; UKK-instituutti 2020b).
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Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia fyysiseen terveyteen, mutta lisäksi fyysisellä aktiivisuudella on myös psyykkistä hyvinvointia lisäävä vaikutus. Liikunnan suotuisina vaikutuksina mielen hyvinvoinnille voidaan pitää muun muassa positiivisen mielialan lisääntymistä,
ahdistusoireiden ehkäisemistä, parempaa stressinhallintakykyä ja itsetuntoa sekä kongitiivisten kykyjen paranemista. (Mandolesi ym. 2018.)
Fyysinen aktiivisuus vaikuttaa

psyykkiseen hyvinvointiin neurobiologisten mekanis-

mien kautta. Tällä tarkoitetaan aivoissa tapahtuvia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka vaikuttavat kognitioon ja yksilön kokemaan mielihyvään. Fyysisen aktiivisuuden on osoitettu esimerkiksi lisäävän aivojen etuosassa ja hippokampuksen alueella aivoissa olevan harmaan aineen määrää. (Mandolesi ym. 2018.) Liikunta lisää myös joidenkin välittäjäaineiden, kuten dopamiinin, serotoniinin ja noradrenaliinin, pitoisuuksien määrää (Lin & Kui 2013). Lisäksi liikunta suurentaa endorfiinipitoisuuksia elimistössä (Duodecim 2016). Kyseiset välittäjäainepitoisuuksien muutokset ovat lyhytaikaisia ja yksittäiseen liikuntakertaan sidottuja, jonka vuoksi liikunnan tulee olla säännöllistä positiivisten vaikutusten ylläpitämiseksi (Kauranen 2018, 528). Näiden ja useiden muiden muutosten vaikutukset aivojen toiminnassa lisäävät kognitiivisia kykyjä, kuten muistia ja tarkkaavaisuutta (Mandolesi ym. 2018).
Neurobiologisten muutosten lisäksi fyysinen aktiivisuus vaikuttaa hyvinvointiin psykososiaalisten tekijöiden kautta. Liikunnan avulla on mahdollista tyydyttää psykologisia perustarpeita, kuten sosiaalisen yhteisöllisyyden, kyvykkyyden ja autonomian tunteita. Lisäksi liikunta voi vaikuttaa positiivisesti henkilön kehonkuvaan. (Mandolesi ym. 2018.) Liikunta
mahdollistaa myös luonnossa liikkumisen, jolla on todettu olevan yhteys positiivisen mielialan lisääntymiseen (Coon ym. 2011).
Fyysisen aktiivisuuden on yhdessä unen kanssa todettu vaikuttavan edistävästi myös yksilön käyttäytymistä sääteleviin tekijöihin, kuten itsesäätelyyn ja toiminnanohjaukseen vaikuttaviin osa-alueisiin (Fanning ym. 2016). Sullivan ym. (2018) tuovat esille, että psyykkistä
hyvinvointia ja itsesäätelyn taitoja voidaan kehittää myös erilaisilla tietoisuutta ja kehoa harjoittavilla toiminnoilla, kuten joogalla (Sullivan ym. 2018). Lisäksi liikunnan on tutkittu
muun muassa vähentävän väsymystä sekä parantavan unenlaatua ja nukahtamisnopeutta
(Lang ym. 2013).

6.3 Liikunta ja stressi
Liikuntaa voidaan hyödyntää stressinhallinnan keinona, sillä säännöllisellä liikunnalla voidaan vaikuttaa positiivisesti yksilön kokemaan stressin tunteeseen ja oireisiin (Peltomaa
2015,

93). Sopivat

liikunta-annokset

vaikuttavat
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vähentävästi stressiin autonomisen hermoston säätelyn kautta (Lindholm & Gockel 2000).
Tämän vaikutuksen oletetaan johtuvan siitä, että liikunta vaikuttaa pidemmällä tähtäimellä
parasympaattisen hermoston aktiivisempaan toimintaan. Lisäksi liikunnalla on vaikutusta
tiettyjen hormonien, kuten endorfiinin, eritykseen, jolla on yhteys hetkelliseen rentoutumiseen. (Peltomaa 2015, 93.)
Liikunnan stressiä ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta huolimatta liikunta lisää elimistön tarvetta palautumiselle, sillä se aiheuttaa elimistöön hormonimuutosten myötä tapahtuvan stressireaktion (Peltomaa 2015, 110). Liiallinen kuormitus, josta elimistö ei kykene palautumaan, voi aiheuttaa yksilön voimavarojen loppumisen (Lindholm & Gockel 2000). Ylikuormitustilan muodostuminen voi liittyä fyysiseen tai psyykkiseen kuormitukseen tai näihin kumpaankin (Valtiovarainministeriö 2013), ja se on yhteydessä sympaattisen hermoston liialliseen aktiivisuuteen (Lindholm & Gockel 2000). Elimistön sympaattisen hermoston toiminta aktivoituu psyykkisen ja fyysisen stressin yhteydessä, ja erityisesti korkeakuormitteisessa liikunnassa myös elimistön kortisolitasot nousevat (Ponce ym. 2019). Liiallista stressireaktiota voidaan hillitä huomioimalla riittävä palautuminen sekä säätämällä
kuormituksen määrää ja kestoa (Valtiovarainministeriö 2013).
Palautumisen yhteydessä voidaan hyödyntää aktiivista tai passiivista palautumista. Passiivinen palautuminen tapahtuu levossa niin, että energiantarve minimoidaan. Aktiivisessa palautumisessa puhutaan verenkiertoa ylläpitävästä harjoittelusta. Tämän tyyppinen harjoittelu on yleensä lyhytkestoista ja matalalla kuormituksella tapahtuvaa. Aktiivista palautumista pidetään passiivista palautumista tehokkaampana tapana psyykkisessä ja fyysisessä
palautumisessa. (Peltomaa 2015, 92.)

6.4 Liikuntakulttuuri ja istuminen
Liikuntaa on pidetty yhtenä ihmisen perustoiminnoista, ja evoluutio ja perinnöllisten tekijöiden valikoituminen ovat suosineet liikuntakyvyn kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia ihmisten geeniperimässä (Vuori 2003, 15). Liikunta on tiivis osa menneisyyttä ja nykyisyyttä,
mutta sen toteutumismuoto on muuttunut. Yksi keskeisimmistä eroista perinteisessä ja modernissa liikunnassa voidaan nähdä liittyvän toiminnan tarkoitukseen, sillä ennen liikunnan modernistumisen alkamista nykyään merkittävässä roolissa oleva tavoitteellisuus ei
kuulunut

perinteiseen liikuntakäyttäytymiseen. Suomalaisten elinolojen muuttuessa

myös liikuntakulttuuri on ollut muutoksessa ja tämän seurauksena hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tavoittelu liikunnan avulla on korostunut. (Kokkonen 2015, 12–13, 370.) Hyvinvointivaltion ja teknologian kehittymisen myötä perinteinen työn kautta tapahtuva liikunta on vähentynyt ja liikuntaa toteutetaan enemmän harrastuksina (Vuori 2003, 13).
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Sosiaali- ja terveysministeriön istumisen vähentämisen suosituksissa (2015) todetaan,
että suomalaiset aikuiset istuvat, makaavat ja seisovat kolme neljäsosaa vuorokaudesta
valveilla ollessaan. Julkaisun mukaan yli 7 h vuorokaudessa istuvan aikuisen kuolemanriski nousee 5 %:lla jokaisesta lisätunnista, ja yli 9 h istuvilla aikuisilla riski ylipainoon, huonoon uneen ja

useampiin lääkärikäynteihin kasvaa.

Yhteiskunnan fyysisen aktiivisuu-

den väheneminen on yhteydessä arjessa ilmenevään istuvaan elämäntyyliin, joka pitkäaikaisena nostaa riskiä sydän- ja verisuonisairauksiin sekä tuki- ja liikuntaelinongelmiin. Tämän vuoksi runsasta istumista on vältettävä esimerkiksi tauottamisen ja arkiliikunnan avulla. Vapaa-ajalla tapahtuva istuminen voi kasvattaa terveysriskejä enemmän
kuin työssä tapahtuva istuminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.)
Teknologia liikunnassa
Liikunnan kaupallistumiseen liittyvät laitteet ja sovellukset ja sosiaalisen median roolin lisääntyminen lisää mobiililaitteisiin tarkoitetun sisällön kysyntää. Liikkujat haluavat yhä enenemissä määrin reaaliaikaista tietoa liikkumisesta, stressistä, unesta ja muista hyvinvoinnin
osa-alueista. Parhaimmillaan liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvä teknologia voi lisätä liikkumista ja kokonaisvaltaista terveyttä, mutta samalla se voi lisätä esimerkiksi liikuntariippuvuuden pahenemisen riskiä. (Kokkonen 2015, 359.)
Liikuntateknologian hyödyt ovat moninaiset, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia kuluttajille.
Teknologiaa hyödyntämällä yksilö voi saada täsmällisempää tietoa omasta fysiologisesta
toiminnastaan esimerkiksi sykemittarin avulla. Sykemittari tarjoaa mahdollisuuden harjoitteluun halutun mukaisilla sykerajoilla, mikä opettaa käyttäjää tunnistamaan tehokkaammin omaa sykekäyttäytymistään. Lisäksi teknologian avulla saatava eksakti ja reaaliaikainen tieto mahdollistavat harjoitteluun liittyvän virheellisen toiminnan korjaamisen ja edesauttavat tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumista. Teknologia tarjoaa myös suotuisat
puitteet kehityksen havainnoimiselle omien saavutettujen tulosten vertailun kautta. (Putkonen, J. 2018.)

6.5 Nuorten liikkumisen ja liikkumattomuuden syyt
Liikuntamotivaatio on yhteydessä yksilön valitsemiin tehtäviin, niiden intensiteettiin ja suorituksen laatuun sekä pitkäjänteisyyteen liikunnassa. Liikuntaan voi motivoida esimerkiksi
harrastuksen sosiaalisuus, terveysvaikutukset, painonhallinta, ulkonäön muokkaaminen tai
erilaiset kokemukset. Yksilön motivoitumiseen vaikuttaa koettu pätevyys. Tällä tarkoitetaan sitä, kuinka pätevänä ja hyvänä liikkujana yksilö kokee itsensä. Esimerkiksi huonouden tunne ja osaamattomuus voivat vaikuttaa liikunnan toteutumiseen negatiivisesti. (Heikinaro-Johansson ym.

2007, 67,

157) Vanttajan ym.

(2017)
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pitkittäistutkimuksen perusteella nuorten aikuisten liikuntainnostusta edisti 39 %:lla ystävät,
26 %:lla urheiluseura ja 19 %:lla omat vanhemmat (Vanttaja ym. 2017).
Liikunta ja urheilu ovat nykypäivänä näkyvä ja vahva trendi, joka vaikuttaa myös nuorten asenteisiin liikuntaharrastusta

kohtaan.

Pääsääntöisesti

tämän suuntainen trendi

on suotuisa ja sillä on paljon positiivisia vaikutuksia terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä, mutta monen muun asian tavoin myös urheiluun ja liikuntaan liittyy riskitekijöitä. Liikunnan vaarat voivat kohdistua psyykkisiin ja fyysisiin ominaisuuksiin. Haitoille altistavia tekijöitä ovat muun muassa liian yksipuolinen harjoittelu, liian varhaisessa iässä aloitettu raskas liikunta, liiallinen harjoittelu tai urheilun merkityksen liiallinen korostuminen yksilön elämässä. (Vuori ym. 2019, 510.)
Liikuntariippuvuudella tarkoitetaan toimintaa, jossa liikuntaan ja liikkumiseen on syntynyt
pakonomaisia piirteitä. Yksilö hakee usein liikunnasta vahvaa mielihyvän tunnetta, jolla pyritään pitämään loitolla ikäviä tunteita, kuten esimerkiksi ahdistuneisuutta. Rutiininomaisella toiminnalla voidaan hakea myös turvallisuuden tunnetta. Liikuntariippuvuuden riskitekijöinä voi olla tietyt persoonallisuuden piirteet, kuten korkea tavoite- tai kontrollihakuisuus.
(Vuori ym. 2019, 510.) Tyypillisiä piirteitä riippuvuudesta kärsivällä on pakonomainen tarve
liikkua, huolimatta kehon väsymystilasta tai muista riskitekijöistä, kuten flunssasta. Tunnusmerkkejä ovat lisäksi muun muassa henkilön vapaaehtoinen erittäin runsas liikunta, vieroitusoireiden, kuten ärtyneisyyden, ahdistuneisuuden ja unihäiriöiden, esiintyminen liikuntaharrastuksen estymisen seurauksena

ja

muiden velvollisuuksien laiminlyönti

liikun-

nan mahdollistamiseksi. Näihin velvollisuuksiin lukeutuvat esimerkiksi sosiaaliset suhteet,
opiskelu tai työ. Yksilö saattaa myös liikkua pidempiä aikoja tai raskaammin kun oli suunnitellut eikä liikunnan säätely yleensä onnistu. Huomionarvoista on kuitenkin, että edellä mainituista kriteereistä useamman tulee toteutua, jotta liikuntariippuvuuden tunnusmerkit täyttyvät. Tällöinkin tulee tarkastella, onko kyse esimerkiksi rutiineiksi muodostuneista elämäntavoista, johon ei liity niinkään harjoittelun tuottamat kehon tuntemukset tai tunne-elämän hallinta. (Fogelholm ym. 2011, 53.)
Suomalaisen pitkittäistutkimuksen (2015) mukaan vähän liikkuvien nuorten aikuisten yleisimmiksi perusteluiksi liikkumattomuuteen nousivat 54 %:lla ajanpuute ja 54 %:lla se,
ettei nauti kilpailemisesta. Vastaajista 29 % koki kotiympäristön liikuntapaikkojen puutteen syyksi

liikunnan harrastamisen vähäisyydelle. Erilaisten liikuntaa

den kasautuminen voidaan tutkimuksen mukaan yhdistää

muun muassa

estävien tekijöihuonontunee-

seen liikuntaminäkuvaan ja liikuntakiinnostuksen sekä liikunnan arvostuksen vähentymiseen. Nämä

tekijät

vähentävät

yksilön liikunnallista

aktiivisuutta

käytännössä.
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Liikuntahaluttomuutta voi selittää yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi esimerkiksi menneisyyden liikuntakokemukset sekä sosiaaliset suhteet ja elämän olosuhteet. (Vanttaja ym.
2017.)
1990-luvulta lähtien suomalaisten liikuntatottumuksissa on korostunut teknisyys ja tuotteiden hyödyntäminen. Kajavan ym. (2017) suomalaisten liikuntakulutusta eri koulutusryhmissä käsittelevän tutkimusartikkelin mukaan liikuntavälineisiin ja -palveluihin kulutetut rahamäärät ovat olleet kasvussa vuosina 1985–2012, mikä kertoo vapaa-ajan ja liikunnan kaupallistumisesta

ja

tuotteiden hyödyntämisen yleistymisestä. Tutkimuksen mu-

kaan väestöryhmien koulutus on yhteydessä liikuntakulutukseen. Perusasteen suorittaneiden ja korkeammin koulutettujen suomalaisten välillä voidaan tällä aikavälillä nähdä eroja
liikuntakulutuksessa, sillä tutkimuksen mukaan perusasteen koulutuksen käyneillä

ihmi-

sillä liikuntakulutuksen osuus kokonaiskulutuksesta oli noin 0,3–0,4 %. Korkeasti koulutetuilla kyseinen luku asettui noin 0,9–1,1 % välille. (Kajava ym. 2017.) 1990-luvulta lähtien voidaan huomata myös, että sosiaaliryhmien väliset terveyserot ovat kasvaneet. Liikunta- ja terveystottumusten eroavaisuudet eri väestöryhmissä luovat riskin liikkumisen yhä
epätasaisempaan jakautumiseen väestön sisällä. (Kokkonen 2015, 350, 368.) Myös lasten ja nuorten liikunnan harrastaminen on riippuvaista

vanhempien sosioekonomisesta

asemasta. Palomäen ym. (2016) tutkimuksen mukaan suurituloisissa talouksissa nuoret
liikkuivat vähintään tunnin keskimäärin 5,1 päivänä viikossa. Alimpaan tuloluokkaan kuuluvien perheiden nuorilla kyseinen luku oli 4,4 (p<.05). Näiden tulosten mukaan suurituloisten talouksien nuoret liikkuivat 16 % enemmän kuin alimmassa tuloluokassa asuvien perheiden nuoret. Ylimmässä tuloluokassa 78 % nuorista harrasti urheiluseurassa ja alimmassa tuloluokassa kyseinen luku oli 48 % (p<.001). (Palomäki ym. 2016.)

7

Podcastin laatiminen

7.1 Kohderyhmäanalyysi
Podcastilla tarkoitetaan useista äänitiedostoista koostuvaa sarjaa, joita kuuntelija pystyy
kuuntelemaan eri

alustojen kautta. Suomessa

podcastit

yleistyivät

vuosina

2018–

2019. (Kortesuo 2019, 146–148.) Podcastien kuuntelu on yleistä nuorten keskuudessa ja
kuulijan on helppo hyödyntää tuotosta monessa eri tilanteessa (Indieplace 2019). Kuulijan mielenkiintoon vaikuttavat podcastin aihe ja sen ajankohtaisuus yksilölle. Kohderyhmän määrittäminen etukäteen on hyödyllistä, sillä tällöin sisällön kohdentaminen kuulijalle
on helpompaa. Podcastin tuottamisessa sisältötyyli, eli se, kuinka asiasisällön esilletuonnin tapa,

voi

olla

esimerkiksi

opettava

tai
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viihdyttävä. Sisältötyylin valinta on usein riippuvainen podcastjakson aiheesta. Kuuntelijan kannalta kuva podcastissa puhuvista henkilöistä auttaa luomaan mielikuvan tekijöistä.
Tämä lisää puhujien uskottavuutta. (Aaltonen 2020.)
Podcastin kuuntelun mielekkyyttä ja kiinnostavuutta kuuntelijan näkökulmasta voidaan lisätä esimerkiksi puhujan hymyllä ja intonaation, eli sävelkorkeuden ja äänenvoimakkuuden, vaihtelulla (Kortesuo 2019, 150-151). Puheeseen ja sen tulkintaan vaikuttaa paralingvistiset piirteet, jotka kuuluvat puheen nonverbaalisiin ominaisuuksiin. Näitä ovat esimerkiksi äänen korkeus, sävy ja voimakkuus sekä taukojen pitäminen puheessa esimerkiksi naurun takia. (Horvath 2016.)

7.2 Resurssianalyysi
Podcastjaksoon sisältyy usein alkumusiikki ja loppumusiikki. Jakson aikana puhetta ja aiheita voidaan jakaa lyhytkestoisilla välimusiikeilla. (Kortesuo 2019, 146–148.) Tekijänoikeuslain mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen (Tekijänoikeuslaki 1961/404, 1 §). Tämän vuoksi kuluttajan tulee hankkia musiikinkäyttölupa, mikäli hän käyttää teosta julkisesti esimerkiksi verkossa tai sosiaalisen median alustoilla (Teosto). Laadukkaan podcastin äänitykseen tarvitaan studio, joka sisältää
mikrofonin, akustisesti optimaalisen tilan, tietokoneen ja äänenkäsittelyohjelman. Lisäksi
tuottamiseen tarvitaan podcastin säilytys-

ja

jakelupalvelut,

jotta

podcastille

voi-

daan luoda syöte ja sitä voidaan jakaa eteenpäin kuuntelijoille. Tällaisia alustoja ovat esimerkiksi Anchor, Soundcloud, Spotify ja iTunes. (Kortesuo 2019, 146–148.)

8

Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat

Opinnäytetyön tarkoituksena

oli tuottaa

lukiolaisten hyvinvointitietoa lisäävä

pod-

castsarja ja vaikuttaa näin myös lukiolaisten terveyskäyttäytymiseen edistävästi. Opinnäytetyön yhteistyökumppaneina toimi Suomen Lukiolaisten Liitto, Suonenjoen lukio ja Lappeenrannan Kimpisen lukio. Tilastot lukiolaisten jaksamisesta ovat lähivuosina herättäneet
huolta, minkä vuoksi Suomen Lukiolaisten Liiton kanssa yhteistyössä valikoitunut opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja kohderyhmän kannalta keskeinen. Podcast tuotettiin fysioterapeuttisesta näkökulmasta korostaen ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja psykofyysistä lähestymistapaa.
Kehittämistehtävän tutkimusongelmat
1. Mistä neljästä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueesta lukiolaiset kokevat tarvitsevansa eniten tietoa?
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2. Mitkä lähteet vaikuttavat tällä hetkellä eniten lukiolaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin?
2.1 Mitkä lähteet vaikuttavat eniten lukiolaisten tämänhetkiseen hyvinvointitietoon?
2.2 Mitkä lähteet vaikuttavat eniten lukiolaisten tämänhetkiseen terveyskäyttäytymiseen?

3. Kuinka tehokkaasti podcastin eri osa-alueilla pystyttiin vaikuttamaan lukiolaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin?
3.1 Kuinka tehokkaasti podcastin eri osa-alueilla pystyttiin vaikuttamaan lukiolaisten koettuun hyvinvointitietoon?
3.2 Kuinka tehokkaasti podcastin eri osa-alueilla pystyttiin vaikuttamaan lukiolaisten tuleviin valintoihin koskien terveyskäyttäytymistä?

9

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

9.1 Aineisto
Kehittämistyön perusjoukkona toimi Lappeenrannan Kimpisen lukion oppilaat (n=585)
ja Suonenjoen lukion oppilaat (n=90). Otanta tapahtui ositetun otannan tasaisella kiintiöllä,
jossa lukion luokka-asteet 1.–3. toimivat ositteina. Koehenkilöiksi valikoitui Kimpisen lukion opiskelijoista n=52 ja Suonenjoen lukion opiskelijoista n=39. Yhteensä n=91. Otannan n-määrässä huomioitiin mahdollinen kato, joka prosessin aikana tapahtui. Mukaanottokriteereinä oli, että henkilö on kirjoilla Kimpisen lukiossa tai Suonenjoen lukiossa vuosiluokilla 1., 2., tai 3 ja henkilö ymmärtää suomen kieltä. Poissulkukriteerinä oli, että henkilöllä
ei ole sähköpostiosoitetta kirjattuna koulun rekisteritietoihin.

9.2 Kehittämisasetelma
Tämä kehittämistyönä toteutettu opinnäytetyö eteni kehittämistoiminnan vaiheiden mukaisesti niin, että prosessiin sisältyi aloitusvaihe, suunnitteluvaihe, käytännön toteutus ja valmis tuotos. Yhteistyökumppanina toimiva Suomen Lukiolaisten Liitto jakaa valmiin tuotoksen liiton aktiivijäsenille sosiaalisen median kanaviensa kautta. Lisäksi yhteistyölukioina
toimivat

Kimpisen lukio

ja Suonenjoen lukio saavat tuotetun podcastsarjan käyt-

töönsä. Tutkimuksen kulku on esitelty tarkemmin kuviossa 1. Opinnäytetyön käytännön toteutuksessa tapahtuneet työtehtävät voidaan jakaa edelleen esivaiheeseen, työstövaiheeseen, tarkistusvaiheeseen ja viimeistelyvaiheeseen.
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Kuvio 1. Tutkimuksen kulku

Tutkimus oli luonteeltaan epäkokeellinen.

Mittauskertoja tutkimuksessa oli kaksi,

en-

nen podcastin tuottamista ja lähettämistä sekä sen jälkeen. Tutkimus oli kohorttitutkimus,
jossa perusjoukkoon kuuluivat Kimpisen lukion ja Suonenjoen lukion opiskelijat. Havainnot ajoittuivat tosiaikaisesti ja tutkimus oli aikaulottuvuudeltaan pitkittäinen.

9.3 Tiedonkeruumenetelmät
Opinnäytetyön viitekehyksen tiedonhakuun käytettiin PubMed-tietokantaa, LAB ammattikorkeakoulun Primo -tietokantoja,
haussa

kirjallisuutta ja

tieteellislehtien artikkeleita. Tiedon-

käytettiin hakusanoja: adolescent, well-being,

life

management,

life skills, stress, self determination theory, self knowledge, circadian sleep rhythm, insomnia, caffeine, sleep pressure, body awareness, mindfulness and yoga, self compassion, physical activity ja exercise. Hakusanoja käytettiin erikseen ja yhdistellen. PubMed tietokannassa tutkimusten julkaisuvuodet

rajattiin vuosiin 2010–2021.

Lisäksi
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tiedonhaussa käytettiin myös liikuntatieteellisen seuran verkkosivuilla julkaistuja vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita.
Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmät koostuivat alkukyselystä ja palautekyselystä, jotka
testattiin tekijöiden kanssa samalla vuosikurssilla opiskelevilla henkilöillä ennen kyselyn lähettämistä koehenkilöille. Tekijät tekivät alku- ja palautekyselyt tutkimusta varten. Kyselyt
toteutettiin sähköisesti Webropol-alustalla, ja niiden linkit lähetettiin koehenkilöille sähköpostitse. Molemmissa kyselyissä vastausaika oli 2 viikkoa, ja molemmissa kyselyissä koehenkilöille lähetettiin kaksi muistutusta vastausajan sisällä. Lisäksi kuuntelijoita muistutettiin palautekyselyyn vastaamisesta podcastsarjan viimeisen jakson lopussa.
Alkukysely
Alkukysely on esitetty liitteessä 3. Alkukyselyssä vastaajilta kerättiin nimi, sähköpostiosoite,
luokka-aste ja sukupuoli. Kyseisiä tietoja tarvittiin podcastin lähetystä ja vastanneiden sukupuoli- ja luokka-astejakaumien analysointia varten. Alkukyselyssä selvitettävät tutkimusongelmat on esitetty taulukossa 1. Alkukyselyn hyvinvoinnin osa-alueita käsittelevässä kysymyksessä vastaajaa pyydettiin asettamaan viisi hyvinvoinnin osa-aluetta järjestykseen 1–5 sen mukaan, mistä hän koki tarvitsevansa eniten tietoa. Kysymyksessä arvo 1 =
tarvitsen eniten tietoa ja 5 = tarvitsen vähiten tietoa. Osa-alueet olivat elämänhallinta ja
voimavarat, uni ja palautuminen, liikunta, kehotietoisuus ja tunteet sekä ravitsemus. Näistä
viidestä osa-alueesta pyrittiin selvittämään neljä kohderyhmälle tarpeellisinta aihetta podcastjaksojen tuottamista varten. Osa-alueiden tarkempi kuvaus oli avattu kysymyksen yhteydessä (ks. liite 3). Alkukyselyn hyvinvointitiedon lähteitä käsittelevässä kysymyksessä
vastaajaa

pyydettiin asettamaan annetut

lähdevaihtoehdot

tärkeysjärjestykseen 1–

3 sen mukaan, mistä hän koki saavansa eniten hyvinvointiin liittyvää tietoa. Kysymyksessä
arvo 1 = eniten tietoa lisäävä ja arvo 3 = kolmanneksi eniten tietoa lisäävä. Alkukyselyn terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia lähteitä käsittelevässä kysymyksessä ohjeistus oli sama
kuin edellä esitetyssä kysymyksessä. Näissä kysymyksissä lähdevaihtoehdoiksi oli annettu
terveyssuositukset, sosiaalinen media (esim. YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok, blogit yms.), televisio ja suoratoistopalvelut (esim. Netflix, Yle Areena, Ruutu
yms.), opetus koulussa, harrastukset, kirjallisuus, lähipiiri ja jokin muu. Kyseisistä vaihtoehdoista selvitettiin vastaajien kolme tärkeintä hyvinvointitietoon ja terveyskäyttäytymiseen vaikuttavaa lähdettä.
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XX = ensisijainen tiedonkeruumenetelmä
Taulukko 1. Tutkimusongelmiin vastaavat kysymykset alkukyselyssä

Palautekysely
Palautekysely on esitetty liitteessä 4. Palautekyselyssä vastaajilta ei kerätty henkilötietoja,
eli tietoja, joiden perusteella henkilö olisi tunnistettavissa. Palautekyselyssä kerättiin vastaajan sukupuoli ja opintojen luokka-aste. Kyseisiä tietoja tarvittiin vastanneiden sukupuolija luokka-astejakaumien analysointia varten. Palautekyselyssä selvitettävät tutkimusongelmat on esitetty taulukossa 2. Palautekysely oli jaettu podcastjaksojen aiheiden mukaisesti siten, että jokaisesta jaksosta kerättiin erillinen palaute. Jokaisesta aihealueesta vastaajalta selvitettiin tieto siitä, oliko hän kuunnellut kyseisen aihealueen podcastjakson. Jos
vastaaja vastasi kyllä, hänet ohjattiin siirtymään seuraavaan kyseistä aihealuetta koskevaan kysymykseen. Jos vastaaja vastasi ei, hänet ohjattiin siirtymään seuraavaan aihealueeseen. Hyvinvointitiedon lisääntymistä ja terveyskäyttäytymistä koskevat kysymykset kysyttiin jokaisessa aihealueessa. Hyvinvointitiedon lisääntymistä käsittelevässä kysymyksessä vastaajaa pyydettiin arvioimaan väittämä koen, että podcastjakson sisältö lisäsi hyvinvointitietoisuuttani asteikolla 1–5. Asteikossa arvo 1 = täysin samaa mieltä, 2 =
melko samaa mieltä, 3 = en osaa sanoa, 4 = melko eri mieltä ja 5 = täysin eri mieltä. Terveyskäyttäytymistä käsittelevässä kysymyksessä vastaajaa pyydettiin arvioimaan väittämä
uskon, että kyseisen podcastjakson sisältö tulee vaikuttamaan hyvinvointiini liittyviin valintoihin tulevaisuudessa. Kysymystä arvioitiin samalla asteikolla kuin edellä mainittua väittämää.
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XX= ensisijainen tiedonkeruumenetelmä, X=toissijainen tiedonkeruumenetelmä
Taulukko 2. Tutkimusongelmiin vastaavat kysymykset palautekyselyssä

9.4 Podcastin laatiminen
Kehittämistyön tuotoksena syntyi viisiosainen Hyvinvoinnin anatomia -podcastsarja. Sarjan jaksot ovat pituudeltaan 20–25 minuuttia, lukuun ottamatta esittelyjaksoa, jonka kesto
on noin 5 minuuttia. Podcastin tuottaminen aloitettiin äänitystilojen hankkimisella. Äänitystilana toimi Lappeenrannan Norppaviihde ry:n studio. Podcast tuotettiin alkukyselyn tulosten perusteella, jolloin jaksojen aiheiksi valikoituivat elämänhallinta ja voimavarat, uni ja palautuminen, kehotietoisuus ja tunteet sekä liikunta. Kyseisistä aiheista tehtiin kirjallisuuskatsaus, jonka pohjalta jaksot käsikirjoitettiin kohderyhmälle sopiviksi. Jokainen jakso sisältää
6–7 opinnäytetyön tekijöiden kirjallisuuskatsauksen pohjalta laatimaa käytännön vinkkiä,
jotka johdattelevat kuuntelijan käsiteltävään aiheeseen.
Jaksot

äänitettiin käsikirjoitusten pohjalta.

Jaksojen editointi tapahtui Audacity-ohjel-

malla Norppaviihde ry:n laitteistoa hyödyntäen. Editoimisen jälkeen podcastjaksoihin lisättiin alku-, väli- ja loppumusiikit, joissa tuli huomioida tekijänoikeudet. Musiikin hankkimiseen käytettiin Epidemic Sound -palvelun Personal-lisenssiä, joka antaa oikeudet musiikin käyttämiseen podcastin RSS-syötteen perusteella. Tämän jälkeen podcastille laadittiin nimi. Nimen laatimisen jälkeen podcastille suunniteltiin ja kuvattiin kansikuva. Hyvinvoinnin anatomia -podcastin kansikuva on esitetty kuvassa 1. Kansikuva toteutettiin Canvaohjelmalla. Valmiit podcastjaksot ja kansikuva ladattiin Anchor.fm-podcastalustalle, mikä
mahdollistaa jaksojen kuuntelun Spotify-palvelussa ja Anchor.fm-sivustolla. Alustalta poimittiin linkit podcastsarjaan, ja ne jaettiin sähköpostitse alkukyselyyn vastanneille koehenkilöille ja yhteistyökumppaneille. Koehenkilöitä pyydettiin kuuntelemaan jaksot ja antamaan niistä

palautetta.

Podcastjaksoihin tehtävät

muutokset
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vaativat saman muutosehdotuksen ilmenemisen 50 %:lla vastaajista. Palautteen perusteella podcastjaksot eivät vaatineet muutoksia. Suomen Lukiolaisten liitto jakaa valmista podcastia liiton aktiivijäsenien kuunneltavaksi. Lisäksi podcast jaetaan yhteistyölukioiden käyttöön.
Podcastin tuottamisessa huomioitiin käytössä olevat resurssit. Prosessin aikana oli huomioitava ajankäytölliset resurssit, tuotokseen tarvittava välineistö sekä editointiin ja julkaisuun vaadittavat alustat. Lisäksi resursseissa otettiin huomioon opinnäytetyöntekijöiden osaaminen podcastin tuottamisessa. Opinnäytetyön tekeminen ei vaatinut rahallisia
resursseja tekijöiltä eikä yhteistyökumppaneilta, sillä äänitykseen tarvittava välineistö ja tilat saatiin lainaan Norppaviihde ry:ltä ja editoinnissa sekä julkaisussa hyödynnettiin maksuttomia palveluita ja alustoja. Muu tarvittava välineistö, kuten järjestelmäkamera ja kannettava tietokone, tekijöiltä löytyi itseltään.
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Kuva 1. Hyvinvoinnin anatomia -podcastin kansikuva

9.5 Eettiset näkökulmat
Kehittämistyössä huomioitiin eettiset tekijät koskien tietojen luottamuksellisuutta, informointia, vapaaehtoisuutta ja tietosuoja-asioita. Kehittämistyöhön osallistuminen oli henkilöille täysin vapaaehtoista. Koehenkilöitä informoitiin saatekirjeellä (liite 1) tutkimuksen kulusta,

tulosten käyttötarkoituksesta ja siitä,

että

heillä oli oikeus keskeyttää tutkimuk-

seen osallistuminen milloin vain niin halutessaan. Koehenkilöille lähetettiin tietosuojailmoitus (liite 2) tutkimukseen liittyen. Alku- ja loppukyselyiden tuloksia käsiteltiin luottamuksellisesti ja anonyymisti. Alkukyselyssä koehenkilöä pyydettiin täyttämään tutkimuksen kannalta tarpeelliset esitiedot,

kuten nimi ja sähköpostiosoite. Näitä tietoja

tarvittiin pod-

castsarjan lähettämistä varten. Palautekysely suoritettiin täysin anonyymisti. Podcastista
eikä opinnäytetyöraportista ole mahdollista tunnistaa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä
ja lisäksi tutkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus koehenkilöitä koskevissa asioissa. Kyselylomakkeiden vastaukset tulivat Webropol-alustalle tutkijoiden käyttäjätunnuksen ja salasanan taakse, jonka vuoksi ulkopuolisilla ei ollut mahdollisuutta päästä käsiksi tietoihin. Tutkimuksen päätyttyä siihen liittyvät

tiedostot

tuhotaan asianmukaisesti

viimeistään kah-

den kuukauden kuluttua tutkimuksen päättymisestä.

9.6 Aineiston analysointi
Alkukysely
Alkukyselyn hyvinvoinnin osa-alueita käsittelevästä kysymyksestä saatu aineisto analysoitiin hyödyntäen vastausten keskiarvoa. Jokaisen osa-alueen vastauksista

laskettiin kes-

kiarvo, jonka avulla saatiin selville osa-alueen sijoittuminen tiedon tarpeellisuuden mukaan. Lähimmäksi arvoa 1 sijoittunut keskiarvo edusti osa-aluetta, josta tarvittiin eniten tietoa. Lähimmäksi arvoa 5 sijoittunut keskiarvo edusti osa-aluetta, josta tarvittiin vähiten tietoa. Hyvinvointitiedon lähteitä ja terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia lähteitä koskevissa kysymyksissä

aineisto

analysoitiin hyödyntäen vastausten frekvenssijakaumaa. Vastaajat

asettivat järjestykseen kolme eniten käyttämäänsä lähdettä. Kysymyksissä arvo 1 = Eniten tietoa lisäävä / 1 = Eniten terveyskäyttäytymiseeni vaikuttava ja 3 = Kolmanneksi eniten tietoa lisäävä / 3 = Kolmanneksi eniten terveyskäyttäytymiseeni vaikuttava. Yleisin vastaajien käyttämä lähde analysoitiin selvittämällä, missä annetussa lähdevaihtoehdossa oli
korkein frekvenssi vastauksissa 1. Toiseksi yleisin vastaajien käyttämä lähde analysoitiin selvittämällä, missä annetussa lähdevaihtoehdossa oli korkein frekvenssi vastauksissa
2, ja kolmanneksi yleisin lähde selvittämällä missä lähteessä oli korkein frekvenssi vastauksissa 3.
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Palautekysely

Palautekyselyn hyvinvointitiedon lisääntymiseen ja terveyskäyttäytymiseen liittyvissä kysymyksissä aineisto analysoitiin osa-alueittain hyödyntäen vastausten frekvenssijakaumaa.
Palautteen vähäisyyden vuoksi analysointia ei voitu suorittaa jokaisessa kysymyksessä. Palautekyselyssä esitetty avoin kysymys olisi analysoitu laadullisen analysoinnin
keinoin, jos vastauksia kyseiseen kysymykseen olisi saatu.

10 Tulokset
10.1 Lukiolaisten tiedontarpeet hyvinvoinnin osalta
Alkukyselyyn vastanneiden koehenkilöiden sukupuoli- ja luokka-astejakaumat on esitetty
taulukossa 3. Kyselyyn vastasi 12 koehenkilöä, joista neljäsosa oli poikia ja loput tyttöjä. Kyselyyn vastanneista suurin osa oli 3. vuoden opiskelijoita. Vastanneista 1. vuoden opiskelijoita oli neljäsosa ja 2. vuoden opiskelijoita oli hieman alle viidesosa.

Taulukko 3. Alkukyselyyn vastanneiden koehenkilöiden sukupuoli- ja luokka-aste jakaumat

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueita käsittelevien vastausten keskiarvot on esitetty taulukossa 4. Kyselyn perusteella eniten tietoa tarvittiin osa-alueesta elämänhallinta ja
voimavarat. Toiseksi eniten tietoa tarvittiin aiheesta uni ja palautuminen, kolmanneksi eniten aiheesta liikunta ja neljänneksi eniten aiheesta kehotietoisuus ja tunteet. Vähiten tietoa kyselyn perusteella tarvittiin aiheesta ravitsemus, jonka vuoksi kyseinen osa-alue rajautui podcastjaksojen aiheiden ulkopuolelle.
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Taulukko 4. Osa-alueiden keskiarvot

10.2 Lukiolaisten hyvinvointitiedon lähteet
Hyvinvointitieto
Lukiolaisten yleisimpiä hyvinvointitiedon lähteitä käsittelevien vastausten frekvenssijakaumat ja prosenttiosuudet on esitetty taulukossa 5. Alkukyselyn tuloksia tarkasteltaessa
voidaan todeta, että kyselyyn vastanneet lukiolaiset saivat hyvinvointiin liittyvää tietoa yleisimmin sosiaalisesta mediasta. Toiseksi eniten tietoa saatiin opetuksesta koulussa ja kolmanneksi eniten tietoa saatiin lähipiiriltä.

Taulukko 5. Hyvinvointitiedon lähteiden frekvenssijakaumat ja prosenttiosuudet

Terveyskäyttäytyminen
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Tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että lukiolaisten terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat yleisimmin samat lähteet, joista he saavat hyvinvointiin liittyvää tietoa. Terveyskäyttäytymiseen vaikuttavien lähteiden frekvenssijakaumat ja prosenttiosuudet on esitetty taulukossa

6. Kyselyyn vastanneiden lukiolaisten terveyskäyttäytymiseen vaikutti yleisim-

min sosiaalinen media, mutta hyvinvointitietoon liittyvistä tuloksista poiketen toiseksi eniten vastaajien terveyskäyttäytymiseen vaikutti lähipiiri. Kolmanneksi eniten vastaajien terveyskäyttäytymiseen vaikutti opetus koulussa.

Taulukko 6. Terveyskäyttäytymiseen vaikuttavien lähteiden frekvenssijakaumat ja prosenttiosuudet

10.3 Podcastin vaikuttavuus
Podcastin kuuntelun jälkeiseen palautekyselyyn vastasi 1 koehenkilö. Vastaajan sukupuoli
oli tyttö ja luokka-aste 2. vuosi. Palautekyselyn vastausten mukaan koehenkilö oli kuunnellut jaksot uni ja palautuminen sekä liikunta. Vastausten perusteella palautetta ei saatu jaksoista elämänhallinta ja voimavarat eikä kehotietoisuus ja tunteet. Palautteesta ei tullut
esille jaksoihin liittyviä muutosehdotuksia, jonka vuoksi jaksot pysyivät alkuperäisinä.
Hyvinvointitieto
Koehenkilö vastasi olevansa melko samaa mieltä väitteen koen, että podcastjakson sisältö
lisäsi hyvinvointitietoisuuttani kanssa uni ja palautuminen sekä liikunta jaksoissa.
Terveyskäyttäytyminen
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Koehenkilö vastasi olevansa täysin samaa mieltä väitteen uskon, että kyseisen podcastjakson sisältö tulee vaikuttamaan hyvinvointiini liittyviin valintoihin tulevaisuudessa kanssa
jaksossa liikunta. Uni ja palautuminen jaksossa vastaaja koki olevansa kyseisen väitteen kanssa melko samaa mieltä.

11 Pohdinta
11.1 Aineisto
Opinnäytetyön kohderyhmänä toimi lukiolaiset. Tutkimuksen perusjoukko koostui Lappeenrannan Kimpisen lukion ja Suonenjoen lukion 1.–3. vuoden opiskelijoista. Opinnäytetyöhön
valikoitunut otoskoko (n=91) oli pieni, jonka lisäksi opinnäytetyöprosessin aikana kävi kato
sekä alkukyselyssä että palautekyselyssä. Katoa pyrittiin ehkäisemään saatekirjeillä, kahdella muistutuksella kyselyyn vastaamisesta ja riittävällä vastausajalla. Koehenkilöille lähetetty saatekirje oli kuitenkin melko pitkä, mikä saattoi vähentää koehenkilöiden mielenkiintoa tutkimusta kohtaan ja tätä kautta alentaa kyselyiden vastausprosenttia. Sähköpostilla
lähetettyjen muistutusten lisäksi kuuntelijaa kannustettiin vastaamaan palautekyselyyn podcastsarjan viimeisessä jaksossa. Syynä suureen katoon saattoi olla esimerkiksi
koehenkilöiden ajan- tai kiinnostuksen puute. Muistutukset olisi voitu lähettää sähköpostin
sijaan puhelimitse.
Suurin haaste kohderyhmän kohdalla oli tuottaa kaikkien lähtötasolle soveltuva podcastsarja. Lukio-opiskelijat jakautuivat 1., 2. ja 3. vuoden opiskelijoihin, jonka vuoksi yksilöiden tietotasot voivat poiketa toisistaan käytyjen lukio-opintojen perusteella. Podcastsarjan sisällön kannalta huomioonotettavia lukion oppiaineita ovat terveystieto ja psykologia. Kyseisistä oppiaineista on lukio-opintojen aikana yhdet pakolliset kurssit, jonka jälkeen
aiheisiin liittyvien lisäopintojen määrä vaihtelee yksilöittäin. Tämä hankaloittaa yhteisen lähtötason määrittämistä kohderyhmälle, kun halutaan lisätä aiheeseen liittyvää tietoa. Pienen
otoskoon, suuren kadon ja yksilöiden subjektiivisten kokemusten vuoksi opinnäytetyön tuloksia ei voida yleistää perusjoukkoon eli kaikkiin Suomen lukiolaisiin, joten opinnäytetyö ei
ole ulkoisesti validi.

11.2 Menetelmät
Tutkimuksessa noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä tutkimuksen tiedonkeruumenetelmissä, aineiston analysoinnissa, tulosten julkaisussa ja raportoinnissa. Tutkimuksessa käytetyt kyselylomakkeet mittasivat tutkimuskysymysten kannalta oleellisia asioita. Kyselylomakkeet olivat nopeasti vastattavat, helpoimmin vastattavat kysymykset oli asetettu ensimmäiseksi ja kyselyt muodostuivat pääasiassa monivalintakysymyksistä. Nämä tekijät loivat
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kyselyistä helposti vastattavat koehenkilöille. Kyselylomakkeet oli tarkoitus testauttaa yhteistyökumppanin kautta saatavilla testihenkilöillä, mutta ajankäytöllisten tekijöiden vuoksi
kyselylomakkeiden toimivuus päädyttiin testaamaan tekijöiden kanssa samalla vuosikurssilla opiskelevilla henkilöillä.
Alkukyselyssä hyvinvoinnin osa-alueita koskevan kysymyksen yhteydessä oli esitetty osaalueiden selitykset, joten kaikilla vastaajilla oli sama käsitys aiheiden sisällöstä. Strukturoidut kysymykset yhtenäistivät vastaukset, mutta toisaalta ne myös rajasivat vastauksen mahdollisuutta ja saattoivat näin vaikuttaa vastausten luotettavuuteen. Hyvinvoinnin osa-alueita koskevasta kysymyksestä puuttui vaihtoehto jokin muu, jonka vuoksi kysymykseen pystyi

vastaamaan vain tutkijoiden asettamilla

vaihtoehdoilla. On siis mahdol-

lista, että koehenkilöt olisivat tarvinneet tietoa vastausvaihtoehtojen ulkopuolelle jätetyistä
vaihtoehdoista. Alkukyselyn osa-alueita ja

lähteitä

käsittelevien kysymysten erilai-

sella asettelulla olisi voitu hyödyntää monipuolisempia analysointikeinoja, ja analysointia
olisi voitu selkeyttää. Analysoinnin kannalta kysymysten asettelu olisi ollut optimaalisempaa toteuttaa siten, että vastaaja olisi vastannut jokaiseen kysymykseen ainoastaan yhden vaihtoehdon.
Palautekysely oli rakennettu siten, että vastaaja pystyi antamaan palautetta jokaisesta podcastjaksosta erikseen. Tämä mahdollisti sen, että vastaaja pystyi halutessaan antamaan palautetta vain osasta jaksoja, jolloin palautteenanto ei vaatinut jokaisen podcastjakson kuuntelua. Jos palautetta olisi saatu enemmän, jokaisen yksittäisen jakson vaikuttavuutta olisi ollut mahdollista analysoida eriytetyn palautteen avulla. Tutkijoilla ei ollut käytössä luotettavaa mittaria podcastin kuuntelumäärien varmistamiseen, jonka vuoksi palautekyselyssä oli luotettava koehenkilön vastaukseen jakson kuuntelusta. Opinnäytetyössä
käytetyt kyselyt olivat sisäisesti valideja, sillä ne vastasivat tutkimuskysymyksiin ja mittasivat sitä, mitä niiden oli tarkoitus mitata.
Opinnäytetyön osana syntyneen podcastin tuottamisessa huomioitiin kohderyhmä ja heidän tarpeensa. Tutkijat näkivät, että podcast on nykyaikainen ja siksi nuorelle kohderyhmälle sopiva kanava tiedonvälittämiseen. Podcastia voidaan pitää kohderyhmälle sopivana
myös sen ilmaisten käyttömahdollisuuksien ja käytön vaivattomuuden vuoksi. Käytön vaivattomuuteen vaikuttaa se, että podcastia on mahdollista kuunnella arjen toimintojen yhteydessä. Tiedon omaksumiseen voi kuitenkin vaikuttaa tekijöiden verbaalinen ja non-verbaalinen puhetapa, joka voi toisaalta vaikuttaa yksilön halukkuuteen kuunnella podcastia. Podcastissa käytettiin kansankielistä ja helposti ymmärrettävää kieltä, joka kuitenkin pohjautui
teoreettiseen viitekehykseen. Podcastin tuottamisessa panostettiin teknilliseen laadukkuuteen,

jotta

kuuntelukokemus

olisi

kuuntelijalle

mahdollisimman
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miellyttävä. Tutkimuskysymysten mukaisesti podcastin sisällössä huomioitiin informatiivinen ja käytännönläheinen lähestymistapa. Haasteena podcastin tuottamisessa oli kuitenkin luoda sisältö kaikille lukiolaisille soveltuvaksi, sillä yksilöiden pohjatieto aiheesta voi
vaihdella. Podcastin liikuntajaksossa esiteltiin aikuisten liikkumisensuositukset nuorten liikuntasuositusten sijaan, sillä aikuisten uudistuneet liikkumisensuositukset tuovat esille sekä
riittävän unen että riittävän liikuskelun merkityksen vuorokauden aikana. Lisäksi osa lukiolaisista on täyttänyt jo 18 vuotta. Nuorten suosituksia ei ole myöskään päivitetty vielä uusien
kansainvälisten tutkimustulosten mukaiseksi. Päivittäminen tapahtuu talven 2020–2021 aikana.

11.3 Tulokset
Tutkimuksella pyrittiin saamaan vastaukset aiemmin raportissa esitettyihin tutkimusongelmiin. Alkukyselyn yhteydessä tutkimuksen otoksessa kävi kato, jonka seurauksena vastanneita henkilöitä oli 12. Tämä oli tavoiteltua matalampi vastaajaluku. Lisäksi kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma oli epätasainen, sillä tyttöjä oli reilusti enemmän kuin poikia. Edellä mainittujen tekijöiden vuoksi tulokset eivät ole yleistettävissä tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimustulosten analysointiin oli
sointikeinoja kysymysten asettelun vuoksi,

käytettävissä vähäinen määrä analy-

mikä vaikuttaa

heikentävästi tutkimustulos-

ten luotettavuuteen. Hyvinvoinnin osa-alueita käsittelevän kysymyksen tulokset analysoitiin keskiarvojen avulla. Tuloksista ja yksittäisistä vastauksista voidaan huomata, että koehenkilöiden asettamat vastaukset 1–5 jakautuivat osa-alueiden kesken melko tasaisesti,
eikä yksikään osa-alueista erottunut selkeästi muita tarpeellisemmaksi aiheeksi podcastin sisältöä ajatellen. Alkukyselyn kahden lähteitä koskevan kysymyksen tulokset poikkesivat hieman toisistaan. Sosiaalinen media oli merkittävin hyvinvointitietoon ja terveyskäyttäytymiseen vaikuttava lähde. Erot tulivat esille siinä, että toiseksi merkittävimpänä tiedonlähteenä toimi opetus koulussa ja kolmanneksi merkittävimpänä tiedonlähteenä lähipiiri,
mutta terveyskäyttäytymisessä toiseksi merkittävin lähde oli lähipiiri ja kolmanneksi merkittävin lähde oli opetus koulussa.
Palautekyselyyn vastasi yksi koehenkilö. Vastaaja oli kuunnellut puolet jaksoista. Tutkimuksen kolmanteen tutkimuskysymykseen ei siis saatu tuloksia jaksoista kehotietoisuus ja tunteet ja elämänhallinta ja voimavarat. Jaksoista uni ja palautuminen ja liikunta saadut tulokset eivät ole yleistettävissä suurempaan ryhmään eivätkä tämän tutkimuksen ulkopuolelle, sillä kyseessä oli yhden ihmisen subjektiivinen kokemus kyseisten podcastjaksojen toimivuudesta hyvinvointitiedon lisääjinä ja terveyskäyttäytymiseen vaikuttajina. Palautteiden vähäiseen määrään saattoi vaikuttaa se, että palautteen antaminen vaatii vähintään yhden jakson kuuntelun kokonaan, mikä työllistää koehenkilöä.
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Opinnäytetyön tuotoksena syntynyttä podcastsarjaa voidaan hyödyntää fysioterapeuttien
ennaltaehkäisevässä työssä, mutta sen vaikuttavuudesta tarvitaan lisätutkimuksia. Tämän
opinnäytetyön tulokset osoittavat, että lukiolaiset hyödyntävät sosiaalista mediaa suurimpana hyvinvointitiedon ja terveyskäyttäytymisen lähteenä, mutta tuloksia ei voida yleistää
opinnäytetyön ulkopuolelle. Nuorten käyttämiä hyvinvointitiedon lähteitä ja niiden luotettavuutta tulisi tutkia enemmän ja fysioterapeuttien osaamista voitaisiin hyödyntää luotettavan hyvinvointitiedon jakamisessa.

11.4 Jatkotutkimusaiheet
Tutkimuksessa saatuja

tuloksia

ei

voida

yleistää

valtakunnallisella

tasolla

pie-

nen otoskoon ja suuren kadon vuoksi. Opinnäytetyössä käsiteltävistä aiheista ja lukiolaisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista tarvitaan jatkotutkimusta, sillä aiheesta on saatavilla vähän tutkittua tietoa. Lisätutkimuksia tarvitaan siitä, kuinka hyvin podcast toimii välineenä

lukiolaisten hyvinvointitiedon ja

terveyskäyttäytymisen edistämisessä sekä siitä,

minkä ja millaisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvän sisällön kohderyhmä kokee tarpeellisimmaksi.
Jatkotutkimusaiheena tulisi huomioida myös podcastin hyödyllisyys fysioterapeuttien työvälineenä ohjauksen ja

ennaltaehkäisevien interventioiden yhteydessä. Kyseisissä tutki-

muksissa otoskoon tulisi olla suurempi ja niiden tiedonkeruumenetelmien tulisi kerätä tarpeellista tietoa kattavammin, jotta tutkimustulokset olisivat yleistettävissä laajemmin. Pidemmän aikavälin jatkotutkimuksissa olisi aiheellista selvittää, voidaanko hyvinvointi-interventioilla ennaltaehkäistä tai vähentää lukiolaisten kokemaa koulu-uupumusta. Opinnäytetyön tutkimustulosten perusteella sosiaalinen media

toimi

lukiolaisten merkittävämpänä

lähteenä koskien kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kyseistä tulosta ei voida kuitenkaan yleistää tämän tutkimuksen ulkopuolelle, joten tulevaisuudessa olisi tärkeää selvittää eri lähteiden vaikutusta lukiolaisten tietämykseen ja

terveyskäyttäytymiseen. Lisäksi

olisi aiheel-

lista selvittää, kuinka luotettavaa tietoa nuoret saavat käyttämistään lähteistä.
Vaihtoehtoinen lähestymistapa

opinnäytetyön tutkimukseen olisi

voinut

olla asetelma,

jonka kyselyissä olisi selvitetty osa-alueittain koehenkilön hyvinvointiin liittyvää tietämystä
ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä

valintoja ennen ja

jälkeen podcastin kuuntelun. Täl-

löin intervention vaikuttavuudesta saataisiin luotettavampaa
voisi hyödyntää tulevaisuuden jatkotutkimuksissa.

tietoa. Kyseistä

asetelmaa
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12 Johtopäätökset
Opinnäytetyön tulosten perusteella lukiolaiset tarvitsevat eniten tietoa aiheista elämänhallinta ja voimavarat, uni ja palautuminen, liikunta sekä kehotietoisuus ja tunteet, mutta tulokset osoittavat, että aihealueiden välillä ei ole selkeää eroa. Tämä voi kertoa siitä, että vastaajien subjektiiviset kokemukset hyvinvointitiedon tarpeesta ovat hyvin yksilöllisiä ja toisistaan poikkeavia.

Lukiolaisten keskuudessa

käytetyimmäksi

lähteeksi nousi sosiaali-

nen media hyvinvointitiedossa ja terveyskäyttäytymisessä, jonka vuoksi olisi tärkeää selvittää kyseisen lähteen tiedon luotettavuus.
Palautekyselyn perusteella ei saatu luotettavia tuloksia siitä, pystyttiinkö podcastilla vaikuttamaan koehenkilöiden hyvinvointitietoisuuden kehittymiseen ja

terveyskäyttäytymiseen,

minkä vuoksi tämän tyyppisen intervention ei voida suoraan todeta olevan toimiva tapa vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin lukiolaisilla. Aiheesta
podcasttyyppisen menetelmän toimivuuden selvittämiseksi,

tarvitaan jatkotutkimuksia
mutta

halutessaan tuotok-

sena syntynyttä podcastsarjaa voi hyödyntää hyvinvointi-interventioiden yhteydessä esimerkiksi lukioissa tai muuten fysioterapeutin työvälineenä.
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Liite 1. Saatekirje
Hyvä _____ lukion opiskelija,
Haluaisitko olla mukana vaikuttamassa Suomen lukiolaisten hyvinvoinnin edistämiseen?
Kokonaisvaltainen hyvinvointi on merkittävässä roolissa opiskelujaksamisen kannalta.
Olemme fysioterapeuttiopiskelijoita LAB ammattikorkeakoulusta ja olemme toteuttamassa
opinnäytetyötämme lukiolaisten hyvinvointiin liittyen. Tarkoituksenamme on yhteistyössä
Kimpisen lukion, Suonenjoen lukion ja Suomen Lukiolaisten Liiton kanssa tuottaa podcastsarja, jonka tavoitteena on lisätä lukiolaisten hyvinvointitietoisuutta. Olet valikoitunut osaksi
tutkimustamme _____ lukion opiskelijalistasta tehdyn otannan perusteella, jonka ansiosta
sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan podcastimme sisältöön.
Mikäli haluat olla osallisena podcastin luomisessa, olisimme kiitollisia, jos kävisit vastaamassa lukiolaisten hyvinvointitietoisuutta kartoittavaan kyselyyn alla olevan linkin kautta.
Alkukyselyn tulosten perusteella poimimme lukiolaisille ajankohtaiset aiheet ja tuotamme
niistä neljä noin 20 minuutin mittaista podcastjaksoa. Jokainen jakso käsittelee kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eri osa-aluetta. Vastattuasi alkukyselyyn saat ensimmäisten joukossa podcastin kuunneltavaksesi, jonka jälkeen toivomme sinun vastaavan palautekyselyyn. Näin voimme tarvittaessa muokata sisältöä paremmin kohderyhmälle sopivaksi. Tämän jälkeen podcast-sarjamme lähtee laajempaan levitykseen Suomen Lukiolaisten Liiton
välityksellä.
Osallistumisesi on projektimme kannalta erittäin arvokas, sillä haluamme saada lukiolaisten
äänen kuuluviin luodaksemme sisällöstä mahdollisimman tarkoituksenmukaisen. Tutkimukseen osallistuminen on kuitenkin täysin vapaaehtoista ja sen voi halutessaan keskeyttää
milloin tahansa. Alkukyselyssä sinulta kerätään vain tutkimuksen kannalta pakolliset esitiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, sukupuoli ja luokka-aste. Näitä tietoja tarvitaan podcastsarjan sinulle lähettämistä varten, mutta kaikki aineisto anonymisoidaan ennen tulosten
analysointia. Palautekyselyssä sinulta kerätään sukupuoli ja luokka-aste, eikä henkilöllisyyden tunnistaminen ole näiden tietojen perusteella mahdollista. Kerättyjä henkilötietoja säilytetään tämän tutkimuksen henkilötietorekisterissä ja niitä käsitellään tietosuojailmoituksen
mukaisesti.
Linkki alkukyselyyn:
Kyselyyn on mahdollista käydä vastaamassa ___ asti. Kyselyihin vastaaminen vie korkeintaan 5 minuuttia.
Kiitämme osallistumisestasi!
Ystävällisin terveisin
Meri Moilanen ja Jenna Mikkola
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Liite 2. Tietosuojailmoitus

OPINNÄYTETYÖTÄ KOSKEVA
TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
artiklat 13 ja 14
Laatimispäivämäärä:

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?
Henkilötietoja kerätään ”Lukiolaisten hyvinvointitiedon lisääminen podcastilla” nimistä opinnäytetyötä varten. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa podcastsarja lukiolaisten hyvinvointitietoisuuden lisäämiseksi. Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä Kimpisen lukion sekä
Suonenjoen lukion kanssa, jonka opiskelijoista kerätään otosryhmä opinnäytetyön tutkimusta varten.

Mitä tietoja keräämme?
Keräämme kyselyistä seuraavia tietoja: nimi, sähköposti, sukupuoli ja luokka-aste. Nimi kerätään ainoastaan alkukyselyssä. Palautekyselyyn vastataan anonyymisti eli ilman nimeä ja
sähköpostia.

Millä perusteella keräämme tietoja?
Kyselyyn vastaaminen toimii suostumuksena tietojen keräämiselle.

Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme?
Keräämme henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään sekä myönnetyn luvan mukaisesti Kimpisen
lukion sekä Suonenjoen lukion opiskelijalistoista.

Kenelle tietoja siirretään?
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä rekisterinpitäjältä ulkopuolisille henkilöille.

Minne tietoja siirretään?
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle.

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen / Rekisterin suojauksen periaatteet
Opinnäytetyön laatijoita on ohjeistettu salassapitovelvollisuudesta koskien opinnäytetyön
laatimisen yhteydessä kerätyistä tiedoista. Tietoja käsitellään korkeakoulun tietoturvallisilla
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palvelimilla ja tietoihin pääsy on mahdollista ainoastaan opinnäytetyön tekijöille. Aineiston
anonymisointi tapahtuu ennen tulosten analysointia.

Kuinka kauan kerättyä aineistoa säilytetään? / Tutkimusaineiston käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Kerättyä aineistoa säilytetään opinnäytetyöprosessin ajan, jonka jälkeen tiedot tuhotaan.

Millaista päätöksentekoa?
Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.

Oikeutesi
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely
perustuu suostumukseen. Tutkimuksen keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen
mennessä kerättyjä tietoja ja näytteitä voidaan käyttää osana tutkimusaineistoja.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä.
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

a) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen. Oikeutta henkilötietojen poistamiseen ei sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia
tarkoituksia varten, jos oikeus tietojen poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa
henkilötietojen käsittelyä
c) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
d) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Tutkimusrekisterin tiedot
- Rekisterin nimi: henkilötietorekisteri
- Kyseessä on kertatutkimus
- Tutkimus toteutetaan ajalla 24.8.- 13.12.2020
- Henkilötietoja säilytetään enintään kaksi kuukautta tutkimuksen päättymisestä

Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön tiedot
Jenna Mikkola
0451809422
jenna.mikkola@student.lab.fi
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Meri-Tuulia Moilanen
0401671126
meri.moilanen@student.lab.fi
Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja
Jenna Mikkola
0451809422
jenna.mikkola@student.lab.fi

Meri-Tuulia Moilanen
0401671126
meri.moilanen@student.lab.fi
Tutkimuksen suorittajat
Jenna Mikkola
0451809422
jenna.mikkola@student.lab.fi

Meri-Tuulia Moilanen
0401671126
meri.moilanen@student.lab.fi
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Liite 3. Alkukysely
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Liite 4. Palautekysely
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Liite 5. Podcastjaksojen käsikirjoitus
Podcastjaksojen käsikirjoitukset perustuvat raportista löytyvään kirjallisuuskatsaukseen.
ESITTELYJAKSO
Alkumusiikki
•
•

Tervehdykset ja puhujien esittely
Podcastin esittely
o Podcast opinnäytetyön osana
o Yhteistyökumppanit
o Valikoituneiden aiheiden ja tulevien jaksojen esittely

Välimusiikki
•
•
•
•

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin käsite
Kokonaisvaltainen hyvinvointi fysioterapiassa
Kiitokset ja ensimmäisen aihejakson esittely
Loppusanat

Loppumusiikki
ELÄMÄNHALLINTA JA VOIMAVARAT
Alkumusiikki
•
•
•

Tervehdykset ja puhujien esittely
Koulu-uupumus lukiolaisilla
Elämänhallinta ja voimavarat jakson esittely ja käsitteiden määrittely

•

Itsemääräämisteorian ja motivaation esittely

•

1. Vinkki: autonomian perustarve
o Valinnanvapaus ja omaehtoisuus

•

2. Vinkki: pätevyyden perustarve
o Onnistumiset ja epäonnistumiset
o Minäpystyvyyden esittely
o Akateeminen, emotionaalinen ja sosiaalinen minäpystyvyys
o Minäpystyvyys vastoinkäymisissä
o Kannustus ja positiivinen palaute

•

3. Vinkki: liittymisen perustarve
o Lähipiirin vaikutus
o Liittymisen tarpeen vaikutus autonomiaan

Välimusiikki
•

Stressi käsitteen määrittely

•

4. Vinkki: stressi
o Aikataulutus stressin ehkäisyssä
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o Ongelmasuuntautunut ja tunnesuuntautunut
o Tavoitteiden realistisuus stressinhallinnassa
•

5. Vinkki: parasympaattinen hermosto stressinhallinnassa
o Palleahengitys
o Autonomisen hermojärjestelmän esittely ja toiminta
o Parasympaattisen hermoston aktivointi ja vagushermo

•

6. Vinkki: itsetuntemus voimavarana
o Voimavarojen tunnistaminen
• Itsetuntemuksen kehittäminen
• Loppusanat ja seuraavan jakson esittely

Loppumusiikki
UNI JA PALAUTUMINEN
Alkumusiikki
•
•
•

Tervehdykset ja puhujien esittely
uni ja palautuminen jakson esittely
Unen merkitys hyvinvointiin

•

1. Vinkki: Suhde uneen
o Unen merkitys palautumiseen
o Unen vaiheet ja niiden merkitys

Välisoitto
•

2. Vinkki: Unipäiväkirja
o Vireystila ja unen tarve
o Kouluterveyskyselyn tulokset
o Sirkadiaaninen rytmi

•

3.vinkki: Nukkumaanmenon ajoittaminen
o Unipaineen määrittely ja adenosiini
o Unipaineen merkitys
o Kofeiini vaikutus unipaineeseen

Välisoitto
•

4.Vinkki: Huolipäiväkirja
o Unettomuus - käsitteen määrittely
o Unettomuuden vaikutukset
o Unettomuuden syyt

•

5.Vinkki: ympäristö nukkumisen edistäjänä
o Unihygienia käsitteen määrittely
o Unihygienian osa-alueet

•

6.Vinkki: Iltarutiinit
o Iltarutiininen merkitys

•

7. Vinkki: Unta edistävät ruokavalinnat
o Ravinnon merkitys unenlaatuun ja vireystilaan
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o Verensokeritasot
o Tryptofaanin määrittely ja merkitys
o Alkoholin vaikutus uneen
•

Loppusanat ja seuraavan jakson esittely

Loppumusiikki
KEHOTIETOSUUS JA TUNTEET
Alkumusiikki
•
•

Tervehdykset ja puhujien esittely
Kehotietoisuus ja tunteet jakson esittely

•

1. Vinkki: kehon viestien kuuntelu
o Kehotietoisuuden määrittely
o Fyysisen kehon ja mielen toiminnan yhteys

•

2. Vinkki: mindfulness ja hengitys kehotietoisuuden harjoittamisessa
o Läsnäoloharjoitusten esittely
o Tietoisuustaitojen yhteys hyvinvointiin
o Hengitys tietoisuusharjoitteiden apuna
o Hengityksen yhteys ihmisen toimintakykyyn

•

3. Vinkki: liike kehotietoisuuden harjoittamisessa
o Kehonhuoltoharjoittelun määrittely ja yhteys kehotietoisuuteen

Välimusiikki
•

Minäkäsityksen määrittely ja merkitys yksilön elämässä
•

4. Vinkki: kehonkuva
o Kehonkuvan määrittely ja asiat, mitkä siihen vaikuttaa
o Kehotyytymättömyys ja sen vaikutukset
o Hyvä kehonkuva ja sen vaikutukset

•

5. Vinkki: itsetunto
o Itsetunnon määrittely
o Heikko itsetunto ja sen vaikutukset
o Hyvä itsetunto ja sen vaikutukset
o Itsetunto ja diettaaminen nuorilla

Välimusiikki
•

6. Vinkki: itsekritiikki
o Itsekritiikin määrittely
o Rakentava itsekritiikki
o Itsekritiikin vaikutus oppimisorientaatioon ja suoritusorientaatioon

•

7. Vinkki: henkilökohtaiset tavat reagoida tunteisiin
o Tunne-käsitteen määrittely
o Tunteiden tiedostamisen ja säätelyn vaikutus hyvinvointiin
o Tunteiden ylisäätely ja alisäätely
o Varhaislapsuuden kiintymysmallit
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Loppusanat ja seuraavan jakson esittely

Loppumusiikki
LIIKUNTA
Alkumusiikki
•
•

Tervehdykset ja puhujien esittely
Liikunta jakson esittely

•

1. Vinkki: liikkumisen suositukset
o Liikkumisen suositusten idea
o Aikuisten liikkumisen suositusten avaaminen

Välimusiikki
•

2. Vinkki: liikunnan fyysiset ja psyykkiset vaikutukset
o Säännöllinen liikunta ja liikunnan välittömät vaikutukset
o Neurobiologiset, psykososiaaliset ja käyttäytymiseen liittyvät
mekanismit
o Liikunnan fyysiset vaikutukset

•

3. Vinkki: liikunta ja stressi
o Liikunta stressinhallintakeinona
o Liikunta fyysisten stressireaktioiden lisääjänä ja ylikuormitustilassa
o Liikunnan kuormittavuuden valitseminen palautumisen kannalta

Välimusiikki
•

4. Vinkki: liikuntakulttuuri
o Liikkuminen ihmisen perustoimintona
o Liikkuminen ennen ja nyt
o Istuminen ja sen vaikutus terveyteen
o Istumisen tauottaminen

•

5. ja 6. Vinkit: syyt liikkumiseen ja liikkumattomuuteen
o Sisäiset ja ulkoiset motivaatiot liikunnassa
o Liikkumisen ja liikkumattomuuden syyt nuorilla
o Liikuntariippuvuus urheilun riskitekijänä

•

7. Vinkki: teknologia liikunnassa
o Tavaravälitteisyys ja teknologian yleistyminen liikuntatottumuksissa
o Liikuntaan innostaminen ja kehityksen seuranta teknologian mahdollisuuksina
o Sosiaaliryhmien erot ja suorituspaineet teknologian riskeinä
Loppusanat
Muistutus palautekyselyyn vastaamisesta
Kiitokset

•
•
•

Loppumusiikki

Liite 6. Hyvinvoinnin anatomia -podcastsarja

Spotify: https://open.spotify.com/show/5aAQVNQq0ATpx6CSc65zF2
Anchor: https://anchor.fm/meri-tuulia-moilanen

