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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa salibandyn pelaajien näkemistä ja suojalasien
käyttöä. Tavoitteena oli selvittää pelaajien mahdollisia näkemiseen liittyviä ongelmia sekä
tuoda esille pelaajien ajatuksia suojalaseja ja niiden käyttöä kohtaan. Tuotoksena kirjoitettiin
artikkeli Suomen Salibandyliitto ry:lle, joka toimi myös opinnäytetyön yhteistyökumppanina.
Teoriaosuus käsittelee urheilunäkemistä, salibandya lajina, suojalaseja, salibandyn aiheuttamia yleisempiä vammoja ja tarkemmin silmävammoja. Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena ja se julkaistiin Internet-kyselynä. Kyselylomakkeella kartoitettiin pelaajien näkemistä ja ajatuksia suojalaseista. Kysely sisälsi sekä avoimia että suljettuja
kysymyksiä ja koostui kolmesta osiosta. Kysely lähetettiin joulukuun alussa ja vastausaikaa
oli kuukauden loppuun. Salibandyliitto jakoi kyselyä myös sosiaalisessa mediassa. Vastauksia saatiin yhteensä 4860 kappaletta ja kaikkia vastauksia hyödynnettiin. Tulokset analysoitiin SPSS-ohjelmalla tammikuussa 2021.
Tulosten perusteella suurin osa suojalasien käyttäjistä on naisia ja heillä oli suurin huoli silmiensä puolesta. Salibandyn pelaajista 66 % käyttää suojalaseja harvoin tai ei koskaan.
Syitä käyttämättömyyteen olivat lasien huurtuminen ja ulkonäköpaineet. Henkilöt, joilla suojalasit ovat käytössä, suhtautuivat väittämiin suojalaseista myönteisemmin. Näkemisen ongelmia koettiin vapaa-ajalla enemmän kuin pelitilanteissa. Pelitilanteissa suurimmiksi ongelmiksi nousi silmien kuivuus, kaksoiskuvat sekä lähelle tarkentamisen vaikeus. Vapaa-ajalla
yleisimpiä ongelmia olivat silmien kuivuus, kauas tarkentamisen vaikeus sekä häikäistyminen.
Aihe on keskustelua sekä ajatuksia herättävä, ja siitä on mahdollista tehdä jatkotutkimuksia
muun muassa suojalasien mainonnasta ja siitä, millaiset suojalasit olisivat optimaaliset salibandyn pelaamiseen. Suojalasit vähentävät silmävammojen syntymistä, joten niitä suositellaan käytettäväksi kaikille. Opinnäytetyö tuo tietoisuutta optiselle alalle suojalaseista ja siitä,
mitä näkemisen tarpeita salibandyn pelaamiseen liittyy. Lisäksi se antaa kuvan tämänhetkisestä suojalasien käytöstä ja pelaajien asenteista niitä kohtaan. Lukija saa yleiskuvan urheilunäkemisestä, salibandysta ja pelaajien ajatuksista liittyen suojalasien käyttöön.
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The purpose of the thesis was to survey floorball players’ vision and protective eyewear
usage. The aim was to find out if players had any vision related problems and disclose their
thoughts concerning protective eyewear. An article was written for the Finnish Floorball Federation, who also worked as a collaborator for the thesis.
The theoretical part of the thesis concentrates on floorball related protective eyewear, the
most common injuries and eye injuries caused by the sport. The thesis was implemented as
a quantitative questionnaire survey and it was delivered via internet. The questionnaire
charted how players see and canvassed their opinions about protective eyewear. It contained both open and closed questions and consisted of three sections. The questionnaire
was sent in the beginning of December 2020 with a response time until end of December
2020. A total of 4860 responses were received and all responses were utilized. The results
were analyzed using SPSS program in January 2021.
The result showed that women had the greatest concern for their eyes and were the majority
of those using protective eyewear. In total 66 % of floorball players wear protective eyewear
rarely or never. Reasons for the inactivity included fogging of glasses and appearance pressures. The eye related problems such as dryness of the eyes, difficulty in focusing far away,
and dazzling were experienced more often during spare time than while playing. The difficulty of focusing close, dryness of the eyes and double imaging were the main problems
while playing.
The subject of the thesis is thought-provoking and it’s possible to carry out further research
on topics such as optimal protective eyewear for floorball and how protective eyewear is
advertised. Protective eyewear reduces the occurrence of eye injuries, so they are recommended to be worn by everyone. The thesis brings up new information about protective
eyewear and vision related issues experienced by floorball players. In addition, it presents
the current use of protective eyewear and discloses players’ attitudes regarding them. The
reader gets an overview of sports vision, floorball and players' thoughts in relation to the
use of protective eyewear.
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1

Johdanto

Vuosina 2009–2010 tehdyn kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan salibandyn ja sählyn pelaajia oli Suomessa 354 000 ja salibandy on kuulunut kymmeneen suosituimpaan
urheilulajiin (Suomen kuntoliikuntaliitto 2010). Kauden päätteeksi vuonna 2020 rekisteröityneitä salibandyn pelaajia oli 61 109 (Salibandyliitto n.d.). Suosiotaan nostanut salibandy on tutkimusten mukaan riskialtis laji silmille, mutta toisaalta sääntömuutosten
myötä 1.1.1999 ja sen jälkeen syntyneiden suojalasien käyttö on vähentänyt silmävammojen syntymistä nuoremmilla pelaajilla. Suojalaseista ja niiden käyttöönotosta kaikille
pelaajille on käyty keskustelua sekä puolesta että vastaan, mutta ainakaan toistaiseksi
uutta sääntöä tähän liittyen ei ole tehty.
Olimme kiinnostuneita tekemään näönseulontaa salibandyn pelaajille, mutta aikataulullisista syistä seulontaa ei voitu toteuttaa. Koska salibandyn pelaajien näkeminen kiinnosti
edelleen, halusimme jotenkin saada aiheen osaksi opinnäytetyötä. Tarkempaa aihetta
pohtiessa nousi esille salibandyn pelaajien suojalasien käyttö, joka oli aiheena hyvin kiinnostava, ja halusimme ehdottomasti hyödyntää sitä opinnäytetyössä. Tästä syntyi idea
kyselytutkimuksesta, jossa selvitettäisiin pelaajien kokemuksia näkökyvystään sekä ajatuksia ja asenteita suojalaseja kohtaan.
Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena ja sen yhteistyökumppanina toimi Suomen Salibandyliitto ry. Kysely lähetettiin sähköisenä yhteensä 21 455 salibandyn pelaajalle ja vastauksia kerättiin joulukuun 2020 ajan. Vastauksia saatiin kokonaisuudessaan 4860 kappaletta ja tulokset analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Tavoitteena oli
selvittää pelaajien mahdollisia näkemiseen liittyviä ongelmia sekä tuoda esille pelaajien
ajatuksia suojalaseja ja niiden käyttöä kohtaan. Tarkoituksena oli kartoittaa salibandyn
pelaajien näkemistä ja suojalasien käyttöä. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin salibandyn yleisiä säädöksiä, aiemmin tehtyjä tutkimuksia salibandyyn liittyvistä vammoista
sekä silmävammoihin liittyvää lääketieteellistä kirjallisuutta. Urheilunäkemiseen perehdyttiin kirjallisuuden sekä aiheesta tehtyjen tutkimusten avulla. Teoriaosuudessa käsitellään urheilunäkemistä, salibandya lajina sekä kyselylomakkeen analysoinnin tuloksia.
Opinnäytetyön tuotoksena kirjoitettiin artikkeli Salibandyliitolle, joka julkaistiin heidän
verkkosivuillaan huhtikuussa 2021.
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2

Urheilunäkeminen

Salibandy on sählystä kehitetty joukkueurheilulaji, jota pelataan sisällä kilpa- ja harrastemuodossa. Se on rekisteröityjen pelaajien perusteella mitattuna kolmanneksi suosituin
palloilulaji Suomessa. Salibandya pelatessa kentällä on kummastakin joukkueesta viisi
kenttäpelaajaa ja maalivahti. Joukkueet koostuvat noin 15-20 pelaajasta. Salibandykenttä on kooltaan 40x20 metriä ja sitä ympäröi kaukalo, joka on 50cm korkea. (Suomen
Salibandyliitto 2021.) Vuonna 1958 Minneapolilainen yritys esitteli Cosom-nimisen muovisen mailan, jota käytettiin pelivälineenä samaa nimeä kantavassa lajissa. Tätä sählyksi
(floor hockey) kutsuttua lajia pelattiin aluksi USA:ssa ja Kanadassa. Nykypäivänä pelattava salibandy kehitettiin Ruotsissa 1970 –luvulla ja vuonna 1986 ruotsalainen, suomalainen ja sveitsiläinen salibandy-yhdistys perusti kansainvälisen salibandyliiton IFF:n,
joka tulee sanoista International Floorball Federation. (IFF 2020.)
Monissa urheilulajeissa näkeminen on tärkeä osa hyvää suoritusta. Varsinkin nopeatempoisissa lajeissa ennakointi ja pelin lukeminen liittyvät vahvasti visuaalisiin kykyihin.
(Rodrigues 2020.) Aistitiedon jäsentymistä kutsutaan sensoriseksi integraatioksi. Se tarkoittaa, että omasta kehosta ja ympäristöstä saatava aistitieto jäsentyy yksilön omien
tarpeiden mukaan käyttökelpoiseksi. Aistien kautta saatava tieto ja sen prosessointi vaikuttavat siihen, miten omaa kehoa ja ympäristöä havainnoidaan. Aistitietojen käsittely
vaikuttaa esimerkiksi vireystasoon, tarkkaavaisuuteen ja uusien taitojen oppimiseen. Ongelmat sensorisessa integraatiossa voivat näkyä vaikeutena hahmottaa ympäristöä ja
kehoa, jolloin tarkoituksenmukainen toiminta erilaisissa tilanteissa ei onnistu. (Coronaria
n.d.; Kippola-Pääkkönen & Puustjärvi 2016.) Optimaalinen visuaalinen tapahtuma vaatii
kirkkaan ja tarkan kuvan verkkokalvolle, josta se kulkeutuu näköaivokuorelle. Tämä tapahtuma tarvitsee toimiakseen sensorisia, motorisia, havaintoon liittyviä ja kognitiivisia
taitoja. (Loran 1995: 4.)
Rodrigues (2020) nostaa artikkelissaan esille paljon näkemiseen liittyviä asioita, jotka
ovat tärkeitä urheilusuorituksen kannalta. Ensisijaisia näkemisen osa-alueita ovat esimerkiksi silmien liikkeet, akkommodaatio, binokulariteetti, stereonäkö, kontrastiherkkyys,
kyynelfilmin vaikutus, värinäkö ja johtava silmä. Sekundaarisiin hän jakaa muun muassa
silmä-käsi/silmä-jalka/silmä-keho -koordinaation, silmien seuraamisliikkeet ja perifeerisen näkökentän. (Rodrigues 2020.) Loran (1995) korostaa kirjassaan hyvin paljon sa-
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moja aihealueita, kuten silmien liikkeitä, kontrastiherkkyyttä, stereonäköä ja binokulariteettia (Loran 1995: 6-9, 25-31). Mainituista urheilunäkemiseen liittyvistä osa-alueista
kerrotaan tarkemmin seuraavissa luvuissa.
2.1

Binokulariteetti

Binokulariteetti tarkoittaa sitä, että mikäli silmät asettuvat oikein ja katseltavaa kohdetta
fiksoidaan molemmilla silmillä, muodostuu kuva vastaaville alueille verkkokalvoilla. Kun
silmät toimivat normaalisti ja tasavertaisesti, muodostuvat kuvat ovat samankokoiset,
väriset sekä yhtä kirkkaat. (von Noorden, Campos 2002.) Parhaan suorituksen takaamiseksi pitää urheilijan binokulariteetin olla tasapainossa. Jos esimerkiksi piilokarsastukset tai reservit haittaavat binokulariteettia, voi urheilijan olla hankalaa pitää molemmat
silmänsä fiksoimassa tiettyyn kohteeseen. Tämä vaikuttaa myös näkövaikutelmaan urheilusuorituksen aikana, sillä näkeminen ei välttämättä ole yhtä kirkasta ja vakaata kuin
normaalisti. (Rodrigues 2020.)
Stereonäöllä tarkoitetaan sitä, että henkilö voi nähdä kolmiulotteisesti ja arvioida kohteiden etäisyyksiä. Jotta hyvän stereonäön voi saavuttaa, on henkilöllä yleensä oltava toimiva binokulariteetti. (Boyd 2018.) Hyvä stereonäkö on vaatimuksena monissa sellaisissa urheilulajeissa, joissa täytyy arvioida etäisyyksiä esimerkiksi palloon, vastustajaan
ja oman joukkueen pelaajiin. Stereonäön avulla urheilija pystyy arvioimaan liikkuvien
kohteiden nopeuksia, sekä ajoittamaan oman liikkumisen liikkuvan kohteen mukaan, esimerkiksi kun ottaa haltuun liikkuvan pallon. (Loran 1995: 8; Rodrigues 2020; Griffiths
2003.)
Kyynelneste on sarveiskalvoa ja sidekalvoa peittävä kyynelkalvo. Se on ensimmäinen
valoa taittava pinta, jonka tarkasteltu kuva läpäisee tullessaan silmään. Muutokset kyynelnesteen rakenteessa ja koostumuksessa voivat aiheuttaa vaihtelevuutta kuvan laadussa ja terävyydessä, jotka osaltaan vaikuttavat urheilusuoritukseen. (Holopainen,
Kaarniranta, Seppänen, Setälä & Uusitalo 2018: 500; Rodrigues 2020.)
2.2

Silmien motoriset toiminnot

Akkommodaatio on mykiön mukautumiskyvyn avulla tapahtuvaa eri etäisyyksiltä tulevien
valonsäteiden kohdentamista verkkokalvolle. Ikääntymisen myötä mykiön tuma kovettuu, kapselin elastisuus vähenee ja akkommodaatioon tarvittavat lihakset heikentyvät.
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Tämän seurauksena akkommodaatiokyky heikkenee. (Saari 2001: 293.) Neljänkymmenen ikävuoden jälkeen monet huomaavat akkommodaatiokykynsä heikentyneen, jolloin
he tarvitsevat esimerkiksi lukulasit kompensoimaan puuttuvaa akkommodaatiota
(Haddrill n.d.). Hyvän akkommodaation ansiosta urheilijan näkeminen on kirkasta ja sujuvaa, kun hän siirtää katsettaan etäisyydeltä toiselle, esimerkiksi pallosta maalivahtiin
laukaisutilanteessa (Rodrigues 2020).
Silmien liikkeiden sujuvuus, liikkuvuus ja tarkkuus vaikuttavat olennaisesti urheilusuoritukseen. Kun urheilijan siirtää katsettaan oman ja vastajoukkueen pelaajista palloon, on
silmien liikkeiden oltava tarkkoja. Pienetkin mikroliikekorjaukset vaikuttavat negatiivisesti
reaktioaikaan ja suorituskykyyn. (Rodrigues 2020.) Silmien liikkeistä tällaisiin lajimuotoihin, joissa tulee seurata tiettyä liikkuvaa kohdetta, liittyvät pursuitit, sakkadit, vestibulookulaariset liikkeet ja vergenssi. Hitaiden pursuit-liikkeiden avulla silmät pystyvät seuraamaan hitaasti liikkuvaa kohdetta. Tavoitteena on liikuttaa silmiä samalla nopeudella liikkuvan kohteen kanssa ja pitää verkkokalvokuva selkeänä. Sakkadi-liikkeet ovat nopeita
ja lyhyitä silmien liikkeitä, jotka ovat nopeasti liikkuvan kohteen seuraamista varten. Vergenssitoiminta on vastuussa havainnoinnista silloin, kun kohde liikkuu lähemmäs, eli silmät konvergoivat, tai kauemmas, jolloin silmät divergoivat. Vergenssin toimiminen vaatii
jatkuvaa havainnoinnin ohjaamista kohteesta toiseen. Pään liikkuessa vestibulo-okulaarinen refleksi pitää fiksaation vakaana. (Loran 1995: 6-7; Bütter & Kremmyda 2007: 87.)
2.3

Silmien sensoriset toiminnot

Värinäön heikkous on kyvyttömyyttä aistia tiettyjä värisävyjä. Yleisin värinäönheikkous
on puna-viherheikkous, joka ei tarkoita, ettei henkilö voisi nähdä näitä värejä ollenkaan.
Heidän on vaikeampi erottaa värejä toisistaan, riippuen esimerkiksi niiden tummuusasteista. Täydellistä värisokeutta esiintyy vain harvalla ihmisellä. (American Optometric Association n.d.) Värien näkeminen on tärkeää palloilulajeissa. Vaikka ei olisikaan värinäön
heikkoutta, on pallon värillä merkitystä siihen, kuinka hyvin sen näkee ja kuinka kauan
siihen on aikaa reagoida. (Haddrill n.d.) Urheilijalle, jolla on värinäön heikkoutta, on tärkeää hankkia oikean väriset pelivälineet, jotta hän pystyy tunnistamaan ne helposti. Näin
voidaan ehkäistä tilanteita, joissa urheilijan on hankalaa erottaa asioita toisistaan. (Rodrigues 2020.)
Kontrastiherkkyydellä tarkoitetaan kontrastikynnyksen eli pienimmän havaittavissa olevan kontrastin käänteislukua. Hämärässä yksityiskohtien erottamiseen tarvitaan suuri
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kontrasti, jolloin kontrastiherkkyys on lähellä nollaa. Kirkkaissa olosuhteissa kontrastiherkkyys kasvaa tiettyyn raja-arvoon asti, kun taustaluminanssi on suuri. (Saari 2001:
47.) Urheiluhalleissa maksimaalinen kontrastiherkkyys ei vastaa samaa kuin näöntutkimustilassa mitattuna, sillä valaistusominaisuudet vaihtelevat suuresti (Rodrigues 2020).
Näkökenttä on alue, jonka henkilö näkee ympäristöstään kohdistamalla katseensa yhteen tiettyyn pisteeseen. Keskeisellä näkökentällä nähdään pienet kohteet ja sen koko
binokulaarisesti on 120°. Perifeerinen näkökenttä on binokulaarisesti kooltaan 180° ja
sen avulla havaitaan suuremmat kohteet. (Saari 2001: 339-341.) Laajan näkökentän ansiosta urheilija pystyy reagoimaan periferiasta tuleviin ärsykkeisiin liikuttamatta silmiään,
ja nopea aistitiedon prosessointi helpottaa liikkeen havaitsemista. Koska perifeerinen
näkökenttä on herkkä liikkeen havaitsemiselle, saa se aikaan useat pään ja silmien liikkeet urheilusuorituksen aikana. Jos havaittu kohde on kiinnostava, käännetään päätä ja
silmiä niin, että se voidaan nähdä tarkasti keskeisen näkökentän alueella. Liikkeen havainnointi auttaa myös kohteiden väistämisessä. (Loran 1995: 7; Rodrigues 2020.)
2.4

Silmä-käsi -koordinaatio

Salibandyn pelaajat joutuvat pelien aikana tekemään monta lyhyttä spurttia eri suuntiin,
joten heidän tulee olla hyvässä fyysisessä kunnossa. Nämä nopeat liikkeet vaativat hyvää reagointi-, joustavuus- sekä mailanhallintakykyä. Lisäksi pelaajilla tulee olla hyvä
silmä-käsi -koordinaatio. (IFF n.d.) Silmä-käsi -koordinaatio on kykyä tehdä erilaisia askareita, jotka vaativat silmien ja käsien samanaikaista toimintaa. Silmät auttavat aivoja
ymmärtämään missä keho sijaitsee tilaan nähden, kun taas kädet huolehtivat tehtävästä,
joka päätetään tehdä saadun visuaalisen informaation perusteella. Silmät johtavat ja ohjaavat kehoa kokonaisuutena, ja tätä koordinaatiokykyä pidetään keskeisenä taitona kyvylle urheilla. (GogniFit n.d.; Rodrigues 2020.)
Sensorisesti ja motorisesti johtavan silmän arviointi antaa tietoa silmä-käsi-jalka -koordinaatiosta, reaktioajasta sekä siitä, miten urheilijan tekniikoita ja taktiikkaa voisi kehittää.
Johtavasta silmästä saatu informaatio prosessoidaan jopa 14ms nopeammin kuin eijohtavan silmän informaatio. (Rodrigues 2020.) Kun urheilija tietää kumpi silmä on johtava, on hänen mahdollista vaikuttaa omaan sijoittumiseensa kentällä niin, että hän pystyy havaitsemaan pelissä tapahtuvia käänteitä nopeammin (Haddrill n.d.).
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3

Suojalasit salibandyssa

Yleisesti kaikki suojavarusteet on suunniteltu sitä varten, että niitä käyttämällä vähennetään vammojen syntymistä ja tuetaan suoritusta (Walker 2014: 48). Salibandyliitto määräsi suojalasit pakollisiksi kaikille 1.1.1999 ja sen jälkeen syntyneille kaudella 2008-2009,
ja sääntö on ollut voimassa siitä lähtien (Hellsten 2012).
Salibandyn uudet pelisäännöt astuivat voimaan 1.7.2018 ja ne sisälsivät pykälän liittyen
suojalaseihin. Uuden säännön mukaan suojalasien tulee olla International Floorball Federationin materiaalisääntöjen mukaiset sekä sisältää tarvittavat merkinnät. Suojalasien
tulee olla CE-merkityt ja niissä pitää lukea ”Recommended by IFF”. Lasit voivat mahdollisesti sisältää IFF:n logon ja niiden muokkaaminen on kiellettyä. (IFF n.d.; Suomen Salibandyliitto 2018.)
IFF:n hyväksymät suojalasimallit ovat listattuna heidän verkkosivuillaan. Merkkejä on
useita, kuten FatPipe, Salming ja Zone. Monet suojalasimallit ovat joko junior ja senior kokoa, eikä välikokoja ole kaikilta merkeiltä saatavissa. Valtaosa suojalaseista on nylorkehyksiä, eli kehyksen alareunassa kulkee siima. (IFF n.d.) Ilman voimakkuuksia olevia
suojalaseja voi ostaa erilaisista urheiluliikkeistä ja verkkokaupoista. Omilla voimakkuuksilla olevia suojalaseja saa hankittua etenkin urheilunäkemiseen erikoistuneista optikkoliikkeistä.
3.1

Aiemmat tutkimukset

Vuosina 2002-2003 toteutettiin suomalainen seurantatutkimus, jossa tutkittiin salibandyn
ja muiden urheilulajien aiheuttamia silmävammoja. Tutkijat seurasivat puolen vuoden
ajan Helsingin yliopistollisen sairaalan silmätautien päivystyspoliklinikan silmävammapotilaita ja kartoittivat urheilun seurauksena tapahtuneet silmävammat. Tutkimustulokset
osoittivat, että seuranta-ajalla tapahtuneista silmävammoista 17 % tapahtui eri urheilulajien harrastamisen yhteydessä ja näistä 45 % salibandya pelatessa. Vammoja aiheuttivat
eniten salibandymaila ja pallo, joista pallo aiheutti kaksi kolmasosaa tapaturmista. Yli
puolet tapaturmista tapahtui harjoituksissa ja vain noin yksi neljäsosa pelien yhteydessä.
Yhdelläkään silmävamman saaneista salibandyn pelaajista ei ollut tapaturmahetkellä
suojalaseja päässään, ja vamman saaneista 93 % oli miehiä tai poikia. Silmävamman
saaneiden keski-ikä oli noin 22 vuotta ja he olivat keskimäärin muita urheiluvammapotilaita nuorempia. Yleisin löydös oli etukammioverenvuoto, ja noin puolella silmävamman
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saanut silmä ei yltänyt näöntarkkuudessa normaaliin lukemaan, eli oli alle 1.0. Salibandy
oli tutkimuksen mukaan vaarallisin urheilulaji silmille. Tutkimuksen tekijät suosittelivat,
että IFF määräisi suojalasit pakollisiksi kaikille pelaajille. (Leivo, Puusaari & Mäkitie
2007.)
Myöhemmin toteutettiin uusi seurantatutkimus, jonka tavoitteena oli määrittää urheilusta
johtuvien silmävammojen epidemiologia, tarkastella vammojen hoitoa, käytettyjä resursseja ja tuloksia sekä antaa uusimpia näyttöön perustuvia suosituksia suojalasien käyttöön urheilussa. Tutkimuksessa seurattiin samassa paikassa Helsingin yliopistollisen
sairaalan silmävammapotilaita ja tuloksia verrattiin vuonna 2002-2003 tehdyn tutkimuksen tuloksiin. Tuloksista käy ilmi, että salibandyn aiheuttamia silmävammoja oli merkittävästi vähemmän verrattuna edellisen tutkimuksen tuloksiin. Alle 14-vuotiaiden pakollinen suojalasien käyttö näkyi tuloksissa, sillä edellisen seurannan aikana silmävammoja
sattui nuorille 11, nyt vain yksi. Salibandysta johtuvia silmävammoja oli edelleen eniten,
32 % kaikista urheilusta aiheutuneista silmävammoista. Eniten silmävammoja salibandysta saivat 40-49 vuotiaat. Salibandypallo aiheutti jopa 85 % kaikista silmävammoista,
loput 15 % salibandymailasta tai ruumiinosasta. Suurin osa silmävammoista oli ruhjeita.
Kahdella silmävamman saaneista salibandyn pelaajista oli suojalasit päässään tapaturman sattuessa. Tutkimuksen tekijät suosittelevat suojalaseja pakollisiksi kaikille ikäryhmille. (Haavisto, Leivo & Sahraravand 2015.)
Bro ja Ghosh toteuttivat kolme vuotta kestäneen seurantatutkimuksen Jönköpingissä
vuosina 2008–2011. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia salibandyn aiheuttamien silmävammojen epidemiologiaa, taustaa ja seurauksia. He tutkivat myös suojalasien käyttöä
salibandyssa ja suojalasien käytön vaikutusta silmävammojen määrään. Silmävamman
saaneille henkilöille lähetettiin muutama vuosi tapaturman tapahtumisen jälkeen kysely,
jossa kysyttiin suojalasien käytöstä ja millaisia mahdollisia pitkän ajan seurauksia heillä
on aiemmin saadusta silmävammasta. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että salibandy aiheutti 56 % kaikista urheilun aiheuttamista silmävammoista. Vamman saaneista suurin
osa oli 20-30-vuotiaita miehiä, ja salibandypallo aiheutti vammoja kaksinkertaisesti
enemmän kuin maila. Tyypillisin silmävamman aiheuttama komplikaatio oli etukammioverenvuoto. Muita paljon esiintyneitä komplikaatioita olivat sarveiskalvon turvotus,
laajentuneet pupillit sekä pinnalliset sarveiskalvon eroosiot. Melkein puolet kyselyyn vastanneista, jotka ovat joskus pelanneet suojalasit päässään, kertoivat kokevansa suojalasit häiritsevinä. Lasien huurtuminen koettiin kaikista suurimpana haittana, mutta myös
suojalasien epämukavuus ja niiden vaikutus negatiivisesti näkemiseen mainittiin. Yli yksi

8

viidesosa kyselyyn vastanneista kertoi, että kokevat edelleen näkemiseen liittyviä ongelmia johtuen silmävammasta. Yleisimpiä oireita olivat heikentynyt näkeminen ja valoherkkyys. Tutkimuksen tekijät korostavat myös suojalasien käytön tärkeyttä salibandyssa.
(Bro & Ghosh 2016.)
3.2

Yleisimmät vammat

Vammariski on suurimmillaan 15-34-vuotiailla, jolloin liikunnan harrastus on intensiivisempää. Harjoitteluun verrattuna vammariski kasvaa yli 20-kertaiseksi kilpailutilanteissa.
Ihmisen ikääntyessä vammariski pienenee, samalla kun harjoittelun intensiivisyys vähenee. Kaikista urheiluun liittyvistä vammoista suurin osa sijoittuu alaraajoihin. (Parkkari
2017: 567, 569-571.)
Urheiluvammat voidaan luokitella niiden syntymekanismin mukaan äkillisesti tapahtuneisiin tapaturmiin eli akuutteihin vammoihin sekä rasitusperäisiin eli kroonisiin vammoihin.
Akuutin vamman jälkitilana on usein esimerkiksi kipu ja turvotus, ja henkilö saattaa olla
kykenemätön käyttämään vaurioitunutta osaa kehostaan. Krooninen vamma syntyy pitkän ajan kuluessa, mutta sen oirekuva on hyvin samankaltainen kuin akuutissa vammassa eli kipua, turvotusta ja heikkoutta. Urheilussa akuutit vammat ovat rasitusvammoja yleisempiä. Luokittelua voidaan tehdä myös vamman vakavuuden mukaan, jolloin
urheiluvammat jaetaan lieviin, keskivaikeisiin ja vaikeisiin vammoihin. (Walker 2014: 18;
Parkkari 2017: 569.) Yleisimpiä äkillisiä urheiluvammoja salibandyssa ovat ruhje-, nilkkaja polvivammat. Kroonisista vammoista yleisimpiä ovat ranteen, selän ja jalkaterän vammat. (Yle 2016.)
Riskialttiita lajeja silmävammoille ovat sellaiset urheilulajit, joissa pelataan erilaisilla mailoilla, pallolla ja kiekolla. Silmään kohdistuva kontakti toisesta urheilijasta tai pelivälineestä aiheuttaa tylpän silmävamman, joka luokitellaan lieväksi vammaksi. (Walker
2014: 80-81.) Tyypillisiä tylpän iskuvamman aiheuttamia komplikaatioita ovat luomien
mustelmat, sidekalvonalainen verenvuoto, etukammioverenvuoto, verkkokalvon irtauma
sekä silmäkuopan pohjan murtuma. Kaikki edellä mainitut vaativat erikoissairaanhoitoa,
hoito ja seuranta riippuvat vammasta ja sen vakavuudesta. (Holopainen & Setälä 2018:
251-252.)
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4

Opinnäytetyön toteuttaminen

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa salibandyn pelaajien näkemistä ja suojalasien
käyttöä. Tavoitteena oli selvittää pelaajien mahdollisia näkemiseen liittyviä ongelmia,
sekä tuoda esille pelaajien ajatuksia suojalaseja ja niiden käyttämistä kohtaan. Opinnäytetyön avulla halutaan tuoda tietoisuuteen suojalasien käytön tämänhetkistä tilannetta,
sekä herättää ajatuksia ja keskustelua aiheesta. Samalla lisätään optisen alan tietoisuutta suojalaseista sekä salibandyn pelaajien näkemiseen liittyvistä tarpeista ja ominaisuuksista. Tuotoksena kirjoitettiin artikkeli yhteistyökumppanimme Suomen Salibandyliiton verkkosivuille saaduista tuloksista. Artikkelin julkaisun myötä toiveena on, että salibandyn pelaajat pohtisivat omaa suojalasien käyttöään, sekä alkaisivat käyttämään suojalaseja aktiivisemmin.
Kyselyyn haluttiin vastauksia salibandyn pelaajilta, joille suojalasien käyttö on pakollista
sekä heiltä, joille se ei ole pakollista, jotta saadaan mahdollisimman laajasti näkökulmia
aiheeseen. Ikäryhmä rajattiin niin, että vastaajan syntymävuoden tuli olla väliltä 1970–
2002, ja näin ollen kaikki kyselyyn vastanneet olivat yli 18-vuotiaita.
4.1

Tutkimusongelma

Tutkimusongelmana oli selvittää salibandyn pelaajien suojalasien käyttöön liittyviä ajatuksia, ja miten he näkevät pelatessa ja vapaa-ajalla. Ongelmaan lähdettiin etsimään
vastausta seuraavien tutkimuskysymysten avulla:
-

Miten salibandyn pelaajat näkevät pelatessa ja vapaa-ajalla?

-

Millaisia ajatuksia salibandyn pelaajilla on suojalaseista ja niiden käytöstä?

-

Kuinka moni salibandyn pelaajista käyttää suojalaseja pelitilanteissa?

-

Miksi suojalaseja ei käytetä?

Tutkimuskysymysten muotoilun jälkeen lähdettiin rakentamaan kyselylomaketta, jonka
kysymykset pohjautuivat teoreettiseen viitekehykseen ja auttoivat tutkimusongelman selvittämisessä.
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4.2

Tutkimusmenetelmä

Tutkimusmenetelmänä toimi kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Tässä tutkimusmenetelmässä tietoa käsitellään numeerisesti, joka tarkoittaa, että tutkittavia asioita tarkastellaan yleisesti numeroiden avulla. Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän tavoitteena on
vastata seuraaviin kysymyksiin: kuinka usein, kuinka moni ja kuinka paljon. (Vilkka
2007.)
Aineisto kerätään usein esimerkiksi kyselyiden tai haastattelujen avulla. Otoksen tulee
olla riittävän edustava ja suuri, jotta tutkimusmenetelmää voidaan käyttää. Aineisto kerättiin kyselyn avulla, jota jaettiin sähköisesti. Verkkokysely toimii hyvin, kun kysely halutaan pitää anonyymina ja vastauksia halutaan nopeasti. (Heikkilä 2014.)
4.3

Kyselylomakkeen laatiminen

Kyselyn laatiminen aloitettiin syksyllä 2020 miettimällä, miten saadaan vastaukset tutkimuskysymyksiin. Suojalasien käyttöön liittyviä sääntöjä ja tutkimuksia liittyen silmätapaturmiin tutkittiin, jotta saatiin tietoja ja ymmärrystä nykytilanteesta. Näkemiseen liittyvien
kysymysten kohdalla pohdittiin salibandyn pelaamista näkemisen näkökulmasta, ja millaisia näkemisen ongelmia siihen saattaisi liittyä. Kyselyn sisällöstä keskusteltiin myös
yhteistyökumppanin kanssa ja kysyttiin, millaisia asioita he haluaisivat saada selville kyselyn avulla.
Kyselyn pohjana toimi Metropolian E-lomake. Kyselystä haluttiin tehdä mahdollisimman
selkeä ja yksinkertainen, jotta vastauksia saataisiin mahdollisimman paljon. Kyselyn pituuden tuli olla maltillinen ja ulkoasun mahdollisimman selkeä. Tämä helpotti myös kyselyn tulosten analysoimista. Kysymysten oli oltava ymmärrettäviä ja selkokielisiä, jotta
vastaajat osaavat vastata niihin. (Borg 2010.)
Kyselyä testattiin testihenkilöillä, jotka kommentoivat kyselyn sisältöä, ulkoasua ja vastaamisen sujuvuutta. He arvioivat myös vastaamiseen käytetyn ajan, joka oli keskimäärin
noin viisi minuuttia. Kyselyn toimivuutta ja ulkoasun selkeyttä testattiin sekä tietokoneella
että älypuhelimella.
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Lomakkeen alkuun suunniteltiin saateteksti, josta ilmeni kyselyn tarkoitus ja tavoite, yhteistyökumppani, vastausajan päättymispäivä sekä se, että kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja anonyymia. Lopullinen kyselylomake saatiin valmiiksi marraskuussa
2020.
4.4

Kyselyn toteuttaminen

Aineisto kerättiin sähköisesti. Kysely lähetettiin yhteensä 21 455 18–50-vuotiaan pelaajan sähköpostiin ympäri Suomen. Sähköpostiosoitteet saatiin Salibandyliiton henkilötietorekisteristä. Sähköpostiviestissä oli saateteksti, jossa kerrottiin kyselyn tarkoitus ja tavoite ja se sisälsi linkin, jonka kautta kyselyyn pääsi vastaamaan. Kysely lähetettiin
3.12.2020 ja vastausaikaa oli 31.12.2020 asti. Lisäksi Salibandyliitto jakoi kyselyä
omassa sosiaalisessa mediassaan.
Kyselylomake koostui kolmesta osiosta, jotka sisälsivät sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä. Ensimmäisessä osiossa kysyttiin taustatietoja eli sukupuolta ja ikää. Toisessa
osiossa kysyttiin näkemiseen liittyviä asioita, ja kolmannessa osiossa aiheena oli suojalasit. Lopussa oli vielä vapaan sanan osio, johon sai laittaa kommentteja aiheeseen liittyen. Kyselyä varten oli tehty myös oma Gmail-sähköpostiosoite, johon sai laittaa kommentteja ja kysymyksiä. E-lomakkeella saadut tulokset vietiin SPSS-ohjelmaan analysoitavaksi tammikuussa 2021. Lomake löytyy opinnäytetyön lopusta liitteestä 1.
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5

Tulokset

Kyselyyn vastasi 4860 henkilöä ja kaikkia vastauksia hyödynnettiin. Kyselyssä oli viisi
kohtaa, joissa oli mahdollisuus vastata avoimeen kysymykseen, mutta niitä ei analysoitu
SPSS-ohjelmalla. Tulosten analysointi tehtiin käyttämällä frekvenssijakaumaa, t-testiä,
ristiintaulukointi sekä korrelaatiota.
Frekvenssijakaumalla tarkoitetaan suoraa jakaumaa, jolla esitetään tutkittavan muuttujan jakauma. Frekvenssillä tarkoitetaan havaintojen lukumäärää muuttujan luokassa.
Tämä jakauma muodostuu valitun muuttujan eri arvoista ja niiden frekvensseistä. Analysoinnissa N tarkoittaa havaintojen eli vastausten määrää. Testattaessa hypoteesia,
käytetään t-testiä. Testillä voidaan testata yhden otoksen keskiarvo, sekä kahden riippuvan tai riippumattoman otoksen keskiarvojen yhtäsuuruutta. Näistä jälkimmäistä käytettiin tulosten analysoinnissa. (KvantiMOTV 2014.) Testin tuloksena saadaan p-arvo, joka
kertoo virheellisen päätelmän todennäköisyyden (Mattila 2021).
Ristiintaulukointia käytetään muuttujien jakautumiseen ja niiden välisten riippuvuuksien
tutkimiseen. Sen avulla voidaan vertailla esimerkiksi kahden muuttujan jakaumia toisiinsa. (Mattila 2021.) Korrelaatiolla tutkitaan lineaarista yhteyttä kahden jatkuvan muuttujan välillä. Tämä yhteys tarkoittaa sitä, että toisen muuttujan kasvaessa toinen muuttuja kasvaa tai pienenee. Korrelaation arvon ollessa negatiivinen, toisen muuttujan arvon
vähentyessä toinen kasvaa. Kun tulos on positiivinen, kasvavat molempien muuttujien
arvot samassa suhteessa. (Kestilä-Kekkonen 2021.)
Tuloksia tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota tilastollisesti merkitseviin eroihin. Nämä
erot ilmenevät tuloksissa, joissa p-arvo on alle 0,05. Tällöin voidaan puhua tuloksien
olevan melkein merkitseviä, kun taas p-arvon ollessa alle 0,01 tulos on tilastollisesti merkitsevä. Mikäli p-arvoksi saadaan tilastollisesti erittäin merkitsevä tulos, näkyy se analysoinnissa pienempänä kuin 0,001. Tulokset merkataan taulukoihin tähdillä (*). Yksi tähti
tarkoittaa melkein merkitsevää, kaksi tilastollisesti merkitsevää ja kolme erittäin merkitsevää. (Mattila 2021.)
5.1

Vastaajien taustatiedot

Kyselyyn vastasi yhteensä 4860 henkilöä, joista miehiä oli 70,2 % (N=3411), naisia 29,5
% (N=1434) ja muu/en halua sanoa 0,3 % (N=15). Vastanneet olivat vuosina 1970-2002
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syntyneitä. Syntymävuoden keskiarvo 3,3 % (N= 159) oli vuonna 1989 ja vastanneista
suurin osa 5,3 % (N=256) vuonna 2002 syntyneitä. Vähiten vastanneita oli vuonna 1970
syntyneissä 1,1 % (N=52). Taulukossa 1. on ilmoitettu näöntutkimuksissa käyneiden
vastaajien määrä.
Taulukko 1.

Kävijämäärä prosentteina

Käynyt näöntutkimuksessa

N

%

Optikko

1582

32,6

Silmälääkäri

601

12,4

En ole koskaan käynyt

1769

36,4

Sekä optikolla että silmälääkärillä

908

18,7

Yhteensä

4860

100,0

5.2

Näkemisen ongelmat vapaa-ajalla ja pelitilanteissa

Haluttiin kartoittaa, kokevatko pelaajat näkemisen ongelmia vapaa-ajalla ja pelitilanteissa. Vastausvaihtoehdot olivat en koskaan, harvoin, joskus, melko usein sekä usein
ja ne oli luokiteltu numeroin 1-5. Kun kysyttiin, kokevatko pelaajat näkemisen ongelmia
vapaa-ajalla, vastasi suurin osa 52 % (N=2542) etteivät koe näkemisen ongelmia koskaan. Vastaajista 44 % (N=2115) kokee harvoin/joskus ja 4 % (N=203) on kokenut näkemisen ongelmia melko usein tai aina. Pelitilanteissa näkemisen ongelmia koetaan
huomattavasti vähemmän, sillä vastaajista 67 % (3239) ei koe niitä koskaan. Harvoin/joskus 31 % (N=4088) pelaajista kokee näkemisen ongelmia pelitilanteissa. Vastaajista 3
% (N=133) kokee ongelmia melko usein/aina.
Vertailtaessa keskiarvoja, miehet kokevat harvemmin näkemisen ongelmia vapaa-ajalla
ja pelitilanteissa kuin naiset. Vapaa-ajalla naisten keskiarvo oli 2,0 ja miesten 1,6, kun
taas pelitilanteissa naisilla keskiarvo oli 1,7 ja miehillä 1,4. Kun verrataan tuloksia “muu”
ja “en halua sanoa” välillä, huomataan muun sukupuolisten keskiarvon vapaa-ajalla olevan 1,9 ja pelitilanteissa 2,0. Henkilöiden, jotka eivät ole halunneet kertoa sukupuoltaan,
vastausten keskiarvot vapaa-ajalla ovat 2,0 ja pelitilanteissa 1,7. Muu ja en halua sanoa
-sukupuolisten vastausten keskiarvoerot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, eikä niitä
siksi ole analysoitu t-testillä. T-testillä tarkasteltaessa huomataan, että sukupuolten välillä löytyy tilastollisesti erittäin merkitsevä ero sekä vapaa-ajalla (t=11,96, df=4843,
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p=0,000) että pelitilanteissa (t=11,03, df=4843, p=0,000). Tämän perusteella naiset kokevat enemmän näkemisen ongelmia kummassakin tilanteessa. Keskiarvojen perusteella koko vastaajajoukon yleisimmät näkemisen ongelmat vapaa-ajalla ovat silmien
kuivuus, kauas tarkentamisen vaikeus sekä häikäistyminen. Vastausten keskiarvot löytyvät liitteestä 2.
Seuraavaksi selvitettiin näkemisen ongelmien määrän ja ikääntymisen välistä suhdetta.
Erittäin voimakas tilastollisesti merkitsevä riippuvuus löydettiin iän ja näkemisen ongelmista silmien kuivuuden (r=0,07, p=0,000, N=4860), kaksoiskuvien määrän (r=0,05,
p=0,000, N04860) ja vaikeuden erottaa porrasaskelmia (r=0,05, p=0,000, N=4860) välillä. Eli vastaajien ollessa nuorempia, koetaan enemmän edellä mainittuja ongelmia. Iän
suhteen negatiivinen korrelaatio ja tilastollisesti erittäin merkitsevä ero huomataan olevan vaikeudella tarkentaa lähelle (r=-0,34, p=0,000, N=4860) ja häikäistymisellä (r=0,09, p=0,000, N=4860). Eli mitä vanhempia vastaajat olivat, sitä vähemmän näitä näkemisen ongelmia koetaan. Lisäksi huomattiin, ettei ikä korreloi kauas tarkentamisen
vaikeuden kanssa eikä tulos näin ollen ollut tilastollisesti merkitsevä.
Kun selvitettiin näkemisen ongelmien määrän ja ikääntymisen välistä suhdetta pelitilanteissa, todettiin silmien kuivuudella (r=0,08, p=0,000, N=4860), kaksoiskuvilla (r=0,05,
p=0,000, N=4860) sekä lähelle tarkentamisen vaikeudella (r=-0.11, p=0,000, N=4860)
olevan tilastollisesti erittäin merkitsevät erot. Näistä kaksi ensimmäisenä mainittua korreloi positiivisesti iän suhteen. Näin ollen nuoremmat pelaajat kokevat pelatessaan
enemmän silmien kuivuutta sekä kaksoiskuvia. Negatiivisesti iän suhteen korreloi lähelle
tarkentamisen vaikeus. Havaitut näkemisen ongelmat sekä vapaa-ajalla että pelitilanteissa ovat taulukoituna liitteessä 2, josta näkee lukumääräisesti sekä prosentuaalisesti
vastaajien määrän. Vertailtaessa vapaa-ajalla havaittujen ongelmien keskiarvoa sukupuolten suhteen, huomataan naisten kokeneen niitä enemmän sekä vapaa-ajalla että
pelitilanteissa. T-testillä vertailtaessa ei “muu” ja “en halua sanoa” -ryhmillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Keskiarvot näkyvät listattuna taulukoihin 14 ja 15.
5.3

Suojalasien käyttö pelitilanteissa

Kysymyksen vastausvaihtoehdot oli numeroitu 1-5, ja ne olivat en koskaan, harvoin, joskus, usein ja aina. Vastanneista 20% (N=974) käyttää suojalaseja pelitilanteissa aina
omasta tahdostaan ja 8 % (N= 387) sääntöjen takia. Vastaajista 66 % (N=3206) käyttää
suojalaseja harvoin tai ei koskaan, joskus tai melkein aina suojalaseja pelitilanteissa
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käyttää 8 % (N=293) vastaajista. Tarkasteltaessa suojalasien käyttöä pelitilanteissa sukupuolten suhteen, todettiin tilastollisesti merkitsevällä erolla naisten käyttävän enemmän suojalaseja (t=22,9, df=48,43, p=0,000). Naisten keskiarvo oli 3,1 ja miesten 1,9.
Muun sukupuolisten keskiarvo oli 2,9 ja henkilöiden, jotka eivät halunneet kertoa sukupuoltaan, keskiarvo oli 1,0.
Tarkasteltaessa suojalasien käyttöä “en koskaan” ja “aina omasta tahdosta” vastanneiden kesken iän suhteen, huomataan keskiarvoisesti henkilöiden, jotka eivät käytä suojalaseja koskaan, olevan vuonna 1987 syntyneitä. Henkilöiden, jotka käyttävät suojalaseja aina omasta tahdostaan, iän keskiarvo oli 1989. Käytön tarkastelussa huomataan
olevan tilastollisesti merkitsevä ero iän suhteen. Mitä vanhempi vastaaja, sitä vähemmän
suojalaseja käytetään (t=-4,66, df=3929, p=0,000).
Silmälasien käytön vapaa-ajalla todettiin korreloivan suojalasien (omilla voimakkuuksilla)
käyttöön pelitilanteissa ja niillä on tilastollisesti merkitsevä riippuvuus (r=0,145, p=0,000,
N=4860). Voidaan olettaa vastanneilla esiintyvän sellaisia taittovirheitä, että silmälasien
ja/tai piilolasien sekä suojalasien käyttö omilla voimakkuuksilla on todennäköisempää.
Tuloksia analysoitaessa huomatiin, että suojalaseja käyttävistä pelaajista 29 % (N=1387)
käyttää suojalaseja ilman voimakkuuksia melkein aina tai aina. Vastaajista 10 % (N=53)
käyttää suojalaseja omilla voimakkuuksilla melkein aina/aina. Voidaan kuitenkin todeta,
että suurin osa vastaajista ei käytä suojalaseja koskaan omilla voimakkuuksillaan (99 %
(N=4798)) tai ilman voimakkuuksia (63 % (N=3049)).
5.4

Pelaajien ajatukset suojalaseista ja niiden käytöstä

Pelaajia pyydettiin vastaamaan seitsemään väittämään koskien suojalaseja. Väittämät
olivat, että suojalasit tuntuvat epämukavilta, huurtuvat, peittävät näkökenttää, vähentävät häikäisyä ja lisäävät häikäisyä. Väittämillä haluttiin kartoittaa pelaajien ajatuksia suojalaseista ja saada selville mahdollisia syitä niiden käyttämättömyyteen. Lisäksi oli väittämät suojalasien käytön tärkeydestä ja hyödyllisyydestä. Vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin eri mieltä ja täysin erimieltä. Vastauksille oli annettu lukuarvot 1–5. Väittämistä “tuntuvat epämukavilta”,
“huurtuvat” ja “peittävät näkökenttää” suurin osa vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä.
Kun esitettiin väittämät siitä, vähentävätkö tai lisäävätkö suojalasit häikäisyä, ei suurin
osa vastaajista osannut sanoa. Kysyttäessä käytön tärkeydestä, suurin osa vastaajista
57 % (N=2747) oli täysin samaa mieltä sen kanssa, että käyttäminen on tärkeää. Lisäksi

16

60 % (N=2896) vastaajista oli täysin samaa mieltä se kanssa, että suojalasien käyttäminen on hyödyllistä. Taulukossa 2 ilmoitettuna vastausten keskihajonta ja –arvot. Liitteessä 3 on taulukoitu tarkemmin väittämät ja vastaajamäärät eri vastausvaihtoehdoille.
Taulukko 2.

Väittämien vastausten keskihajonta ja -arvot (1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri
mieltä).

Väittämät

Keskihajonta (median)

Keskiarvo

Tuntuvat epämukavilta

3,0

2,9

Huurtuvat

2,0

2,3

Peittävät näkökenttää

2,0

2,8

Käyttäminen on tärkeää

1,0

1,7

Käyttäminen on hyödyllistä

1,0

1,6

Vähentävät häikäisyä

3,0

3,3

Lisäävät häikäisyä

3,0

3,1

Analysoinnissa ilmeni, että vastaajien ollessa vanhempia, koetaan suojalaseista olevan
enemmän haittaa. He kokevat suojalasit epämukavimmiksi, huurtuvimmiksi sekä näkökenttää peittävimmiksi kuin nuoremmat vastaajat. Kun analysoitiin suojalasien käytön
tärkeyttä, huomattiin nuorempien pelaajien kokevan suojalasien käytön tärkeämmäksi
sekä hyödyllisemmäksi. Lisäksi nuoremmat vastaajat kokivat suojalasit häikäisyä vähentäväksi tekijäksi, kun taas vanhemmat kokivat ne häikäisyä lisääväksi.
Taulukko 3.

Suojalasiväittämien tilastolliset erot

Väittämät

r

p

N

Epämukavat

-0,074

0,000

4860

Huurtuvat

-0,179

0,000

4860

-0,059

0,000

4860

Käyttäminen on tärkeää

0,041

0,000

4860

Käyttäminen on hyödyllistä

0,066

0,000

4860

Vähentävät häikäisyä

0,019

0,000

4860

Lisäävät häikäisyä

-0,054

0,000

4860

Peittävät
tää

näkökent-
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Pelaajat, jotka käyttävät suojalaseja omasta tahdostaan, ovat vastanneet myönteisemmin väittämiin suojalaseista kuin pelaajat, jotka eivät käytä niitä. Tilastollisesti erittäin
merkitsevällä erolla pelaajat, jotka käyttävät suojalaseja, kokevat ne vähemmän epämukaviksi (t=-37,32, df=3929, p=0,000), näkökenttää peittäviksi (t=-34,52, df=3929,
p=0,000) sekä häikäisyä lisääviksi (t=-14,84, df=3929, p=0,000) kuin pelaajat, jotka eivät
käytä suojalaseja. Väittämien vastausten keskiarvot ovat merkattuna alla olevaan taulukkoon.
Taulukko 4.

Suojalasiväittämien vastausten keskiarvot (1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri
mieltä)

Väittämät

Ei käytä suojalaseja koskaan (N=2957)

Aina
omasta
(N=974)

Tuntuvat epämukavilta

2,5

3,9

Huurtuvat

2,4

2,3

Peittävät näkökenttää

2,4

3,9

Käyttäminen on tärkeää

1,9

1,1

Käyttäminen on hyödyllistä

1,7

1.1

Vähentävät häikäisyä

3,3

3,0

Lisäävät häikäisyä

3,0

3,4

5.5

tahdosta

Syyt suojalasien käyttämättömyyteen

Seuraavaksi tarkasteltiin suojalasien käyttöä t-testillä ja pelaajien omaa kokemusta altistua silmävammoille. Tuloksista voidaan todeta pelaajien, jotka eivät käytä suojalaseja
pelatessaan, kokevan olevansa alttiimpia silmävammoille. Pelaajat, jotka käyttävät suojalaseja aina omasta tahdostaan, eivät kokeneet olevansa alttiita silmävammoille. Tämä
ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (t=5,95, df=3929, p=0,000). Lisäksi verratessa
silmävammojen esiintyvyyden keskiarvoja sukupuolten välillä, huomataan eron olevan
tilastollisesti merkitsevä. Naisilla tapaturmia sattui hieman enemmän (t=2,007, df=4843,
p=0,045). Tilastollisesti erittäin merkitsevällä erolla naiset olivat eniten huolissaan silmiensä turvallisuudesta (t=12,10, df=4843, p=0,000). Verrattaessa sukupuolten suhteen
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muu ja en halua sanoa -vastanneita, ei ero koetusta huolesta ollut tilastollisesti merkitsevä. Liitteessä 4 listattuna vastaajamäärät ja keskiarvot. Taulukossa viisi on ilmoitettuna silmätapaturmien esiintyvyyden vastaajamäärät.
Taulukko 5.

Vastaajamäärät silmätapaturmissa

Silmätapaturmien esiintyvyys

N

%

Ei koskaan

3591

74

Kerran

893

18

Muutaman kerran

370

8

Usein

6

0,1

Yhteensä

4860

100

Vastaajista 2957 ei käytä koskaan suojalaseja ja aina omasta tahdostaan käyttää 974.
Kun verrataan silmätapaturmien esiintyvyyttä edellä mainittujen vastaajien kesken, huomataan niiden välillä olevan tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (t=-7,17, df=3929,
p=0,000). Pelaajat, jotka käyttävät suojalaseja, ovat useammin vastanneet kokeneensa
silmätapaturman ainakin kerran.
Kun tarkastellaan syitä suojalasien käyttämättömyyteen, suurimmaksi syyksi nousee se,
että ne huurtuvat 27 % (N=1327). Tähän väittämään vastattiin keskiarvoisesti eniten “jokseenkin samaa mieltä”. Vastausten keskiarvot näkyvät taulukossa. Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat, että ne tuntuvat epämukavilta 29 % (N=1414), peittävät näkökenttää 28
% (N=1370) ja valuvat 25 % (N=1227). Vastausvaihtoehdot olivat täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, jokseenkin sama mieltä ja täysin samaa mieltä. Vastaukset oli numeroitu 1-4. Kaikkiin edellä mainittuihin väittämiin yleisin vastaus oli “jokseenkin samaa
mieltä” (3), kun taas väitteeseen suojalasit hiostavat yleisin vastaus oli “täysin eri mieltä”
(1) 23 % (N=1131).
Taulukko 6.

Vastausten keskiarvot syistä suojalasien käyttämättömyyteen (1=täysin eri mieltä,
4=täysin samaa mieltä).

Väittämät

N

Keskiarvo

Huurtuminen

1327

2,9
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Peittävät näkökenttää

1370

2,8

Tuntuvat epämukavilta

1414

2,7

Valuvat

1227

2,4

Hiostavat

1131

2,2

Silmätapaturman esiintyvyyden lisäksi haluttiin selvittää, kuinka moni niistä on sattunut
suojalasien kanssa ja ilman. Tähän käytettiin ristiintaulukointia, josta ilmeni, että yhteensä 1040 tapaturmista tapahtui ilman suojalaseja ja 238 suojalasien kanssa.
Taulukko 7.

Frekvenssijakauma (N) suojalasien käytöstä tapaturmissa

Suojalasit tapaturmassa

Kanssa

Ilman

Ei koskaan

10

27

Kerran

142

732

Muutaman kerran

84

277

Usein

2

4

Yhteensä

238

1040

20

6

Johtopäätökset

Tässä luvussa käsitellään tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä ja tuodaan esille vastaajien
ajatuksia aiheesta. Aiheet käydään läpi aihealueittain samassa järjestyksessä kuin ne
on käsitelty luvussa viisi.
Taustatiedoissa ilmeni vastaajista 70 % eli suurimman osa olleen miehiä, naisia noin 30
% ja muu/en halua sanoa oli alle 1 %. Suurin osa vastaajista ei ole käynyt koskaan silmälääkärillä tai optikolla. Vastaajista enemmistö oli iältään 18-vuotiaita (synt. 2002), ja
keskiarvo oli 31 vuotta (synt. 1989).
6.1

Koetut näkemisen ongelmat

Vastausten keskiarvoista voitiin huomata, että vapaa-ajalla näkemisen ongelmia koetaan enemmän. Lisäksi huomattiin, että vapaa-ajalla havaittuja ongelmia koetaan myös
pelitilanteissa. Naiset kokivat tilastollisesti merkitsevällä erolla eniten näkemisen ongelmia sekä vapaa-ajalla että pelitilanteissa. Nuoremmat pelaajat, jotka kokevat silmien kuivuutta ja kaksoiskuvia vapaa-ajalla, ovat kokeneet niitä myös pelatessaan. Nuorempien
pelaajien kokema silmien kuivuus voi johtua siitä, että lisääntynyt älylaitteiden käyttö rasittaa silmiä, ja räpytystiheys vähenee näyttöä tuijottaessa. Kuivat silmät voivat aiheuttaa
näöntarkkuuden vaihtelua, sekä roskan tunnetta ja kirvelyä. (Kari 2009.) Vapaa-ajalla
ongelmia havaitaan ylipäätään enemmän kuin pelitilanteissa, joka voisi johtua siitä, että
nopeatempoisessa pelissä omia näkemisen ongelmia ei huomata tai mietitä samalla tavalla.
Sekä vapaa-ajalla että pelitilanteissa vanhemmat vastaajat kokivat vähemmän ongelmia
lähelle tarkentamisessa kuin nuoret. Tähän vaikuttaa varmasti se, että vastaajien iän
keskiarvo oli 31 vuotta ja suurin osa vastaajista oli 18-vuotiaita. Vanhempia vastaajia,
joilla lähelle tarkentamisen uskoisi olevan hankalampaa alkavan ikänäön takia, oli huomattavasti vähemmän, joten tämä sai aikaan negatiivisen korrelaation. Vapaa-ajalla vanhemmat pelaajat kokivat nuorempia vähemmän myös häikäisyä. Nuoremmat pelaajat
voivat kokea häikäisyä enemmän, koska heidän pupillinsa ovat isommat kuin vanhemmilla vastaajilla. Pupillien koko pienenee iän myötä, ja suurempiin pupilleihin pääsee
enemmän valoa, joka aiheuttaa häikäisyä (Heiting n.d.). Vanhimmat vastaajat eivät ole
vielä myöskään sen ikäisiä, että heillä olisi esimerkiksi kaihin alkua, joka voi aiheuttaa
häikäisyä (Komulainen, Tarnanen & Välimäki 2019).
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6.2

Suojalasien käyttö

Suojalasien käyttäjistä suurin osa oli naisia. Tähän voi vaikuttaa se, että he olivat eniten
huolissaan silmiensä turvallisuudesta sekä raportoivat kokeneensa enemmän silmätapaturmia kuin muut kyselyyn vastanneista. Tarkasteltaessa koko vastaajajoukkoa, yli
puolet (66 %) käyttää suojalaseja pelitilanteissa harvoin tai ei koskaan, ja vain 20 %
käyttää suojalaseja aina omasta tahdostaan. Suojalasien käyttöä tarkasteltiin iän suhteen ja huomattiin, että vanhemmat pelaajat käyttävät suojalaseja vähemmän kuin nuoremmat. He myös vastasivat useammin suojalasien olevan enemmän haitaksi. Syynä
saattaa olla se, ettei suojalasien käyttö ole ollut heille pakollista ja käyttö on yleistynyt
vasta lähivuosina, joten uusimmista suojalasimalleista ei välttämättä ole kokemusta.
Väittämiin suojalaseista vastasi henkilöitä, joiden käyttökokemus suojalaseista on hyvin
erilainen. Osa ei ollut kokeillut suojalaseja koskaan, toiset pitivät niitä hyvinä eivätkä ne
häiritse pelaamista mitenkään, ja jotkut taas kokivat suojalasit häiritseväksi tekijäksi. Erot
vastaajien välillä voivat johtua muun muassa siitä, että käyttökokemus on ollut epämieluisa eikä suojalaseihin ole totuttu. Suojalasit häiritseväksi tekijäksi kokevat pelaajat
ovat saattaneet kokeilla huonosti istuvia suojalaseja. Näin ollen heidän asenteensa niitä
kohtaan ei ole yhtä myönteinen kuin pelaajilla, jotka käyttävät suojalaseja omasta tahdostaan tai niiden, jotka ovat tottuneet suojalaseihin. Suurimmiksi syiksi käyttämättömyyteen nousivat tottumisongelmat, ulkonäkö- ja sosiaaliset paineet, suojalasien käyttö ei
ole ollut pakollista tietyille ikäryhmille sekä se, että hikoillessa suojalasit kastuvat/huurtuvat ja täten haittaavat näkemistä. Eräät vastaajista kommentoivat syiksi suojalasien
käyttämättömyyteen näin:
“Totuttelu, ulkonäkö, eivät ole pakollisia, lentävät päästä kontakteissa”
“Menevät hiestä märäksi --> aina joutuu kuivaamaan ja putsaamaan
vaihtoaitiossa.”
”Ei ole tottunut, ei ole tullut hankittua, ei ole ollut pakollista”
“Ulkonäkö.”
“Tuntuvat ja näyttävät naurettavilta.”
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Suojalaseja käyttävät pelaajat olivat useammin vastanneet kokeneensa silmävamman
ainakin kerran. Syynä tähän voi olla se, että silmätapaturman jo aiemmin kokeneet ovat
alkaneet käyttämään sen jälkeen suojalaseja. Tuloksista kävi ilmi pelaajien, jotka eivät
käytä suojalaseja pelitilanteissa, kokevan olevansa alttiimpia silmävammoille. Silmävamman ei ilmeisesti koeta olevan niin vaarallinen, että siltä haluttaisiin yrittää suojautua
käyttämällä suojalaseja. Myös edellä mainitut tottumisen vaikeus, ulkonäkö ja muut syyt
käyttämättömyydelle voivat vaikuttaa lasien hankintaan tai käyttöön, vaikka tiedostetaan
riskit. Aiheeseen liittyviä kommentteja saatiin vapaan sanan osioon jonkin verran. Eräiden vastaajien ajatuksia:
“Lasit tulleet käyttöön vamman kautta. Ei ole halua samaa kokea enää
uudelleen.”
“Aloin käyttämään suojalaseja ensimmäisen silmävamman jälkeen ja
kehoittanut muita tekemään samoin.”
“Lapa tuli silmään. Sen jälkeen aina suojalasit päässä pelatessa.”
Lisäksi saimme eräältä vastaajalta tällaisen kommentin:
“Useita sähly/salibandypallosta johtuvia silmävammoja hoitaneena
suosittelen että suojalasit pakollisiksi koululiikuntaan mutta myös kaikille
salibandyn pelaajille.”
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7

Pohdinta

Urheilusta, ja etenkin salibandyn aiheuttamista silmävammoista, on tehty tutkimuksia,
joiden mukaan salibandy on vaarallinen laji silmille. Salibandyn pelaaminen aiheutti kaikissa kolmessa tutkimuksessa eniten silmävammoja muihin urheilulajeihin verrattuna.
Silmävammoja aiheutti tutkimusten mukaan eniten salibandypallo, ja silmävamman saaneet olivat keskimäärin noin 20-40 -vuotiaita miehiä. Yleisimmät silmävamman seurauksena aiheutuneet löydökset olivat ruhjeita sekä etukammion verenvuodot. Kaikkien tutkimuksien tekijät pitivät suojalasien käyttöä tärkeänä, ja kahdessa tutkimuksessa suositeltiin suojalasien käytön määräämistä pakolliseksi kaikille salibandyn pelaajille.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa salibandyn pelaajien näkemistä ja suojalasien
käyttöä. Tavoitteena oli selvittää pelaajien mahdollisia näkemiseen liittyviä ongelmia,
sekä tuoda esille pelaajien ajatuksia suojalaseja ja niiden käyttämistä kohtaan. Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena, ja yhteistyökumppanina toimi Suomen Salibandyliitto ry. Kyselylomake lähetettiin salibandyn pelaajien sähköpostiosoitteisiin ja sitä jaettiin myös yhteistyökumppanimme sosiaalisessa mediassa. Saadut tulokset
analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Opinnäytetyön avulla haluttiin lisätä optisen alan tietoisuutta aiheesta, sekä saada pelaajat miettimään omaa suojalasien käyttöä. Tuotoksena
kirjoitettiin artikkeli saaduista tuloksista Suomen Salibandyliiton verkkosivuille.
Kyselyn vapaan sanan osiossa nousi esille, että nykyinen suojalasien käyttöä koskeva
sääntö koetaan sekä hyväksi että huonoksi asiaksi. Moni vastaaja kommentoi, että suojalasien käytön tulisi muuttua kaikille pakollisiksi tai niin, että yli 18-vuotiaat saisivat itse
päättää käytöstä. Jotkut taas kommentoivat, että suojalasipakko pitäisi poistaa kokonaan
ja käytön tulisi olla omalla vastuulla. Nuorempien pelaajien sarjoissa suojalasien käytön
pakkoa pidettiin hyvänä asiana. Suojalaseihin liittyvien väittämien vastausten perusteella
voidaan kuitenkin sanoa, että yli puolet vastaajista pitävät suojalasien käyttöä sekä tärkeänä että hyödyllisenä. Alla eräiden vastaajien kommentteja:
”Aikuisten pelaajienkin pitäisi käyttää enemmän suojalaseja. Tärkeä
tutkimusaihe!”
”Suojalasit pakollisiksi kaikkiin sarjoihin. Voisi aloittaa F-liigasta!”
”Mielestäni suojalasien pakkokäyttö yli 18-vuotiaille pitäisi poistaa.”
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”Lasit on tosi hyvä juttu junioreille.”
”Suojalasien pakollinen käyttö salibandyssa on huonoin päätös, joka lajiin
on tehty”
Lisäksi huomattiin, että monet vastaajista eivät ole tietoisia mahdollisuudesta hankkia
suojalaseja omilla voimakkuuksillaan. Tämä on vaikuttanut siihen, ettei suojalaseja ole
hankittu, vaan on koettu paremmaksi pelata esimerkiksi omilla silmälaseilla tai piilolinsseillä. Kommenttien perusteella voi myös todeta, että suojalaseja voimakkuuksilla ei mainosteta riittävästi, vaikka potentiaalisia ostajia olisi. Suojalasien mainonta ylipäätään on
ilmeisesti vähäistä, ja pelaajat kaipaisivat suojalaseista, voimakkuuksilla tai ilman, enemmän tietoa. Monet vastaajista kokevat suojalasit omilla voimakkuuksilla liian kalliiksi, eikä
niihin haluta investoida. Alla eräiden vastaajien ajatuksia aiheesta:
“Jos saisin suojalasit omilla vahvuuksillani kohtuulliseen hintaan,
hankkisin ne varmasti.”
“Valikoima IFF-hyväksytyistä suojalaseista vahvuuksilla on pieni. Muuten
käyttäisin”
“Kävin monta optikkoa läpi suojalaseja etsien, yhdessä oli tarjolla, hinta
500€”
”Vahvuuksilla olevia suojalaseja on surkeasti tarjolla”
”Olisi hyvä saada pelaajille enemmän tietoa laseista yleisesti. Mistä niitä
saa, paljon maksaa, onko mahdollista saada vahvuuksilla, missä niitä
voisi kokeilla/ sovittaa yms.”
Tuloksia analysoitaessa ja kommentteja lukiessa tuli yllätyksenä, että vastaajista 66% ei
käytä suojalaseja. Ennakkoajatuksena oli, että suojalasien käyttö olisi jonkin verran yleisempää. Suojalasien käyttämättömyyteen liittyen oletuksena oli, että laseja ei käytetä
muun muassa epämukavuuden takia, mutta moni vastaaja olikin käyttämättömyyden
syyksi maininnut sekä ulkonäkö- että sosiaaliset paineet. Tämä on hyvin ikävä asia, sillä
suojavarusteiden käyttöä ei saisi rajoittaa ympäristön asettamat ennakkoluulot ja asen-
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teet. Opinnäytetyön ja artikkelin julkaisun myötä toivotaan, että suojalasien käyttöön liittyvä negatiivinen stigma saataisiin purettua ja laseihin voitaisiin suhtautua positiivisemmin.
Kommenttien perusteella aihetta pidettiin tärkeänä ja moni toivoi, että kyselyn tulokset
voisi lukea jostain. Suojalaseihin liittyvää kyselyä ei mitä ilmeisimmin ole tehty aiemmin,
joten tulokset kiinnostivat monia. Tulosten ja saatujen kommenttien perusteella suosittelisimme suojalasien käyttöä kaikille salibandyn pelaajille, iästä ja sarjatasosta riippumatta, jotta myös vähäiset silmävammat voitaisiin välttää.
7.1

Opinnäytetyön toteutuksen arviointi

Tutkimuksen reliabiliteettia eli luotettavuutta voidaan arvioida sen perusteella, onko tutkimus toistettavissa niin, että se antaa samanlaisia tuloksia sekä tulkitsemalla ovatko
tulokset tarkkoja eivätkä sattumanvaraisia. Luotettavuuden takaamiseksi otoksen tulee
olla tarpeeksi suuri sekä edustava ja tulosten analysointi ja käsittely tulee tehdä huolellisesti. (Heikkilä 2014.) Vaikka vastaajajoukko oli suuri, ei kyselyn luotettavuutta voi täysin
taata. Tähän on syynä se, että kuka vain on voinut vastata mitä vain. Internetissä tuotetussa kyselyssä vastaajat voivat muun muassa käsittää väärin kysymyksiä sekä ohjeita,
ja vastausten tarkkuus on kyseenalainen. Tutkimus on validi silloin, kun se mittaa tarkoituksenmukaisesti oikeita asioita. Tämä varmistetaan etukäteen suunnittelemalla kysely
niin, että kysymykset ovat yksiselitteisiä ja kattavat tutkimusongelman. Jotta saataisiin
tarkkoja vastauksia ja väärinkäsitysten mahdollisuus on pieni, olisi kysely kannattava
tuottaa henkilökohtaisena haastatteluna. (Heikkilä 2014.) Tällöin kuitenkin vastaajamäärä olisi tässä opinnäytetyössä ollut huomattavasti pienempi.
Opinnäytetyöstä voitaisiin saada luotettavampi, jos kyselylomakkeessa olisi rajattu muun
muassa pelipaikka. Myös erotuomarit ja maalivahdit vastasivat kyselyyn ja heiltä tuli jonkin verran kommenttia siitä, ettei pelipaikkaa voinut valita. Emme pystyneet saadusta
sähköpostilistasta erottelemaan vain kenttäpelaajia, jonka takia kysely lähti kaikille rajatun ikäryhmän henkilöille. Seuraavaksi luetelluista asioista saimme vastaajilta kommenttia ja niihin olisi toivottu muutosta. Kohdassa, jossa kysytään syytä suojalasien käyttämättömyydelle, olisi pitänyt olla vastausvaihtoehto ”en ole koskaan kokeillut suojalaseja”
tai ”en osaa sanoa”. Avoimessa kysymyksessä käyttämättömyyden syyksi ilmeni, että
osalla vastaajista on ollut hankaluuksia vastata väittämiin suojalaseista, koska niitä ei
ole koskaan kokeillut. Koetko näkemisen ongelmia -kohdassa ei ollut erikseen eroteltu,
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kokeeko niitä taittovirhe korjattuna vai ilman. Viimeisen kysymyksen väittämissä vastaukset olivat eripäin kuin edellisissä, ja ne olisi pitänyt katsoa läpi vielä tarkemmin lomaketta tarkistaessa. Mikäli joku ei tätä huomannut, saattoi se vaikuttaa hieman vastauksiin. Jos nämä asiat olisi huomattu ennen kyselyn julkistamista, voisivat saadut tulokset olla luotettavampia.
Eettisyyden arviointiin liittyy sähköpostin saatetekstistä puuttunut tieto siitä, mistä rekisteristä sähköpostit oli saatu. Yhteistyökumppanin maininta ei ole riittävä, vaan tekstissä
olisi pitänyt erikseen olla vielä maininta, että sähköpostit on saatu nimenomaan yhteistyökumppanin eli Suomen Salibandyliiton jäsenrekisteristä. Tästä ei aiheutunut suurempia ongelmia, mutta opittiin tulevaisuutta varten olemaan asian kanssa tarkempia.
7.2

Jatkotutkimusehdotukset

Kun artikkeli on julkaistu, olisi mielenkiintoista tietää, onko sillä ollut mitään vaikutusta
suojalasien käyttöön. Jatkotutkimusehdotuksena onkin tehdä uusintatutkimus samasta
aiheesta parannellulla kyselylomakkeella, jotta saataisiin selville, onko opinnäytetyö tai
aiheesta julkaistu artikkeli vaikuttanut suojalasien käyttöön jollakin tavalla. Lisäksi uudessa tutkimuksessa voisi olla eriteltynä pelipaikat, jotta näiden välillä voisi tehdä vertailua.
Toisena jatkotutkimusehdotuksena on selvittää, millaista suojalasien mainonta on.
Saimme kommentteja liittyen siihen, etteivät pelaajat oikein tiedä, mistä omilla voimakkuuksilla olevia suojalaseja voisi hankkia. Mainonnan keinoja ja sitä, onko mainontaa vai
ei, olisi mielenkiintoista tutkia.
Kolmantena jatkotutkimusehdotuksena on vertailla erilaisia suojalasimalleja ja selvittää,
millainen suojalasi olisi salibandyn pelaamiseen kaikista paras. Tässä voisi hyödyntää
opinnäytetyössämme saatuja tuloksia suojalasien käyttämättömyyden syistä, sekä mahdollisesti tehdä uuden kyselyn sellaisille pelaajille, jotka suojalaseja käyttävät. Tuotoksena voisi esimerkiksi suunnitella sellaisen suojalasimallin, joka pelaajien mielipiteiden
ja testauksen tuloksena olisi paras.
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Koetut näkemisen ongelmat
Taulukko 8.
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1

0

2

0

Yhteensä

4860

100

4860

100

Taulukko 10. Vastaajamäärä ja prosenttijakauma
Vaikea tarkentaa kauas

N

%

En koskaan

2554

Harvoin

Pelitilanteissa

N

%

53

3586
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Taulukko 11. Vastaajamäärä ja prosenttijakauma
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En koskaan
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Harvoin

Pelitilanteissa

N

%
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85

997

20
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Joskus
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176

4

Melkein aina
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4

38

0,8

Aina

38

0,8
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Yhteensä

4860

100
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Taulukko 12. Vastaajamäärä ja prosenttijakauma
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Harvoin
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3
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0,4
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3
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Silmien kuivuus
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2,19
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Häikäistyminen

2,00
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Vaikea tarkentaa lähelle

1,75
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1,43
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Vaikeus erottaa porrasaskelmia

1,34
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1,75

1,45
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1,43

Silmien kuivuus
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1,36

1,75

1,43

Vaikea
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tarkentaa

1,67

1,36

1,88

1,29

Vaikea tarkentaa lähelle

1,29

1,17

1,75

1,00

Häikäistymistä

1,28

1,22

1,25

1,00

Kaksoiskuvia

1,16

1,08

1,38

1,29

tarkentaa
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Pelitilanteissa
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Väittämät suojalaseista
Taulukko 16. Vastaajamäärä ja prosenttijakauma väitteelle
Tuntuvat epämukavilta

N

%

Täysin samaa mieltä

643

13

Jokseenkin samaa mieltä

1681

35

En osaa sanoa

919

19

Jokseenkin eri mieltä

971

20

Täysin eri mieltä

646

13

Yhteensä

4860

100

Taulukko 17. Vastaajamäärä ja prosenttijakauma väitteelle
Huurtuvat

N

%

Täysin samaa mieltä

1283

26

Jokseenkin samaa mieltä

1964

40

En osaa sanoa

890

18

Jokseenkin eri mieltä

477

10

Täysin eri mieltä

246

5

Yhteensä

4860

100

Taulukko 18. Vastaajamäärä ja prosenttijakauma väitteelle
Peittävät näkökenttää

N

%

Täysin samaa mieltä

827

17

Jokseenkin samaa mieltä

1686

35

En osaa sanoa

846

17

Jokseenkin eri mieltä

784

16

Täysin eri mieltä

717

15

Yhteensä

4860

100
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Taulukko 19. Vastaajamäärä ja prosenttijakauma väitteelle
Käyttäminen on tärkeää

N

%

Täysin samaa mieltä

2747

57

Jokseenkin samaa mieltä

1309

27

En osaa sanoa

489

10

Jokseenkin eri mieltä

207

4

Täysin eri mieltä

108

2

Yhteensä

4860

100

Taulukko 20. Vastaajamäärä ja prosenttijakauma väitteelle
Käyttäminen on hyödyllistä

N

%

Täysin samaa mieltä

2896

60

Jokseenkin samaa mieltä

1323

27

En osaa sanoa

415

9

Jokseenkin eri mieltä

140

3

Täysin eri mieltä

86

2

Yhteensä

4860

100

Taulukko 21. Vastaajamäärä ja prosenttijakauma väitteelle
Vähentävät häikäisyä

N

%

Täysin samaa mieltä

46

10

Jokseenkin samaa mieltä

117

2

En osaa sanoa

3450

71

Jokseenkin eri mieltä

597

12

Täysin eri mieltä

650

13

Yhteensä

4860

100

Taulukko 22. Vastaajamäärä ja prosenttijakauma väitteelle

Liite 3
3 (3)
Lisäävät häikäisyä

N

%

Täysin samaa mieltä

151

3

Jokseenkin samaa mieltä

509

11

En osaa sanoa

3484

72

Jokseenkin eri mieltä

288

6

Täysin eri mieltä

428

9

Yhteensä

4860

100
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Suojalasien käyttö ja huoli silmien puolesta
Taulukko 23. Vastausten keskiarvot suojalasien käytöstä (1=en koskaan, 5=aina omasta tahdosta).
Käyttää suojalaseja pelitilanteessa

N

Keskiarvo

En koskaan

2957

3,5

Aina omasta tahdosta

974

3,1

Taulukko 24. Vastausten keskiarvot huolesta silmien puolesta (1=en koskaan, 4=aina).
Huoli silmien puolesta

N

Keskiarvo

Nainen

1434

2,6

Mies

3411

2,3

Muu

8

2,7

En halua sanoa

7

2,0

