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1 Johdanto 

Koronapandemian vaikutuksesta mielenterveysongelmat ovat kasvaneet Suomessa ja ul-

komailla (Teva 2020). Nuorten mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä on tärkeää ennalta-

ehkäistä, koska niillä voi olla pitkäkestoisia seurauksia (THL 2019).  

Koronaepidemian aiheuttama epävarmuus haastaa yksilöitä opettelemaan uusia taitoja 

mielenterveyden omahoidossa niin ennaltaehkäisten mielenterveyden häiriöitä kuin pitäen 

huolta omasta jaksamisesta (Mielenterveystalo 2021). IRO Research Oy: n Tuhat suoma-

laista- kyselytutkimuksen mukaan alle 35-vuotiaista noin kaksi kolmesta kertoi havain-

neensa ahdistusoireita omassa elämässään tai lähipiirissään (Vahtera 2021).  

Mieli voi olla erityisen haavoittuvainen poikkeusoloissa, jos sairastaa mielenterveyden häi-

riötä tai on kokenut äkillisen sairastumisen. Etävastaanotot ovat helpottaneet potilaiden hoi-

toon hakeutumista ja yleistyneet koko maassa, mutta potilaan hoito kasvokkain koetaan 

helpommaksi. (Teva 2020.) Kiinalaisen tutkimuksen, Chi ym. (2020) mukaan selviytymis-

keinoja olisi tarjottava ainakin etäyhteyksin niille, joilla on riskinä sairastua mielenterveys-

häiriöihin.  

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää mielenterveyshäiriöiden riskitekijöitä etsimällä 

mielialassa ja käytöksessä tapahtuvia muutoksia koronapandemian aikana. Tutkimuskysy-

myksenä tässä opinnäytetyössä on, millaisia muutoksia koronapandemia on saanut aikaan 

nuorten aikuisten mielenterveydessä. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada koronapande-

mian vaikutuksista tieteellisistä ajankohtaistietoa, jota voitaisiin hyödyntää terveydenhuol-

lossa muun muassa kansanterveyden- ja talouden näkökulmasta.  

Mielenterveystyölle tulee olemaan tarvetta yhä enemmän koronakriisin aiheuttaman kuor-

mittuneisuuden vuoksi (Mieli 2021a). THL: n ja Sitran tutkimuksen mukaan koulutus on pa-

ras lääke sekä syrjäytymistä, että sen kustannuksia vastaan (THL 2018). Mielenterveyson-

gelmat ovat myös yleisin työkyvyttömyydelle siirtymisen syy (Eläketurvakeskus 2020). Yk-

silön terveyspääoma vaikuttaa autonomiaan, jolloin yksilö kykenee hallitsemaan elä-

määnsä, olematta toisista riippuvainen. Se, millainen terveys yksilöllä on tulevaisuudessa, 

on osittain yksilön omista valinnoista kiinni. (Huttunen 2020a.)  
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2 Nuoret aikuiset 

Ihmisen kehittymisprosessi sosiaalisesti, fyysisesti ja psykologisesti kypsään aikuisuuteen 

on pitkä. Nuoruuden kehitys aikuisuutta kohti tarkoittaa erilaisia haasteita, siinä miten tun-

teita ilmaistaan ja hallitaan. Myös käyttäytymisen ymmärtäminen ja oppiminen tapahtuu vai-

heittain. (Lönnqvist 2021.)  

Nuorena aikuisena eletään ainutlaatuista elämänvaihetta. Oman paikkansa löytäminen yh-

teiskunnassa voi olla nuorelle aikuiselle vaikeaa, etenkin nyt koronapandemian aikana. 

Opiskelu, työelämä ja perheasiat eivät ole itsestäänselvyyksiä. Nuorten aikuisten tervey-

teen ja hyvinvointiin voivat heijastua oman itsenäisen elämän aloittaminen ja sen mahdolli-

set haasteet. Tottumukset ja tavat määrittävät terveyttä ja hyvinvointia aikuisiälle asti, ja 

valintoja tehdään näiden mukaisesti. (IOM 2016.)  

Aikuisiän mielenterveyshäiriöistä puolet alkaa jo teini-ikäisenä (THL 2021). Mielentervey-

den kehityksessä väestötasolla noudatetaan yleisiä kehityslinjoja, mutta näissä raameissa-

kin yksilöllisten erojen suuruus on huomattavaa. Samoissa olosuhteissa jotkut kärsivät kes-

kimääräistä enemmän, kun taas toiset näyttävät voivan hyvin ja menestyvät. Kliinistä työtä 

ajatellen on tärkeintä ymmärtää yksilön mielenterveydessä vaikuttavat erityispiirteet ja niihin 

oleellisesti kuuluvat asiat. Jokainen kykenee itse vaikuttamaan tietyissä rajoissa omassa 

mielenterveydessä tapahtuvaan kehitykseen. (Lönnqvist 2021.)  



3 

 

3 Koronapandemia 

Vuoden 2019 lopulla lähti Kiinasta liikkeelle tartuntatauti, koronavirus. Koronavirus voi levitä 

tartunnan saaneen henkilön suusta tai nenästä pieninä nestehiukkasina, muun muassa, 

kun yskitään, aivastetaan tai puhutaan. Useimmat tartunnan saaneet ihmiset ovat kärsineet 

lievästä tai kohtalaisesta hengityselinsairaudesta ja ovat toipuneet ilman erityishoitoa. Jot-

kut sairastuvat vakavasti ja tarvitsevat sairaalahoitoa. (WHO 2021.) Koronavirus voi olla 

kohtalokas etenkin iäkkäille ja niille, joilla on jo olemassa perussairaus. Pandemian aikana 

koronavirus kehittyy ja taudinkuvan muuttuessa infektiolta suojautuminen vaikeutuu. (Ant-

tila 2021.) 

Koronapandemia vaikuttaa oleellisesti yhteiskunnan eri palvelujärjestelmien kehittymiseen. 

Poikkeusolojen aikana sairausdiagnoosit viivästyvät ja hoitosuhteet kärsivät. Syrjäytymis-

vaarassa olevien henkilöiden tilanteet vaikeutuvat pandemian jatkuessa. Pandemia on ai-

heuttanut talouskriisissä olevalle Suomelle lisää vaikeuksia, vaikka Suomi on Eurooppaan 

verraten selvinnyt vähällä. (Kestilä ym. 2020.) 

Keväällä 2021 teetetyn tutkimuksen mukaan suomalaisia eniten kuormittavat koronavirus 

ja sen aiheuttamat poikkeusolot sekä tulevaisuuden epävarmuus. Kuormituksen syyt jakau-

tuvat miesten ja naisten välillä melko tasaisesti. Tutkimuksessa näkyy kuitenkin selvästi se, 

että naisia kuormittavat enemmän koronavirukseen, poikkeusoloihin sekä perheeseen liit-

tyvät asiat. Tutkimuksessa oli myös kysymys mielenterveyteen liittyvästä avun riittävyy-

destä. Vastaajista noin 20 % kertoi kokevansa puutteita avun saatavuudessa. Tätä opin-

näytetyötä sivuavia aiheita on käsitelty myös Käräkän ym. (2021) ja Lehtosen & Paanasen 

(2021) opinnäytetöissä. 
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4 Mielenterveydestä 

4.1 Hyvä mielenterveys 

WHO:n (2018) mukaan mielenterveys on olennainen osa terveyttä. Terveys on henkisen, 

fyysisen, sekä sosiaalisen hyvinvoinnin kokonaisuus, jossa yksilö ymmärtää omat kykynsä, 

työskentelee tuottavasti ja kykenee antamaan oman panoksen yhteisönsä hyväksi. Terveys 

ei ole pelkästään mielenterveyshäiriöiden puuttumista. (WHO 2018.)  

Olennaisinta on määritellä terveys itselle parhaiten sopivalla tavalla. Terveys on henkilö-

kohtainen kokemus. Ihminen saattaa olla muiden silmissä hyvinkin sairas mutta itse hän ei 

koe sitä, vaan voi tuntea itsensä terveeksi. Omakohtainen arvio perustuu henkilökohtaiseen 

toiveeseen ja tavoitteeseen, sekä siihen, millainen on se ympäristö, jossa hän elää. Mitä 

paremmin yksilö voi itse päättää elämänsä tapahtumista ja sen kulusta, sen parempana 

hän pitää omaa terveyttään ja päinvastoin. (Huttunen 2020.) 

Koettu elämä, onnellisuus ja hyvä olo rakentuvat monista osa-alueista, jotka ovat osin kult-

tuurisia, osin aikaan liittyviä, osin kokemusmaailmallisia ja osaltaan myös yksilökohtaisia. 

Ihmislajien olennaisia arvorakenteita ovat merkityksellisyyden tunne ja yksilön kokema in-

himillinen kohtaaminen. (Valli 2020, 39.)  

Yksilö kykenee edistämään omaa terveyttään olemalla omassa vuorovaikutuksessaan ute-

lias, aktiivinen ja tiedonhaluinen. Mielenterveys vahvistuu ja rakentuu vuorovaikutuksessa 

ympäristön kanssa. Yksilön kyky pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmaa ja kokemusta 

kasvattaa ja edistää mielenterveyttä. Hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja mielen taito edistävät 

mielenhyvinvointia. (Wahlbeck 2017.) 

4.2 Mielenterveyden taustaa 

Suomalaisten fyysinen terveys on parantunut ja eliniän odote pidentynyt.  Mielenterveys-

palvelujen tarve on kuitenkin lisääntynyt, etenkin nyt koronapandemian vaikutuksesta. (THL 

2021.) Jokaisen elämään kuuluu esimerkiksi surua, pettymyksiä ja ajoittaisia nukahtamis-

vaikeuksia. Terve mieli reagoi ongelmiin rakentavasti ja säilyttää toimintakyvyn mahdolli-

sista oireista huolimatta. Kun oireista tulee elämää rajoittavia ja ne pitkittyvät puhutaan häi-

riöstä tai sairaudesta. Psykiatrista sairautta sairastava poikkeaa tunne-, ajatus-, ja käytös-

tavoiltaan terveestä muun muassa siinä, että hän ei kykene käsittelemään erilaisia tuntei-

taan. (Huttunen 2017.) Mielenterveystyöstä säädetään laissa, jolla pyritään vahvistamaan 

mielenterveyttä ja yksilön suojaa (STM 2021). 
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Mielenterveyden taustatekijöihin vaikuttaminen läpi elämän on äärimmäisen tärkeää ter-

veyserojen kaventamisessa, koska heikkoon sosiaaliseen asemaan liittyy vahvasti myös 

mielenterveyshäiriöiden riski. (Wahlbeck ym. 2017.) Mielenterveyslaki (1990/1116,1§) mää-

rittelee seuraavasti; 

Mielenterveystyöhön kuuluu myös väestön elinolosuhteiden kehittäminen siten, että 

elinolosuhteet ehkäisevät ennalta mielenterveyden häiriöiden syntyä, edistävät mie-

lenterveystyötä ja tukevat mielenterveyspalvelujen järjestämistä. 

Nobelisti James Heckmanin analyysin mukaan, yhteiskunnan kannalta tuottavin investointi 

on sijoittaa heikoimmassa asemassa olevien lasten hyvinvointiin ja varhaislapsuuden kehi-

tykseen. Investoimalla lapsen varhaiskasvatukseen luodaan parempia terveys-, koulutus- 

sosiaali- ja taloustuloksia, jotka puolestaan lisäävät tuloja ja vähentävät kalliiden sosiaali-

menojen tarvetta. (Heckman 2012.) Ensimmäisinä elinvuosina luodaan pohja elinikäiselle 

mielenterveydelle ja mielen resilienssille (Wahlbeck 2017).  

Resilienssillä tarkoitetaan henkistä kestävyyttä, jonka avulla ihminen kykenee käyttämään 

vahvuuksiaan ja voimavarojaan, jotka ylläpitävät hänen hyvinvointiaan muuttuvissa elä-

mäntilanteissa. Mielenkestävyyden eli resilienssin merkitys nousee esiin yllättävissä ja vai-

keissa tilanteissa, jota haastavat ihmisen totutut toimintamallit ja ajatukset, kuten nyt ko-

ronapandemian aikana. Vaikeiden tilanteiden lisäksi resilienssi vaikuttaa myös elämän ko-

konaishallinnassa. Resilienssissä ilmiönä yhdistyvät toiminnan eri osa-alueet, psyykkinen, 

fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky. Resilienssi on yksi tapa jäsentää ja kuvata 

ihmismielen kykyä yllättävissä tilanteissa. (Koirikivi & Benjamin 2020; Valli 2020.)  

Mielenterveyden joustavuus voidaan todeta positiivisina odotuksina ja toivoa ylläpitävänä 

myönteisenä tulevaisuudenkuvana. Tätä positiivisen mielenterveyden kokonaisuutta luon-

nehditaan usein käsitteellä resilienssi. (Lönnqvist 2021). 

Mielenterveyttä kuormittavat erilaiset riskitekijät. Nämä riskitekijät ovat olemassa ennen 

mielenterveyden näkyvää ongelmaa tai häiriöitä. Riskit saattavat johtua perheestä, yhtei-

söstä, elinympäristöstä tai yksilöstä itsestään. Riskitekijät voivat olla myös yhteiskunnasta 

tai koko kansakuntaa kohdanneesta ilmiöstä johtuvia. Ne voivat olla sekä lyhyt että pitkä-

kestoisia. Erityisen haitallista on riskitekijöiden kasautuminen esimerkiksi traumaattisten ko-

kemusten kautta. Mielenterveyden riskeiksi luetaan köyhyys, asunnottomuus ja väkivalta. 

(Mieli 2021b.) 

Koronapandemia on esimerkki ulkoisesta tekijästä, jolla on mielenterveyttä heikentävä vai-

kutus. Muita ulkoisia riskitekijöitä ovat kodittomuus, elämässä tapahtuvat erot ja menetyk-

set, sosiaalinen ja seksuaalinen hyväksikäyttö, sekä väkivalta. Ulkoisia riskejä ovat myös 
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kiusaaminen ja syrjintä. Sisäisiä riskitekijöitä voivat olla sairaudet, uupumus, yksinäisyyden 

kokemus ja itsetunnon haavoittuvuus tai käsittelemätön traumaattinen kokemus. (Mieli 

2021b.) 

4.3 Mielenterveyden historiaa 

1700-luvulla ajateltiin, että psyykkisen sairauden takana oli moraalinen ongelma, jolloin oi-

reista kärsivää pyrittiin auttamaan keskustelemalla ja eristämällä sairastunut henkilö joksi-

kin aikaa pois ulkoisten ärsykkeiden äärestä. Tämä hoitomuoto on ollut alkuna nykyaikai-

selle psykiatrialle. Lobotomian keksijänä tunnettu neurologi António Egas Moniz sai tunnus-

tuksena menetelmästään Nobelin palkinnon. Hoitomenetelmän tarkoituksena oli helpottaa 

potilaan oloa poistamalla aivoissa sellaisia yhteyksiä, joiden miellettiin aiheuttavan oireita. 

Vielä 1700-luvulla ei osattu erottaa henkisiä sairauksia fyysisistä, joten henkistä sairautta 

hoidettiin fyysisillä menetelmillä, kuten rajoittamalla hänen liikkeitään sänkyyn sitomalla tai 

käyttämällä potilasta jäisessä kylvyssä. Henkisesti sairas koettiin ongelmana kotona. Sairas 

henkilö vietiin mielisairaalaan, joissa asukaspaikkoja ei ollut vielä 1800-luvulla tarpeeksi 

hoitohenkilökuntaan nähden. Mielisairaalasta ei useinkaan palattu takaisin. (Terve.fi 2020.) 

Avohoitoa on kehitetty 1960-luvulta lähtien ja vuonna 1991 myös mielenterveyslakia muu-

tettiin avohoitopainotteisemmaksi. Psykiatrisia sairaaloita lopetettiin. (Niemelä ym. 2015.) 

Mielitautia ja mielisairautta on aina käytetty kuvaamaan mielen sairastumista, lähinnä psy-

koosia. Mielisairaslaki vaihtui asenteiden ja käsitteiden muuttuessa Suomessa mielenter-

veyslaiksi vuonna 1991.  Psykiatriaa nimitettiin yhä 1960-luvulla mielitautiopiksi. Myös mie-

litaudit-termi vaihdettiin ensin psykiatrisiksi sairauksiksi ja 1980-luvulla niitä alettiin kutsua 

mielenterveyden häiriöiksi. Tavallisimmin esiintyviä mielenterveyden häiriöitä voivat olla eri-

laiset ahdistuneisuushäiriöt, masennustilat sekä päihdehäiriöt. (Lönnqvist 2021.) 

4.3.1 Ahdistus 

Ahdistus on yleisoire. Ahdistuneisuushäiriö rajoittaa yksilön elämää ja heikentää toiminta-

kykyä. Erilaiset pelot saavat yksilön elimistön häiriötilaan, josta aiheutuu somaattisia oireita. 

Diagnosoidut ahdistuneisuushäiriöt aiheuttavat sekä toimintakyvyn että myös elämänlaa-

dun heikkenemistä, jota voidaan lieventää potilaalle räätälöidyllä hoidolla. (Käypä hoito- 

suositus 2019.)  

Ahdistuneisuuden luonne ja voimakkuus vaihtelevat, vähänkin voimakkaampi ahdistunei-

suus käynnistää elimistön autonomisen hermoston. Autonomisen hermoston käynnistyessä 

ilmenevät elimistön somaattiset oireet. Somaattiset oireet voivat aiheuttaa ahdistusta ja näin 
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ahdistus voimistuu entisestään. Pelko varoittaa ihmistä uhkaavista tilanteista, mutta pelon 

muuttuessa ahdistukseksi se voi alkaa hallita yksilön elämää ja johtaa psykiatriseen häiri-

öön. Ahdistus on usein sidoksissa päihteiden käyttöön. Ahdistuneisuus esiintyy oireena 

useimmissa psykiatrisissa sairauksissa muun muassa uniterveyden häiriintymisenä. Ahdis-

tushäiriöitä voidaan ennaltaehkäistä terveellisillä elämäntavoilla ja omahoito-ohjelmilla. 

Jotta ahdistuksesta ei tulisi koko elämän aikainen kärsimys, oireet tulisi ottaa vakavasti ja 

hakeutua ajoissa avun piiriin. (Huttunen 2018.) 

4.3.2 Masennus 

Sanalla masennus eli depressio voidaan käsittää eri asioita. Masennustiloissa keskeisenä 

oireena on masentunut mieliala tai näkyvä vähentyvä mielenkiinto tai mielihyvä. Oire vaivaa 

lähes taukoamatta yhtäjaksoisesti vähintään kahden viikon ajan. Masennustilassa ei silti 

ole kyse pelkästä mielialasta tai mielenkiinnosta/mielenkiinnon puuttumisesta, sillä varsi-

naisen masennustilan diagnosointi edellyttää useimmiten myös useita muita samanaikaisia 

oireita. (Huttunen 2018b.)  

Masennuksen hoidossa tärkeässä roolissa on yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka koostuu 

eri hoitomenetelmien yhdistelmistä. Mahdollisia muita tukitoimenpiteitä järjestetään tarpeen 

mukaan. Depressiota hoidetaan tehokkaiksi osoitetulla psykoterapialla sekä masennus-

lääkkeillä tai niiden yhdistelmällä. Näiden hoitomuotojen käyttö yhtäaikaisesti on selvästi 

tehokkaampaa kuin vain toisen. Yhtäaikainen käyttö on suositeltavaa etenkin silloin, kun 

depressio heikentää selvästi potilaan toimintakykyä. (Käypä hoito- suositus 2021.) 

Masennustilat ovat kasvava kansanterveydellinen ongelma. Useimmiten masennustilojen 

laukaisevina tekijöinä ovat parhaillaan tapahtuvat omakohtaiset elämäntapahtumat, kuten 

pettymykset ja menetykset. Masennus saattaa olla luonteeltaan myös keino paeta sitä lau-

kaisevia tai ylläpitäviä tunnetiloja, kuten omia tai toisen vihan tunteita. (Huttunen 2018b.) 

Masennuksen vaikeusastetta (lievä, keskivaikea, vaikea) voidaan arvioida sen perusteella, 

millaisia oireita ja kuinka paljon oireita esiintyy sekä kuinka ne vaikuttavat toimintakykyyn. 

Henkisten oireiden ohella masennus saattaa myös oireilla fyysisinä tuntemuksina, kuten 

selkä- ja niskakipuna, vatsakipuina, päänsärkynä (migreeninä) tai rintakipuina ja ahdistuk-

sen tunteena rinnassa. (Terveystalo.)  

Masennukseen on liitetty myös huomattavaa painon laskua tai nousua, liikkeiden ja mielen 

hidastumista /kiihtyneisyyttä, unettomuutta tai lisääntynyttä unen tarvetta. Oireina voi olla 

päivittäinen väsymys tai voimattomuus, arvottomuuden tai syyllisyyden tunteet, ajattelun 

vaikeus, keskittymiskyvyn puute, vaikeus tehdä päätöksiä sekä kuolemaan liittyvät 
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mielikuvat tai itsemurha-ajatukset. Masentuneena voi tuntea myös ahdistuneisuutta sekä 

tarvetta lisääntyneeseen alkoholin käyttöön. (Huttunen 2018b.) 

4.3.3 Syömishäiriöt 

Syömishäiriöt ovat tyypillisiä nuorten ja nuorten naisten mielenterveydenhäiriöitä. Syömis-

häiriössä yksilö voi noudattaa orjallisesti omia ruokavalintojaan ja niiden määrää. Syömis-

häiriöiden syyt jäävät usein piiloon, koska syömishäiriötä ei tunnisteta tai niistä ei puhuta. 

Syömishäiriötä tulisi kartoittaa jo lievien oireiden ilmetessä, koska hoidon ennusteet ovat 

näin paremmat. Syömishäiriöt voivat olla myös stressistä johtuvia. (Käypä hoito- suositus 

2014.) 

Stressiä syntyy, kun ulkoiset vaatimukset ylittävät henkilön sisäiset voimavarat. Pitkään jat-

kunut kehon ylivireystila aiheuttaa uupumusta, joka voi johtaa epäterveellisempiin valintoi-

hin. Pitkäkestoinen stressi aiheuttaa esimerkiksi kortisolin sekä muiden syömisen säätelyyn 

ja aineenvaihduntaan liittyvien hormonitasojen muutoksia, jotka altistavat painonnousulle. 

Syöminen aktivoi kehossamme mielihyvään ja rauhoittumiseen liittyviä sekä hormonaalisia 

että hermostollisia toimintoja. Ruoka voi nostaa mieleemme muistoja, jotka liittyvät aiempiin 

syömiskokemuksiin. Syöminen stressin lievittämiseksi tai lohdun hakemiseksi ei ole haital-

lista, eikä siitä ole syytä pyrkiä eroon, sillä syömisen kuuluukin tarjota nautintoa ja mielihy-

vää.  Tällainen taipumus on nimeltään tunnesyöminen. Jos vihan, pelon, surun tai häpeän 

tunteita turrutetaan syömisellä, itse tunnetta ei päästä käsittelemään ja vaikuttamaan sen 

syihin. Tunnesyömisen on todettu olevan yhteydessä painonnousuun sekä vaikeuksiin on-

nistua painonhallinnassa. (Wilenius 2021.) Terveelliset ruokailutottumukset ja myönteinen 

minäkuva suojaavat syömishäiriöltä (Tarnanen ym. 2015). 
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5 Mielenterveys ja perusterveydenhuolto 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, 3§) määrittelee Suomen kansalaisten oi-

keudellisen aseman yleisellä tasolla hyvin ja selkeästi terveydenhuollossa. 

Psykiatrisen osaamisen tuominen somatiikan puolelle edistää ja kehittää kansanterveyttä. 

Mielenterveysongelmista kärsivien on tiedetty käyttävän muita enemmän sekä terveys että 

sosiaalipalveluita. Heidän elinajanodotteensa oletetaan olevan myös muita lyhyempi. Päih-

teiden runsas käyttö lisää mielenterveysongelmia ja edesauttaa monien somaattisten sai-

rauksien syntymisen riskiä. Hoitamaton mielenterveys- tai päihdeongelma voi osaltaan vai-

keuttaa somaattisesta sairaudesta toipumista. (Niemelä ym. 2015.) Mielenterveyden edis-

tämisen tavoite on tukea ja vahvistaa ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvoin-

tia (Wahlbeck 2017). 

Perusterveydenhuoltoon sisällytettyjä hoitokäytäntöjä on valtakunnallisesti jo käytössä. Hy-

vinä esimerkkeinä tällaisista ovat muun muassa terveysasemilla toimivat depressiohoitajat, 

depressiokoulut sekä työpareina toimivat päihdesairaanhoitajat ja lääkärit. Kehittyvät 

verkko- ja digipalvelut kuten nettipsykoterapiat, videovälitteinen psykoterapia sekä etäkon-

sultaatiomahdollisuudet antavat uusia mahdollisuuksia psykiatriseen hoitotyöhön myös syr-

jäseuduilla. (Niemelä ym. 2015.) Väestön mielenterveyden merkitys on yhä ilmeisempi yh-

teiskunnan kansantaloudelle ja menestykselle, ja mielenterveyspääomasta onkin muodos-

tunut huomattava kilpailukykytekijä (Wahlbeck 2017). 
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6 Opinnäytetyön toteutus 

Kirjallisuuskatsaus on tutkimusmenetelmä, jossa arvioidaan ja analysoidaan jo valmiina ole-

via tutkimuksia. Näiden tutkimuksien tuloksista laaditaan perustaa uusille tutkimustuloksille. 

(Salminen 2011, 7.) Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta käytetään paljon tutkimusmenetel-

mänä hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa (Kangasniemi ym. 2013, 293). Opinnäy-

tetyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jonka avulla kyettiin sekä arvioimaan jo olemassa 

olevaa teoriaa että muodostamaan uutta teoriaa (Salminen 2011, 9).  

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa etsitään usein vastauksia kysymyksiin, mitä ilmiöstä 

jo tiedetään. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on jaettu neljään vaiheeseen, jotka kytkeytyvät 

toisiinsa. (Kangasniemi ym. 2013, 294.) Koko tutkimusprosessia ohjaa tutkimuskysymys ja 

tutkimuksessa käytettävien julkaisujen määrä perustuu tutkimuskysymyksen laajuuteen.  

(Kangasniemi ym. 2013, 294–295). Seuraavassa kuviossa 1, kuvailevan kirjallisuuskat-

sauksen vaiheet.  

 

Kuvio 1. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen vaiheet (Kangasniemi ym. 2013, 294) 

Tutkimusprosessin aikana tehdään valintoja ja päätöksiä tieteellisen tutkimuksen ehtojen ja 

tutkimusetiikan ohjaamina ja prosessi voidaan jakaa viiteen vaiheeseen. Seuraavassa ku-

viossa 2, tutkimusprosessin vaiheet. (Vilkka 2021, 56.) 
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Kuvio 2. Tutkimusprosessin vaiheet (Vilkka 2021, 56) 



12 

 

7 Aineiston tiedonhaku 

Kirjallisuuskatsaukseen pyrittiin löytämään mahdollisimman laaja otanta tutkittavasta ai-

heesta, joten sen keräämiseksi suoritettiin järjestelmällinen tiedonhaku. Kirjallisuuskatsauk-

sen aineisto etsitään tavallisesti elektronisista tietokannoista tai manuaalisilla hauilla tieteel-

lisistä julkaisuista. (Kangasniemi ym. 2013, 295.) Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymys 

on: Millaisia muutoksia Covid-19 on saanut aikaan nuorten aikuisten mielenterveyteen?  

Kysymyksestä esiin nousivat asiasanat, Covid-19, mielenterveys, nuori aikuinen, muutos, 

ahdistus ja vaikutus. Aineistoa haettiin LUT-tiedekirjastosta manuaalisesti, sekä tieteellisiä 

tietokantoja (PubMed-, Ebsco- Cinahl, Elektra, Medic ja Google Scholar) käyttäen, jotka 

sisältävät luotettavaa ja vertailukelpoista aineistoa. Apuna tiedonhaussa käytettiin myös 

LUT-tiedekirjaston informaatikkoa. Informaatikolta saa opinnäytetyökohtaista ohjausta.  

Aineistoa valittaessa on tärkeä huomioida, että mukaan otetun alkuperäistutkimuksen tar-

koituksena on pyrkiä vastaamaan edes osittain tutkimuskysymykseen. Tämän opinnäyte-

työn aineisto on valittu selvästi ilmaistuna eli eksplisiittisesti, koska tässä on raportoitu tut-

kimukseen sisälletyt tietokannat ja määritetyt valintakriteerit. Aineiston sisältöä ja tutkimus-

kysymyksen välistä reflektiota tarkasteltiin tutkimusprosessin aikana. Tämän vuoksi nämä 

voivat vielä tarkentua tutkimuksen edetessä. (Kangasniemi, 2013, 295–296.) Seuraavassa 

taulukossa 1, aineiston sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Suomen- tai englanninkielinen julkaisu Ei suomen- tai englanninkielinen julkaisu 

Tutkimuksen julkaisuvuosi 2019–2021 Tutkimukset yli kolme vuotta vanhoja 

Saatavilla ilmaiseksi, tiivistelmä ja koko-
teksti 

Julkaisut tai tutkimukset maksullisia, tiivis-
telmää ja kokotekstiä ei saatavilla 

Tutkimukset käsittelevät nuoria aikuisia Julkaisun tai tutkimuksen sopimattomuus 
opinnäytetyön aiheeseen  

Taulukko 1. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Tiedonhakua rajattiin sisäänotto- ja poissulkukriteerien avulla. Haun kriteerit on esitetty tau-

lukossa 1. Julkaisujen tuli olla vuosien 2019–2021 välillä julkaistuja tutkimuksia, suomen tai 

englanninkielisiä ja tutkimuksista tuli olla saatavilla tiivistelmä sekä kokoteksti. Sisäänotto-

kriteereinä oli myös se, että artikkeli käsittelee nuoria aikuisia ja artikkeli on saatavilla il-

maiseksi. Poissulkukriteerinä oli julkaisun tai tutkimuksen sopimattomuus. Mukaan ei otettu 

julkaisuja, jotka olivat yli kolme vuotta vanhoja, eivät olleet ilmaiseksi ja kokonaan saatavilla 

tai julkaisut olivat muulla kielellä kuin suomi tai englanti. 
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PubMed-tietokannasta tutkimuksia haettiin hakusanoilla Covid-19, mental health, young 

people, change ja impact. Osumia saatiin sisäänotto- ja poissulkukriteerien jälkeen 161 

kappaletta, joista vain 20 vastasi otsikon perusteella tutkimuskysymykseen. Kirjallisuuskat-

saukseen valikoitui kuusi aineistoa tästä tietokannasta. Ebsco- Cinahl- tietokokannasta ha-

ettiin aineistoa hakusanoilla Covid-19, young people, ”mental health” ja anxiety. Tämä haku 

tuotti 19 artikkelin tuloksen, joista kuusi vastasi tiivistelmän perusteella tutkimuskysymyk-

seen ja yksi valittiin sopivana kirjallisuuskatsaukseen. 

Elektra-Doria tietokannasta saatiin mental health ja change- sanoilla 47 osumaa, joista seit-

semän vastasi otsikon perusteella tutkimuskysymykseen. Tiivistelmän perusteella kirjalli-

suuskatsaukseen valittiin vain yksi aineisto. Google Scholarissa käytettiin hakusanoja Co-

vid-19 and “young people´s mental health”, ja change. Haku tuotti 257 tulosta. Tiivistelmän 

perusteella kirjallisuuskatsaukseen hyväksyttiin kolme artikkelia.  

Kotimaisesta hoitotieteellisestä tietokannasta, Medicistä, etsittiin tietoa hakusanoilla Covid-

19, ”mental health” ja ”young people” ilman rajauksia ja osumia tuli 70. Medicistä ei löytynyt 

yhtään aineistoa, joka olisi vastannut tutkimuskysymykseen. Lopulliseen kirjallisuuskat-

saukseen valikoitui yhteensä 15 tutkimusta. Seuraavassa taulukossa 2, haun tulokset. 

Tietokanta Hakusanat Rajaus Otsikolla 
osumia 

Tiivistel-
mällä osu-
mia 

Hyväksytty 

PubMed Covid-19, 
mental 
health, 
young peo-
ple, change 
impact 

Vuosi 2019–
2021, free 
full text, Ab-
stract 

161 20 6 

Ebsco-
Cinahl 

Covid-19, 
young peo-
ple,” mental 
health”, anx-
iety 

Vuosi 2019–
2021, abst-
ract 

19 6 1 

Elektra- 

Doria 

Covid-19, 
“mental 
health” 
change  

Vuosi 2019–
2021 

47 1 1 

Google 
Scholar 

Covid-19 
and “young 
people´s 
mental 

Vuosi 2019–
2021 

  

257 - 3 
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health”, 
change 

Medic Covid-19, 
“mental 
health” ja 
“young peo-
ple” 

Ei rajauksia 70 2 0 

Manuaali-
sesti  

COVID-19, 
mielenter-
veys, nuori 
aikuinen, 
muutos, ma-
sennus, ah-
distus, vai-
kutus 

   4 

Yhteensä     15 

Taulukko 2, Haun tulokset 
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8 Aineiston analyysi 

Laadullisen tutkimuksen analyysimuotoja ovat aineistolähtöinen, teoriaohjaava ja teorialäh-

töinen analyysi. Tässä opinnäytetyössä on käytetty laadullista, aineistolähtöistä sisäl-

lönanalyysia, joka on perusanalyysimenetelmä. Sisällönanalyysillä pyritään saamaan tutkit-

tavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja selkeässä muodossa. Aineistolähtöistä laadullisen 

eli induktiivisen aineiston analyysiä on kuvattu karkeasti kolmevaiheiseksi prosessiksi, 1 

aineiston pelkistäminen eli redusointi, aineiston klusterointi eli ryhmittely ja abstrahointi eli 

teoreettisen käsitteiden luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 103, 112, 117, 122.) 

Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin 15 kansainvälistä artikkelia, jotka kaikki ovat tutkimuksia. 

Analyysiprosessi alkoi tutkimusten kääntämisestä suomen kielelle. Aineistokokonaisuutta 

käytiin läpi alleviivaten aineistosta tutkimuskysymykseen vastaavat keskeiset ilmiöt. Aineis-

ton ilmiöistä nousi toistuvasti esiin kolme aihealueryhmää, jotka ovat: opiskelu, sosiaaliset 

suhteet ja yksinäisyys, päihteet ja uniterveys, sekä ahdistus, masennus ja syömishäiriöt. 

Nämä ryhmät kuvasivat nuorten aikuisten mielenterveyden muutoksia pandemian aikana.  

Alleviivatut kohdat kirjoitettiin ylös tiivistettyyn muotoon. Aineistossa alaluokiksi muodostui 

seuraavat: yksinäisyys, uni, stressi, masennus, ahdistus, huoli, päihteet, rajoitukset, ter-

veyskäyttäytyminen, terveys, liikunta ja syömishäiriöt. Nämä ryhmät yhdisteltiin kolmeen 

pääluokkaan: hyvinvointiin, jaksamiseen ja mielenterveyteen. Näiden luokkien katsottiin 

muodostavan yhden ison pääluokan, resilienssin. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä, 

kuvio 3.  

Kuvio 3. Sisällönanalyysi 

 

Alaluokat: yksinäisyys, uni, stressi, masennus, ahdistus, 
huoli, päihteet, rajoitukset, terveyskäyttäytyminen, 

terveys, liikunta ja syömishäiriöt

Yläluokat: opiskelu, sosiaaliset suhteet ja yksinäisyys 
(hyvinvointi), päihteet ja uniterveys (jaksaminen), sekä 
ahdistus, masennus ja syömishäiriöt (mielenterveys)

Pääluokat: hyvinvointi, jaksaminen ja mielenterveys

Pääluokkien pääluokka: Resilienssi
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9 Tulokset 

9.1 Koronapandemian vaikutus jaksamiseen 

9.1.1 Opiskelu, sosiaaliset suhteet ja yksinäisyys 

Bangladeshissa koronapandemialla on ollut merkittävä kielteinen vaikutus yliopisto-opiske-

lijoiden psykologiseen hyvinvointiin ja akateemisiin opintoihin (Rahman 2020). Samankal-

taisia tuloksia löydettiin myös New Jerseyssä, USA:ssa, jossa opiskelijat kertoivat useista 

akateemisista ja arjen vaikeuksista sekä mielenterveysvaikeuksista (Kecojevid ym. 2020). 

Rahmanin (2021) tutkimuksesta käy ilmi myös, että pandemialla on ollut kielteisiä vaikutuk-

sia naisiin miehiä enemmän. Verkko-opintojen vaikutusta hyvinvointiin tutkittiin Italiassa, 

Giacomo ym. (2020) ja niiden havaittiin edistävän ammatillista kehitystä ja vahvistavan luot-

tamusta tulevaisuuteen. Sosiaaliset suhteet vaikuttavat keskeisesti ihmisen hyvinvointiin ja 

mielenterveyteen. Ihmisellä on luontainen tarve kuulua joukkoon (Ylioppilaiden terveyden-

hoitosäätiö 2021a). 

Koronapandemian vaikutuksesta lähiopetusta rajattiin ja sosiaalinen elämä väheni, jolloin 

yksinäisyyttä koettiin enemmän (Hietanen-Peltola ym. 2020). Yksinäisyys lisääntyi vuoden 

2020 tammikuusta huhti-toukokuuhun ja masennusoireilu näkyi selvästi niillä, joilla sosiaa-

linen yhteys väheni merkittävästi (Lee ym. 2020). 

IRO Research Oy:n tekemän kyselytutkimuksen (2021) mukaan uupumus ja ahdistuksen 

kokemukset korostuvat nuorten aikuisten vastauksissa. Nuorista aikuisista suuri osa oli ha-

vainnut itsessään tai lähipiirissään uupumusta (Mieli 2021a). Schwingerin ym. (2020) tutki-

muksessa koronakaranteeni vaikutti negatiivisesti vähemmän 26–50-vuotiaiden kuin tätä 

nuorempien 18–25- ja vanhempien 51–81-vuotiaiden elämään. Ahdistuneisuus ja masen-

nusoireiden osalta vaikutus oli 26–50-vuotiaiden kohdalla myöskin edellä mainittuja vähäi-

sempi. 

Horigianin ym. (2020) tutkimuksessa arvioitiin yksinäisyyden, ahdistuneisuuden, masen-

nuksen sekä alkoholin ja huumeiden käyttöä COVID-19-pandemian aikana. Osallistujat il-

moittivat, että mielenterveyden ja päihteiden käytön oireet lisääntyivät merkittävästi Covid-

19: n jälkeen. Nuorten aikuisten yksinäisyys on USA:ssa vakava ongelma, johon on puutut-

tava ja sen eteen on tehtävä ennaltaehkäisevää työtä. (Horigian ym. 2020.) 
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9.1.2 Päihteet ja uniterveys 

Suomessa laillisia päihteitä ovat alkoholi, tupakkatuotteet sekä kofeiini ja laittomia päihteitä 

ovat huumeet (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2021b). Eri päihteet vaikuttavat aivoihin 

eri tavoin ja niitä käytetään usein mielihyvän lisäämiseksi ja ahdistuksen lieventämiseksi 

(Mielenterveystalo 2021b). Kansanterveys- ja mielenterveysasiantuntijat ennustavat päih-

teiden käytön ja mielenterveysongelmien vahvaa lisääntymistä Covid-19 seurauksena yk-

sinäisillä ja riippuvuutta sairastavilla Yhdysvalloissa (Horigian ym. 2020).  

Humalajuomisen lisääntyminen Covid-sulun vaikutuksesta oli selvästi havaittavissa rans-

kalaisten yliopisto-opiskelijoiden terveyskäyttäytymisessä (Tavolacci ym. 2021). Tavolacci-

nin ym. (2021) mukaan humalajuominen oli selkeästi noususuuntaista miespuolisilla opis-

kelijoilla ja varsinkin masennusoireista kärsivillä miesopiskelijoilla. Nuorella aikuisella eli-

mistön kestokyky on yleensä hyvä ja tämä lisää riskiä humalahakuiseen juomiseen sekä 

opeteltuun humalahakuiseen alkoholin käyttöön (Kylmänen 2016). Humalajuomista olisi 

seurattava ja sen vaikutuksia ennakoitava ja huomioitava (Tavolacci ym. 2021). Horigianin 

ym. (2020) tutkimukseen osallistujat paljastivat haitallista tai riippuvaista juomista olevan 30 

%, ja 44 % osallistujista ilmoitti humalajuomisesta vähintään kuukausittain.  

Tavolaccinin ym. (2021) tutkimuksessa mainittiin myös tupakanpoltto, joka nousi muutaman 

prosentin, samoin kannabiksen käyttö. Nikotiini voi parantaa keskittymiskykyä, lievittää 

stressiä ja vähentää ruokahalua (Päihdelinkki 2021a). Kannabis on yleisnimitys, jota käyte-

tään erilaisista hamppukasvista saaduista valmisteista ja sen päihdyttävä vaikutus syntyy 

kannabinoideista. Kannabiksen on koettu rentouttavan ja piristävän, kun taas negatiivisia 

käyttökokemuksia ovat esimerkiksi ahdistuneisuus ja levottomuus. (Päihdelinkki 2021b.) 

Seuraavassa kuvassa 1, Päihteiden käyttöä Ranskassa. 
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Kuva 1, Päihteiden käyttöä Ranskassa 

Kun koronapandemian sulkurajoitukset tulivat voimaan, kaikki elämän osa-alueet ovat 

muuttuneet, myös uni (Yuksel ym. 2020). Pakistanissa opiskelijoilla teetetyn Alin ym. (2021) 

tutkimuksen mukaan lähes kolme neljäsosaa osallistujista koki, että karanteenista selviä-

minen olisi ollut vaikeampaa, ellei heillä olisi ollut elektronisia laitteita käytössään. Tutki-

muksessa kuitenkin ilmeni, että sosiaalisen median käytön lisääntyminen johti univaikeuk-

siin ja yleiseen väsymyksen tunteeseen. (Ali ym. 2020.) Uniterveys on vahvasti yhteydessä 

mielenterveyteen eli mitä parempi uniterveys, sitä parempi mielenterveys (Yuksel ym. 

2020). Unettomuus voi olla mielenterveyssairauden ensioire. Unettomuus voi johtaa eri mie-

lenterveyssairauksiin, kuten mieliala-, päihde- ja ahdistushäiriöihin, jotka puolestaan syö-

mishäiriöihin. (Partonen 2021.) Yli puolet Yukselin ym. (2020) tutkimuksen verkkokyselyyn 

osallistuneista siirsi nukkumaanmeno- ja heräämisaikoja myöhemmäksi, ja yli kolmannes 

ilmoitti lisääntyneistä unihäiriöistä pandemian aikana (Yuksel ym. 2020).  

9.1.3 Ahdistus, masennus ja syömishäiriöt 

Giacomon ym. (2021) tutkimus Italiassa analysoi pandemian aiheuttamia pelkoja ja sen ai-

kaan saamaa ahdistusta yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Chengin ym. (2020) tutki-

muksen mukaan nuoret aikuiset ovat alttiita informaatiolle ja kun jaetaan liian negatiivista 

tietoa pandemiasta, se johtaa vakavampiin psykologisiin ongelmiin. Myös Rennin ym. 

(2020) tutkimus viittaa samaan. Tämän pandemian arvaamatonta tulevaisuutta ovat pahen-

taneet myytit ja internetistä saadut väärät tiedot, jotka ovat aiheuttaneet ahdistusta, paniik-

kia ja epätoivoa Kiinan väestössä, jossa internetin käyttäjiä on 829 miljoonaa (Ren ym. 

2020). Pandemian aiheuttama epävarmuus ilmeni nuorissa muun muassa masennusoirei-

luna ja ahdistuksena (Cheng ym. 2020). Turkissa Erenin ym. (2020) teettämässä poikkileik-

kaustutkimuksessa naisilla, nuorilla, lapsilla ja niillä, joilla oli alhainen koulutustaso ja huono 

taloudellinen tilanne oli ahdistusta enemmän suhteessa muihin ja ahdistuneisuudella oli 

vahva syy-yhteys unihäiriöihin. 

Yhdysvalloissa yliopisto-opiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa yli puolet yliopiston opiskeli-

joista ilmoitti kohtalaisista tai vaikeista ahdistusoireista Covid-19 pandemian aikana. Vaka-

vampiin ahdistuneisuusoireisiin liittyi tunnesyömistä. (Coakley ym. 2021.) Myös Kreikassa 

havaittiin ahdistukseen ja masennukseen liittyvää tunnesyömistä (Konstantopoulou & Rai-

kou 2020).  

IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista- kyselytutkimuksen mukaan alle 35-vuotiaista noin 

kaksi kolmesta kertoi havainneensa ahdistusoireita omassa elämässään tai lähipiirissään 

(Mieli 2021). New Jerseyssä opiskelijoille teetetyssä poikkileikkaustutkimuksessa 
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akateemiset vaikeudet, kuten kyky keskittyä akateemiseen työhön, liittyivät merkittävästi 

masennuksen, ahdistuneisuuden ja stressin lisääntymiseen (Kecojevid ym. 2020). 

Nuorilla aikuisilla on suuri yksinäisyyden ja mielenterveysongelmien lisääntymisen riski Co-

vid-19-pandemian aikana (Lee ym. 2020). Yliopisto-opiskelijoiden mielenterveys on herät-

tänyt huolta, koska suuri määrä opiskelijoita kärsii psyykkisestä ahdistuksesta (Kecojevid 

ym. 2020). Savagen ym. (2020) tutkimus viittaa Covid-19-pandemian vaikuttavan negatiivi-

sesti UK:n yliopisto-opiskelijoiden mielenterveyteen ja liikkumiskäyttäytymiseen.  
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10 Pohdinta 

10.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimusetiikalla tarkoitetaan, että tutkijat noudattavat eettisesti kestäviä tiedonhankinta- ja 

tutkimusmenetelmiä (Vilkka 2021, 41). Tutkimusetiikka velvoittaa kaikkia tutkimuksen teki-

jöitä samalla tavalla. Tätä opinnäytetyötä tehdessä on otettu huomioon muiden tutkijoiden 

työn kunnioitus ja koko prosessin ajan on sitouduttu rehellisyyteen, huolellisuuteen ja avoi-

muuteen hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. (Arene 2021, 8–9.)  

Opinnäytetyön englanninkielisen aineiston alkuperäisyys on voinut muuttua käännettäessä 

sitä suomen kielelle. Tämä voi heikentää tutkimustulosten luotettavuutta. Koronapandemia 

on ilmiönä ajankohtainen ja sen vaikutukset jatkuvat kauas tulevaisuuteen. Opinnäytetyön 

päätarkoitus oli saada selville nuorten aikuisten mielenterveydessä tapahtuneet muutokset 

koronapandemian aikana. Koronapandemian aikana ilmenneet huolet ja muutokset on tär-

keää kartoittaa, jotta niihin voidaan löytää ratkaisut tulevaisuuden varalle. Opinnäytetyön 

tekeminen on mahdollistanut tärkeän aihealueen läpikäynnin, ja samalla antanut kansain-

välistä tietoa aiheeseen liitetyistä tutkimuksista.  

10.2 Yhteenveto 

Tämän opinnäytetyön tutkimusaineistoissa koronapandemian vaikutuksesta oltiin yhtä 

mieltä, pandemia ja poikkeusolosuhteet ovat vaikuttaneet yksilöiden hyvinvointiin eri tavoin. 

Tutkimuksissa, jotka koskivat nuorten aikuisten koronapandemian aikaansaamia mielenter-

veysmuutoksia, havaittiin niiden näkyvän laajalti erityisesti uniterveydessä, päihteiden käy-

tössä sekä yksinäisyyden aikaansaamissa ahdistus- ja masennusoireissa. Koronapande-

mian voidaan todeta aiheuttaneen pelkoa ja epävarmuutta, varsinkin niillä, jotka olivat ko-

keneet perheissään jo henkilökohtaisia menetyksiä ja taloudellisia vaikeuksia. Nuoriin nai-

siin pandemia on vaikuttanut eniten, ahdistuneisuuden ilmentyminä ja eristäytyneisyytenä.  

Yhteiskunnassa olisi syytä kehittää resilienssiä. Eriarvoisuuden vähentäminen edellyttää 

yhteiskunnallista luottamusta ja turvaverkkojen rakentamista, varsinkin varhaislapsuuden 

turvan osalta. Empaattisella ja ihmisläheisellä johtamisella voidaan tukea kansalaisten koh-

taamia kriisejä ja käsitellä niitä oppimisprosesseina. Se vaatii selkeää tavoitetta, johon yh-

dessä sitoudutaan. Ihmisten osallistumista voidaan lisätä ja muuntaa merkityksellisiksi ko-

kemuksiksi esimerkiksi tiedolla johtamisella, medialukutaidon tukemisella, mielenhallinnan 

työn vahvistamisella ja luomalla toivoa. (Eduskunta 2020.) 
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Opinnäytetyön tutkimuksista kävi ilmi, että nuoret aikuiset tulevat tarvitsemaan koronapan-

demian jälkeen matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja. Suurena huolenaiheena koet-

tiin huoltajien jaksaminen poikkeusolojen aikana. Tutkimuksista selviää, että koronalla on 

kauaskantoiset vaikutukset nuorten aikuisten mielenterveyteen. Mielenterveyshäiriöiden 

ehkäisyyn ja avohoitoon investointi kannattaa (Niemelä ym. 2015). 

Tutkimustuloksissa sosiaalinen eristäytyneisyys ja tulevaisuuden epävarmuus loivat myös 

akateemiseen koulutukseen painetta, mutta verkko-opintojen kautta suunniteltu opinto-oh-

jelma toi tutkijoille positiivisia tuloksia. Massiivinen joukko-oppiminen kannatti ja opiskelijat 

kokivat itsetuntonsa nousevan onnistuessaan etenemään opinnoissaan ja saadessaan siitä 

tunnustusta. Monet pelkäsivät koulutuksensa päättyvän pandemian aikaisten rajoitusten 

vuoksi. Onneksi etäopinnot auttoivat opiskelijoita pääsemään tavoitteisiinsa ja koulutuksen 

kautta kiinni työelämään. (Giacomo ym. 2020.) 

Kun koronatilanne aikanaan tasaantuu, tulee opiskelijoille järjestää riittävä tuki koulutuksen 

ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi (Opetushallitus 2021). On kuitenkin muistettava, ettei pa-

luuta vanhaan ole, mutta valinnoilla kyetään muuttamaan tulevaisuutta (Sitra 2020). Rutiinit 

auttavat uuteen alkuun pääsemisessä. Koronapandemian jälkihoito ja uusiin haasteisiin va-

rautuminen tulevat näkymään koulutusten suunnitteluissa. (Opetushallitus 2021). Toivo aut-

taa elämään paremmin epävarmuuden ja kontrolloimattomuuden kanssa kadottamatta kui-

tenkaan kykyä vaikuttaa ja toimia (Kallio 2020, 35).  

10.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Kotimaista aineistoa opinnäytetyöhön ei ollut juuri saatavissa, joten aihe vaatii tulevaisuu-

dessakin tutkimista. Koronapandemian pitkittyessä nuorten aikuisten mielenterveydessä 

voi tapahtua muutoksia yhä enemmän, joten seurantaa tarvitaan. Jatkossa voitaisiin myös 

tutkia sitä, miten nuorten aikuisten henkistä kestävyyttä voitaisi vahvistaa koronan jälkihoi-

dossa sekä tuleviin uhkiin ja haasteisiin varautuessa.  
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Liite 1. Kirjallisuuskatsauksen tutkimukset 

Kirjoittaja(t), julkai-

suvuosi ja julkai-

sun nimi 

Tarkoitus ja tavoite Tutkimusmene-

telmä 

Keskeiset tulokset 

Ali, A., Ali-Sidduqui, A., 
Sameer-Arshad, M., Iq-
bal, F & Bin-Arif, T. 
2021. 

Effects of COVID-19 
pandemic and lock-
down on lifestyle and 
mental health of stu-
dents: A retrospective 
study from Karachi, 
Pakistan 

Tutkimuksen tarkoituk-
sena on selvittää uni-
mallien muutosten, ajan-
käsityksen ja digitaali-
sen median käytön väli-
siä korrelaatioita. Lisäksi 
halutaan selvittää näi-
den muutosten vaiku-
tusta eri koulutusastei-
den opiskelijoiden mie-
lenterveyteen. 

Verkkokysely opiskeli-
joille, johon saatiin 251 
vastausta. 

Väsymyksen tunne ja 
muistin heikkeneminen 
oli yleistä. Digitaalisilla 
laitteilla havaittiin olevan 
yhteyttä uniterveyteen ja 
unirytmeihin. 

Chen, B., Sun, J & 
Feng, Y. 2020. 

How have COVID-19 
isolation policies af-
fected young people’s 
mental health? Evi-
dence from Chinese 
college students. 

Tarkoituksena on tutkia 
eristyksissä asuvien 
nuorten mielentervey-
den häiriöitä. 

Online-kysely, johon 
osallistui 992 kiinalaista. 

Pitkä-aikainen ja tiukka 
eristyspolitiikka johtaa 
merkittäviin muutoksiin 
nuorten aikuisten sosi-
aalisissa verkostoissa. 
Nuorten aikuisten henki-
seen hyvinvointiin tulee 
kiinnittää huomiota. 
Nuorilla esiintyi esimer-
kiksi masennusta, pel-
koa ja päihdeongelmia. 

Coakley, K.E., Le, H., 
Silva, S.R. 2021. 

Anxiety is associated 
with appetitive traits in 
university students 
during the COVID-19 
pandemic. 

Tavoitteena on arvioida 
ahdistuneisuutta ja sen 
yhteyttä syömiskäyttäy-
tymiseen. 

Poikkileikkauskysely  Korkeakouluopiskelijoilla 
ahdistusoireet liittyivät 
ruokavaliomuutoksiin. 
Tunnesyömisestä tai 
ruokahaluttomuudesta 
kärsivät ne, joilla oli va-
kavampia ahdistusoi-
reita. 

Eren, Hülya Kök. 2021. 

Anxiety Levels and 
Sleep Quality of Indi-
viduals During the 
COVID-19 Outbreak.  

Tutkimuksen tavoite on 
selvittää yksilöiden unen 
laatua ja ahdistuksen ta-
soa Covid-19 pande-
mian aikana Turkissa. 

Sähköinen poikkileik-
kaustutkimus 

Huono unenlaatu lisään-
tyi. Ahdistuneisuus liittyi 
vahvasti taustatekijöihin, 
kuten taloudelliseen ti-
lanteeseen.  
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Giagomo, D., Martelli, 
A., Guerra, F., Cielo, 
F.& Janieri, J., 2021. 

 

Mediator Effect of Af-
finity for E-Learning 
on Mental Health: Buff-
ering Strategy for the 
Resilience of Univer-
sity students. 

Tutkimuksen tavoitteena 
oli analysoida Covid-19- 
pandemian aikana esiin-
tyviä pelon psykologisia 
vaikutuksia ja massiivi-
sen verkko-oppimisen 
käyttöönottoa korkea-
kouluopiskelijoille 

Tutkimus oli kaksiosai-
nen. Ensimmäinen osa 
selvitti pandemian psy-
kokäyttäytymistä aka-
teemisten opiskelijoiden 
elämänlaatuun ja sen 
vaikutuksiin systemaatti-
sen tiedonhaun mene-
telmällä ja toisessa ha-
vainnoitiin verkko-oppi-
misen käyttöönoton vai-
kutuksia pandemiatilan-
teessa. 

Tulokset viittaavat sii-
hen, että pitkittynyt altis-
tuminen kansantervey-
den hätätilanteelle hoi-
dettiin nuorten yliopisto-
opiskelijoiden keskuu-
dessa kehittämällä mu-
kautuvaa käyttäytymistä 
ja palauttamalla heidän 
positiivinen mielenter-
veytensä. Verkko-oppi-
mistaidoissa kehittymi-
nen vähensi jatkokoulu-
tukseen osallistuvien 
nuorten stressi- ja ahdis-
tusoireita 

Kirjoittaja(t), jul-
kaisuvuosi ja jul-
kaisun nimi 

Tarkoitus ja ta-
voite 

Tutkimusmene-
telmä 

Keskeiset tulokset 

Horigian, E. V., Schmidt, 
D.R & Feaster, J.D. 
2020. 

Loneliness, Mental 
Health, and Substance 
Use among US Young 
Adults during COVID-
19. 

Tässä tutkimuksessa ar-
vioitiin yksinäisyyden, 
masennuksen, ahdistu-
neisuuden sekä alkoho-
lin ja huumeiden käytön 
suhteita Covid-19 ai-
kana ja arvioitiin näiden 
oireiden havaittua li-
sääntymistä nuorilla ai-
kuisilla. 

Anonyymi online-kysely, 
johon rekrytoitiin sosiaa-
lisen median kautta 
1008 18–35- vuotiasta 
osallistujaa. 

Mielenterveyden häiriöt, 
kuten yksinäisyys, ah-
distus ja masennus sekä 
päihteiden käyttö lisään-
tyivät merkittävästi. Jo 
ennen Covid-19- pande-
miaa yksinäisyys oli 
merkittävää Yhdysval-
loissa. Kansanterveys-
ongelmien ennaltaeh-
käisyn merkitys korostui 
tutkimustuloksena. 

Kecojevid, A., Basch, 
C., Sullivan, M & Davi, 
N., 2020. 

The impact of the 
COVID-19 epidemic on 
mental health of un-
dergraduate students 
in New Jersey, cross-
sectional study. 

Tutkimuksen tavoitteena 
on arvioida, mitkä asiat 
kuormittavat mielenter-
veyttä ja lisäävät mielen-
terveysongelmia New 
Jerseyssä. 

Poikkileikkaustutkimus, 
johon osallistui 162 
nuorta aikuista. 

Opiskelijoilla huomattiin 
lisääntynyttä arkielä-
mään ja opintoihin liitty-
vää stressikäyttäyty-
mistä. Myös mielenter-
veyden häiriöt lisääntyi-
vät, joita ilmeni enem-
män naisilla. Kyvyttö-
myys keskittyä akatee-
miseen työhön ja lisään-
tynyt huoli Covid-19- 
pandemiasta lisäsivät 
todennäköisesti somaat-
tisia oireita. 

Konstantopoulou, G & 
Raikou, N. 2020. 

Clinical evaluation of 
depression on univer-
sity students during 
quarantine due to 
covid-19 pandemic. 

Tutkimuksen päätavoit-
teena on arvioida klii-
nistä masennusta, jota 
ilmeni opiskelijoilla ka-
ranteenin vuoksi. 

Sähköinen kysely, johon 
osallistui 570 nuorta ai-
kuista. 

Opiskelijoiden mielenter-
veys näyttää kärsivän 
merkittävästi sosiaalis-
ten rajoitteiden vuoksi. 
Tuloksena voidaan to-
deta, että yliopiston on 
tarjottava opiskelijoille 
tueksi ja vahvistukseksi 
riittävästi psykologisia 
palveluita. 

Lee, C-M., Cadigan, J & 
Rhew, I., 2020. 

Tutkimuksen tarkoituk-
sena on selvittää yksi-
näisyyden ja mielenter-
veysongelmien 

Tiedot kerättiin 564 nuo-
relta aikuiselta tammi-
kuussa 2020 ennen 
pandemiaa ja huhti-

Tuloksena ilmenee yksi-
näisyyden lisääntymisen 
yhteys masennukseen. 
Muutokset olivat 
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Increases in Loneli-
ness Among Young 
Adults During the 
COVID-19 Pandemic 
and Associaton With 
Locreases in Mental 
Health Problems. 

lisääntymiseen liittyvää 
riskiä. Covid-19- pande-
mian aikana. 

toukokuussa 2020 pan-
demian aikana. 

suurempia naisilla ja 
niillä, joilla oli suurempi 
huoli pandemian sosiaa-
lisista vaikutuksista. Yk-
sinäisyyttä ja syrjäyty-
mistä on ennaltaehkäis-
tävä.  

Rahman, S. 2021. 

Negative Impact of the 
covid-19 pandemic on 
the Life of University. 
Students in Bangla-
desh. 

Tutkimuksen tavoitteena 
on selvittää Covid-19 
pandemian kielteisiä vai-
kutuksia Bangladeshilai-
sen korkeakouluopiskeli-
jan opintoihin, arkeen, 
perhe-elämään ja psy-
kologiseen hyvinvointiin. 

Kyselylomake, johon 
vastasi 265 yliopiston 
opiskelijaa. 

Naisten arkeen Covid-
19 vaikutti kielteisesti 
miehiä enemmän ja var-
sinkin niiden, joiden lä-
heinen oli saanut tartun-
nan tai menehtynyt tau-
tiin. 

Kirjoittaja(t), jul-
kaisuvuosi ja jul-
kaisun nimi 

Tarkoitus ja ta-
voite 

Tutkimusmene-
telmä 

Keskeiset tulokset 

Ren, Z., Zou., Y & Liu, 
Y. 2020.  

The psychological bur-
den experienced by 
Chinese citizens dur-
ing the COVID-19 out-
break: prevalence and 
determinants. 

Tavoitteena on tutkia 
masennuksen ja ahdis-
tuneisuuden aiheuttajia 
ja esiintyvyyttä Kiinan 
väestön keskuudessa 
COVID-19 pandemian 
alkaessa. 

Tutkimuksen tavoite on 
selvittää masennuksen 
ja ahdistuneisuuden ai-
heuttajia ja esiintyvyyttä 
Kiinan väestön keskuu-
dessa Covid-19 pande-
mian alkaessa. 

Psykologiset häiriöt liit-
tyivät muun muassa su-
kupuoleen, uskonnollista 
taustaa omaaviin ihmi-
siin ja lääketieteen am-
mattilaisiin, joilla oli jo 
ennestään terveysongel-
mia. Resilienssin merki-
tys korostui tuloksissa. 
Viranomaisilta toivotaan 
johdonmukaista viestin-
tää, joka vähentäisi ah-
distusta väestön kes-
kuudessa.  

Savage, M-J., James, 
R., Magistro, D., Don-
aldson, J., Healy, LC., 
Nevill, M & Hennis, PJ. 
2020.  

Mental health and 
movement behaviour 
during the COVID-19 
pandemic in UK uni-
versity students: Pro-
spective cohort study. 

Tarkoituksena on tutkia 
Yhdistyneen kuningas-
kunnan yliopisto-opiske-
lijoiden mielenterveys- ja 
liikkumiskäyttäytymistä 
sekä mielenterveyden ja 
liikkumiskäyttäytymisen 
muutosten välisiä yh-
teyksiä Covid-19- pan-
demian aikana. 

Kohorttitutkimus, johon 
osallistui 214 opiskeli-
jaa. Osallistujat täyttivät 
online-kyselyn kahdesti 
ennen eristyksiä ja kah-
desti niiden jälkeen. 

Covid-19- pandemia vai-
kuttaa negatiivisesti yli-
opisto-opiskelijoiden 
mielenterveyteen ja liik-
kumiskäyttäytymiseen. 
Näiden välillä ei kuiten-
kaan havaittu yhteyttä. 

Schwinger, M., Trautner, 
M., Kärchner, H & Otter-
pohl, N. 2020.  

Psychological Impact 
of Corona Lockdown 
in Germany: Changes 
in Need Satisfaction, 
Well-bein, Anxiety and 
Depression. 

Tavoitteena on selvittää, 
vaikuttivatko eristystoi-
menpiteet ihmisten hy-
vinvointiin, esiintyikö ah-
distus ja masennusoi-
reita eristyksen aikana 
ja johtuuko oireet perus-
tarpeiden puutoksista. 

Tarkasti määritelty kyse-
lylomake 

 

 

Eristystoimenpiteet vai-
kuttivat ihmisten hyvin-
vointiin kielteisesti. Ih-
misten autonominen tyy-
tyväisyys väheni, mutta 
muissa perustarpeissa 
ei havaittu suuria muu-
toksia. Vaihtelua vas-
tauksissa havaittiin eri 
ikäryhmien ja taustojen 
mukaan. 

Tavolacci, M-P., 
Wouters, E., Van de 
Velde, S., Buffel, V., 

Tutkimuksen tarkoitus 
on selvittää ranskalaisen 
yliopiston opiskelijoiden 
terveyskäyttäytymisen 

Online-kysely, jossa oli 
mukana 3671 

Terveyskäyttäytymi-
sessä tapahtuvat muu-
tokset kohdistuivat pää-
asiallisesti miespuolisiin 
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Déchelotte, P., Van Hal, 
G & Ladner, J. 2021.  

The impact of COVID-
19 Lockdown on 
Health Behaviors 
among Students of a 
French University. 

muutoksia COVID-19 
sulun aikana. 

vapaaehtoista korkea-
kouluopiskelijaa. 

opiskelijoihin, joilla ha-
vaittiin myös masennus-
oireita. 

Covid-19-sulun aikana, 
on huolehdittava siitä, 
että yliopisto-opiskelijat 
eivät jatka humalajuo-
mista sulun päättymisen 
jälkeen. 

 

 

Kirjoittaja(t), jul-
kaisuvuosi ja jul-
kaisun nimi 

Tarkoitus ja ta-
voite 

Tutkimusmene-
telmä 

Keskeiset tulokset 

Yuksel, D., McKee, G., 
Perrin, P., Alzueta, E., 
Caffarra, S., Ramos-
Usuga, D., Arango-
Lasprilla, J., Baker, F., 
2020. 

Sleeping when the 
world lock down: Cor-
relates of sleep health 
during the COVID-19 
pandemic across 59 
countries. 

Tutkimuksen tarkoitus 
on selvittää unimallien 
muutoksia ja unitervey-
den korrelaatioita maail-
manlaajuisessa otok-
sessa. Uniterveyden ja 
psyykkisen toiminnan 
välisiä yhteyksiä tarkas-
tellaan myös. 

Poikkipintakysely, ver-
kossa, johon osallistui 
6882 ihmistä 59 
maassa. 

Kotimaassa tapahtunut 
konflikti oli vahvin korre-
laatio huonompaan 
uniterveyteen. Huo-
nompi uniterveys liittyi 
vahvasti suurempiin ma-
sennus- ja ahdistusoirei-
siin. Latinalaisesta Ame-
rikasta osallistujat rapor-
toivat alhaisimmat 
uniterveyspisteet. 

Uniterveys olisi sisälly-
tettävä kansanterveys-
viesteihin, joiden tarkoi-
tuksena on auttaa ihmi-
siä selviytymään pande-
mian vaikutuksista. opti-
maalisen henkisen ja 
fyysisen terveyden yllä-
pitämiseksi. 

 


