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Abstract
The purpose of this research was to develop a hypothetical model for the well-being of adolescent
girls in Northern Finland. The participants were young girls between the ages of 13 and 16 living
in the province of Lapland. In the first phase, data which was collected through girls' writings
(n=117), described well-being and issues promoting and hindering it. In the second phase, girls
were interviewed (n=19) about the meaning of seasonal changes, nature and animals relative to
well-being. In the last phase three focus group interviews (n=17) were held. Based on the results
of three phases, a hypothetical model was created of the wellbeing of adolescent girls in Northern
Finland. The materials were analyzed by inductive content analysis.
Based on the results of the first phase, well-being for the girls meant health as a resource,
beneficial lifestyle, positive life course experiences, and favourable social relationships. Wellbeing was promoted by beneficial lifestyles, encouraging feelings, favorable social relationships
and a pleasant state of being. Instead, well-being was hindered by factors that impaired health,
negative personal feelings, conflicts in social relationships, and undesirable external factors.
According to the results of the second phase, the participatory involvement with environment was
formed from adaptation to seasonal changes, restorative nature and empowering interactivity with
animals. In the third phase, natural environment that provides meaningful stimulus, winter which
expresses participative and confrontational meanings and seasonal variations binding experiences
was identified. The hypothetical model of well-being of adolescent girls in Northern Finland
includes five dimensions, which were (1) health as an enabler, (2) the significance of social
relationships, (3) acclimatization to the environments variation, (4) a harmonious connection with
nature, and (5) a balanced experience of life.
This research brings new knowledge of what the meanings of well-being represent for girls in
the northern environment of Finland. The results can be utilized to promote the well-being of
adolescent girls in a broad and multiprofessional way in nursing care. Information can also be used
in social and healthcare education and in prioritizing resources for preventative actions leading to
adolescents’ well-being.

Keywords: adolescence, animals, girls, nature, North, qualitative research, seasons,
well-being

Wiens, Varpu, Pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvointi - hypoteettinen
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Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta; Medical Research
Center Oulu
Acta Univ. Oul. D 1498, 2018
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Tiivistelmä
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää hypoteettinen malli pohjoissuomalaisten nuorten
tyttöjen hyvinvoinnista. Tutkimukseen osallistujat olivat 13–16-vuotiaita Lapin maakunnassa
asuvia nuoria tyttöjä. Ensimmäisessä vaiheessa tyttöjen kirjoitusten (n=117) avulla kuvattiin
hyvinvointia ja sitä edistäviä ja ehkäiseviä tekijöitä. Toisessa vaiheessa tyttöjä (n=19) haastateltiin vuodenaikojen vaihteluiden, luonnon ja eläinten merkityksestä hyvinvoinnille. Viimeisessä
vaiheessa toteutettiin fokusryhmähaastattelut (n=17). Näiden kolmen vaiheen tulosten perusteella muodostettiin hypoteettinen malli pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvoinnista.
Aineistot analysoitiin induktiivisella sisällön analyysillä.
Ensimmäisen vaiheen tulosten mukaan hyvinvointi tarkoitti tytöille terveyttä voimavarana,
suotuisia elintapoja, myönteistä kokemusta elämästä ja positiivisia sosiaalisia suhteita. Hyvinvointia edistivät myönteiset elämäntavat, rohkaisevat tuntemukset, suosiolliset sosiaaliset suhteet ja miellyttävät olotilat. Hyvinvointia estivät terveyttä heikentävät tekijät, omakohtaiset kielteiset tuntemukset, ristiriidat sosiaalisissa suhteissa ja epämieluisat ulkoiset asiat. Toisen vaiheen tulosten mukaan ympäristön osallistava vaikutus muodostui sopeutumisesta vuodenaikojen
vaihteluihin, eheyttävästä luonnosta ja voimaannuttavasta vuorovaikutuksesta eläinten kanssa.
Kolmannen vaiheen tulokset muodostuivat osallistavasta ja haastavasta talvesta, merkityksellisiä aistikokemuksia tarjoavasta luonnosta ja vuodenaikojen vaihteluiden sitovuudesta. Näiden
vaiheiden perusteella muodostettu hypoteettinen malli pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen
hyvinvoinnista sisälsi viisi ulottuvuutta kuvaavaa käsitettä, jotka olivat (1) terveys mahdollistajana, (2) sosiaalisten suhteiden merkityksellisyys, (3) mukautuminen elinympäristön muutoksiin, (4) harmonisoiva luontoyhteys ja (5) tasapainoinen kokemuksellisuus elämästä.
Tämä tutkimus tuo uutta tietoa siitä, mitä hyvinvointi tarkoittaa pohjoisen toimintaympäristön tytöillä. Tuloksia voidaan hyödyntää laaja-alaisesti ja moniammatillisesti hoitotyössä, jossa
edistetään nuorten tyttöjen hyvinvointia. Tietoa voidaan hyödyntää myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksessa ja priorisoitaessa resursseja sellaiseen toimintaan, joka ennaltaehkäisee nuorten huonovointisuutta.

Asiasanat: eläimet, hyvinvointi, kvalitatiivinen tutkimus, luonto, nuoruus, pohjoinen,
tytöt, vuodenajat

Perheelleni
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1

Johdanto

Millaisilla ennaltaehkäisevillä terveyttä ja hyvinvointia edistävillä palveluilla
voimme tukea nuorten tyttöjen kasvua kohti hyvinvoivaa aikuisuutta? Millaisia
ovat nuorten tyttöjen hyvinvoinnin kokemukset Pohjois-Suomessa? Tutkimukseni
aiheen valintaan vaikuttivat keskeisesti nämä kysymykset, joihin halusin lähteä
hakemaan vastausta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös kiinnitetty huomiota
siihen, että nuoret tytöt kokevat hyvinvointinsa ja terveytensä heikommaksi kuin
pojat ja oireilevat siksi poikia enemmän. Hyvinvoinnin tarkastelu on ajankohtaista,
sillä tällä hetkellä nuoret oireilevat ja tarvitsevat enenevästi korjaavia palveluita.
Terveyserot eivät ole merkittävästi vähentyneet pohjoismaisissa hyvinvointivaltiossa (Mackenbach, 2012), ja yksi keskeisimmistä asioista yhteiskunnassamme onkin nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, vaikuttavien ennaltaehkäisevien palveluiden rakentaminen ja toteuttaminen. Vaikka maailmanlaajuisessa vertailussa suomalaisten hyvinvointi on tasaista (OECD, 2017a) ja
suomalaisten lasten hyvinvointi on UNICEFIN (2013) raportin mukaan
huippuluokkaa, suomalaisessa yhteiskunnassa on eroja lasten ja nuorten
terveydessä ja hyvinvoinnissa (Rotko, Aho, Mustonen, & Linnanmäki, 2011;
Luopa ym., 2014; Mäkelä, Nevala, & Aro, 2017). Hyvinvoinnin tutkiminen on
edelleen perusteltua, mutta haasteena on sen määritteleminen: hyvinvoinnille ei ole
olemassa yleisesti hyväksyttyä, yhtä määritelmää. Hyvinvointia voidaan tarkastella
eri näkökulmista ja mittareilla sekä yhteisön että yksilön tasolla (Allardt, 1989;
Hoffrén, 2010). Hyvinvointia voidaan tarkastella myös subjektiivisesta
näkökulmasta. Ihmisten kokemukset hyvinvoinnistaan ovat heidän elämänsä
aikana rakentuneita, henkilökohtaisia ja ainutkertaisia sekä sosiaalisesti jaettuja
kokemuksia, joita voidaan ilmaista, ymmärtää ja tulkita (Koivisto, Sandelin &
Perttula, 2014). Tässä tutkimuksessa hyvinvointia tarkastellaan yksilöllisen
hyvinvoinnin kautta sellaisena, kuten nuoret sen itse kuvailevat.
Pohjoissuomalaisuus tarkoittaa tässä tutkimuksessa maantieteellisesti Lapin
maakunnan aluetta.
Hoitotyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on ihmisen terveyden edistäminen
(Eriksson, Isola, & Kyngäs, 2016). Pietilän (2010) mukaan hoitotieteellinen
tutkimus keskittyy myös terveyden edistämisen tutkimiseen. Hyvinvoinnin
edistäminen voidaan nähdä sekä yksilön terveyden ja hyvinvoinnin preventiivisinä
toimina että laajemmin promotiivisena toimintana. Terveyden edistämisellä
voidaan tarkoittaa yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön kohdistuvaa
toimintaa, ja se voi kohdistua muun muassa taustatekijöiden vaikuttamiseen,
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terveysongelmien ehkäisyyn tai terveyserojen kaventamiseen (Suomen
terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326; Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, 2015).
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tarvitaan monitahoista toimintaa, jolloin
pelkästään erilaisten tietojen ja mittaustulosten antaminen ei välttämättä tuo
toivottua tulosta (French, Cameron, Benton, Deaton, & Harvie, 2017; Price ym.,
2017).
Hoitamisen näkökulmasta hyvinvoinnista on tehty tutkimuksia muun muassa
hoitajien työhyvinvoinnista (Chana, Kennedy, & Chessell, 2015; Hall, Johnson,
Watt, Tsipa, & O’Connor, 2016; Utriainen, Ala-Mursula, & Kyngäs, 2015).
Hyvinvoinnin näkökulmaa on tuotu esille myös potilastyytyväisyyden yhteydessä
(Dahlberg, Todres, & Galvin, 2009; Duffield ym., 2011) ja tarkasteltaessa kivun
vaikutusta hyvinvointiin (Kinghorn, Robinson, & Smith, 2015). Hyvinvointia
suomalaisissa hoito- ja terveystieteellisissä tutkimuksissa on käsitelty muuan
muassa tulevaisuuden vanhusasiakkaiden ja hoitotyön toimintaympäristön ja
resurssien (Vuoti, 2011) sekä pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden
hyvinvointia tukevan ympäristön (Elo, 2006) näkökulmasta. Nuoriin liittyvää
tutkimusta on tehty seuraavista aiheista: nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistävä
toiminta (Tikkanen, 2012), henkinen hyvinvointi nuorilla miehillä (AppelqvistSchmidlechner, 2011), vähävaraisten lapsiperheiden hyvä vointi ja sen tukeminen
(Vuori, 2012), nuorten kokema perheväkivalta (Lepistö, 2010) ja nuorten kokema
hyvinvointi ja sosiaaliset verkostot (Joronen, 2005). Sen sijaan aikaisempaa
tutkimustietoa ei ole siitä, millaisena hyvinvointi näyttäytyy Pohjois-Suomen
nuorilla tytöillä näiden omasta näkökulmastaan (liite 1).
Sukupuolen merkitystä hyvinvoinnin kokemuksessa ei voi jättää huomioimatta,
ja Gelb, Pederson ja Greaves (2011) toteavatkin, että sukupuolen huomioimatta
jättäminen nähdään ”sokeana pisteenä”. Aikaisempien tutkimusten mukaan on
todettu, että sukupuolella on merkitystä terveyden ja hyvinvoinnin kokemisessa.
Kunnari (2017) on tutkimuksessaan havainnut, että Pohjois-Suomen
aikuisväestössä hyvinvoinnin heikkenemiskokemukset liittyivät erityisesti
naissukupuoleen. Inchley ym. (2016) mukaan nuorten tyttöjen hyvinvoinnissa on
tapahtunut merkittävää heikkenemistä ja Korhosen (2014) mukaan tytöillä
tyytyväisyys on laskenut sekä ihmissuhteiden että oman terveydentilan osalta.
Tytöt kokevat terveytensä ja hyvinvointinsa huonommaksi kuin pojat (DerdikmanEiron ym., 2011; Giota & Gustafsson, 2016; Jerde´n, Burell, Stenlund, Weinehall,
& Bergström, 2011; Joronen, 2005; Reinholdt-Dunne ym., 2011), ja he käyttävät
terveydenhuollon palveluita enemmän (Bertakis ym., 2000; Kekkonen ym., 2015).
Tyttöjen hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa kehoon ja ulkonäköön liittyvät
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asiat (Bucchianeri, Arikian Hannan, Eisenberg & Neumark-Sztainer, 2013; Yuan,
2010), myötätunto (Bluth & Blanton, 2015) ja sosiaaliset suhteet (Allchin,
Melchior, Fombonne, & Surkan, 2016; Almquist, Östberg, Rostila, Edling, &
Rydgren, 2014; Gillham ym., 2011; Graber, Turner, & Madill, 2016; Kaye-Tzadok,
Kim, & Main, 2017; Tiggemann & Slater, 2015). Lisäksi hyvinvoinnin
ylisukupolvinen siirtymä näyttäisi olevan määrätietoisempaa äideiltä kuin isiltä
(González, Figuer. Malo, & Casas, 2014; Molina, Navarro, & Walker, 2011).
Terveyttä heikentävien tekijöiden ennaltaehkäisyssä ja niiden tunnistamisessa
tulisikin Gyllenbergin (2012) mukaan käyttää erilaisia kriteereitä tytöille ja pojille.
Samoin,
Pohjois-Norjassa
tehdyn
tutkimuksen
mukaan
tarvitaan
sukupuolisidonnaisia interventiota, erityisesti nuorten tyttöjen sosiaalisten
ongelmien tunnistamisessa ja hoitamisessa (Bania, Lydersen, & Kvernmo, 2016).
Hoitotieteen keskeisiä käsitteitä ovat ihmisen, terveyden ja hoitotyön lisäksi
myös ympäristö (Eriksson ym., 2016), jolloin päämääränä on ihmisen
kokonaisuuden huomioiva hoitaminen. Fyysisen ympäristön lisäksi kulttuurilla on
merkitystä hyvinvoinnin muodostumisessa sen kautta, millaisia asenteita,
uskomuksia tai käsityksiä yksilöllä on. Tähän vaikuttavat vahvat tunneperäiset
siteet oman ryhmän jäseniin, joita kohtaan tunnetaan myötätuntoa (Virtanen, 1999).
Pohjoinen ulottuvuus elin- ja toimintaympäristönä asettaa haasteita hyvinvoinnille.
Rönkän, Taanilan, Koirasen, Sunnarin ja Raution (2013) tutkimuksessa (PohjoisSuomen syntymäkohorttiaineistosta vuodelta 1986) tytöt raportoivat poikia
melkein neljä kertaa enemmän tarkoituksellista itsensä vahingoittamista. Ilomäen
(2012) mukaan pohjoissuomalaisten tyttöjen käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyyn,
tunnistamiseen ja hoitoon tulisikin kiinnittää erityistä huomiota.
Viimeisimmän kouluterveyskyselyn (2017) perusteella Lapin aluehallintoviraston alueen tuloksissa 8.- ja 9.-luokkalaiset tytöt olivat poikia väsyneempiä, ja
niiden tyttöjen osuus, jotka ilmoittivat kokevansa terveytensä keskinkertaiseksi tai
huonommaksi, oli lisääntynyt. Kaattari, Tiirinki, Turkki, Nordström ja Taanila
(2015) tutkivat Pohjois-Suomen syntymäkohortin vuoden 1966 aineistosta
perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttöä, ja tilastollisesti merkitsevimmäksi
suurkäytön ennustetekijäksi nousi huono terveydentilan kokemus eli yksilön
subjektiivinen kokemus terveydestään. Koetun terveydentilan on todettu
ennustavan myös kuolleisuutta (mm. Jylhä 2009). Yksilön hyvinvointia lisääviä
tekijöitä tunnistamalla on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvoinnin kokemukseen ja
sitä kautta edistää myös yhteiskunnan hyvinvointia (Kaikkonen, ym., 2014).
Erityisesti nuorten tutkimuksessa on tärkeää subjektiivisen tiedon painottaminen
objektiivisen tiedon rinnalla (Luntamo, et al., 2012, OECD, 2009; Strandell, 1995).
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Nuorten omat kuvaukset kokemuksista voivat poiketa oletuksista ja elämänlaadulle
tärkeät tekijät saattavat vaihdella jonkin verran elämänkulun ja elämäntilanteiden
mukaan (Vaarama, Mukkila & Hannikainen-Ingman, 2014). Esimerkiksi Jorosen
(2005) mukaan nuorten ja heidän vanhempansa käsitykset perhedynamiikasta
erosivat toisistaan.
Koska aikaisempaa tutkimustietoa pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen
hyvinvoinnista ei ole, haluttiin tietoa saada tutkittavasta ilmiöstä erityisesti nuorten
tyttöjen itsensä kuvailemana. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää
hypoteettinen malli pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvoinnista. Tutkimus
nuorten tyttöjen hyvinvoinnista liittyy preventiivisen hoitotieteen alaan, ja tuloksia
voidaan hyödyntää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintojen
kehittämisessä pohjoisessa toimintaympäristössä. Tutkimuksessa tuotetun tiedon
avulla voidaan myös lisätä ymmärrystä hyvinvoinnin moni-ilmeisestä käsitteestä.
Tutkimus on kolmivaiheinen ja se koostuu nuorten tyttöjen kirjoituksista,
yksilöhaastatteluista ja ryhmähaastatteluista.
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2

Nuorten hyvinvointi ja elinympäristö

Tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin haettiin tietoa tekemällä hakuja CINAHL-,
Medline-, Scopus-, Medic-, PubMed-, Melinda- ja Arctic & Antarctic Regions
(EBSCO) -tietokannoista. Tiedonhakuja tehtiin useassa eri vaiheessa tutkimuksen
edetessä. Hakuja tehtiin englannin- ja suomenkielisiin julkaisuihin vuosilta 2000 2017. Tämän lisäksi kirjallisuutta haettiin käsihakuna julkaisujen lähdeluetteloista.
Myös erilaisia tilastoja ja raportteja hyödynnettiin. Kirjallisuuskatsauksen tuloksia
hyödynnettiin tutkimuksen teoreettisessa osassa, jossa tarkastellaan hyvinvointia
käsitteenä, hyvinvointia ja nuoruuden kehitystä ja pohjoisen toimintaympäristön
erityispiirteitä.
Etsittäessä erityisesti pohjoisessa asuvien nuorten tyttöjen hyvinvointia
koskevia tutkimuksia käytettiin hakusanoina ja niiden erilaisina katkaisukohtina ja
sanojen yhdistelminä sanoja adolescence, youth, gender, girl, well-being, northfinland, arctic. Suomenkielisiä hakusanoja olivat hyvinvointi, nuori, teini-ikä,
sukupuoli, tyttö, Pohjois-Suomi ja arktinen. Hakuja tehtiin CINAHL-, Medline-,
Scopus-, Medic-, PubMed-, Melinda- ja Arctic & Antarctic Regions (EBSCO) tietokannoista. Hakujen perusteella ei löytynyt tutkimuksia Pohjois-Suomessa
asuvien nuorten tyttöjen hyvinvoinnista heidän omasta näkökulmastaan. Hakuja
tehtiin uudestaan vuonna 2017 täydentämään tutkimusta ajankohtaisin
tutkimustuloksin. Ensimmäisessä tiedonhaussa vuonna 2013 mukana oli myös
kirjaston informaatikko. Viimeisin tiedonhaku tuotti yhteensä 46 tulosta, jotka
jakautuivat seuraavasti: Cinahl 19, Medline 2, Scopus 0, Medic 1, PubMed 7,
Melinda 3 ja Arctic & Antarctic Regions (EBSCO) 14. Yhtään tutkimusta, joka
olisi vastannut sisäänottokriteereitä tietellinen tutkimus, nuori ikä, hyvinvointi,
naissukupuoli ja Pohjois-Suomi, ei löytynyt. Kirjallisuushaku ja sen tulokset
pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvonnista on kuvattu vaiheittain
liitteessä 1.
2.1

Hyvinvointi käsitteenä

Hyvinvoinnin käsite on moninainen ja sen määritelmästä ei ole konsensusta. Yhtä
mieltä ollaan kuitenkin siitä, että hyvinvointi on abstrakti ja muuttuva käsite.
Allardtin (1980) mukaan hyvinvointi määräytyy historiallisesti, ja se on
määritettävä aina uudestaan olosuhteiden muuttuessa. Hyvinvoinnin tutkimuksen
historiassa on havaittavissa kaksi lähestymistapaa. Dodgen, Dalyn, Huytonin ja
Sandersin (2012) mukaan näitä ovat 1) hedonistinen perinne, jossa korostuvat onni,
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positiiviset vaikutukset, vähäiset negatiiviset vaikutukset ja tyytyväisyys elämään
ja 2) eudaimonistinen perinne, joka korostaa positiivista psykologiaa ja ihmisen
kehittymistä. Eudaimoninen hyvinvointitutkimus kyseenalaistaa hedonistisen
tutkimuksen tavan rinnastaa onnellisuus hyvinvointiin, sillä hyvinvointi ei edellytä
jatkuvaa onnellisuuden kokemusta (Hirvilammi, 2015). Voidakseen hyvin ja
kukoistaakseen ihminen kuitenkin tarvitsee Keyesin ja Annasin (2009) mukaan
sekä hedonisista että eudaimonistista hyvinvointia.
Hyvinvoinnin kokonaisvaltaista näkemystä kuvastaa Maailman terveysjärjestön (World Health Organization, 1948) määritelmä, jossa terveys nähdään
täydellisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilana eikä pelkästään
sairauden tai heikkouden puuttumisena. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen
(2015) määritelmissä hyvinvointi on myös laaja kokonaisuus, joka voidaan jakaa
kolmeen ulottuvuuteen: terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun
hyvinvointiin tai elämänlaatuun. Hyvä elämä onkin yksi hyvinvointiin liitetty
ulottuvuus. Allinin (2007) mukaan hyvinvointiin liittyvät elämänlaatu ja tyytyväisyys elämään. Myös Rissasen (2016) mukaan elämäntyytyväisyys liittyy
vahvasti hyvinvoinnin kokemiseen. Mattila (2009) puolestaan laajentaa näkemystä
hyvinvoinnista kattamaan sen kaikeksi, mikä on hyvää elämää yksilölle.
Hyvinvoinnin määritelmää täydentää Haybron (2016), jonka näkemyksen mukaan
mielentilat muodostavat osan hyvinvoinnista, ja tästä riippuu se, millaista
elämämme todella on. Selkeimmin hyvinvointia voi määritellä terveytenä tai
terveydentilana, joka on henkisestä ja ruumiillisesta tilasta huolta pitämistä
(Downie, ym. 1996). Hyvinvointi on lisäksi toimintakykyisyyttä (Andrews, ym.,
2002) ja suotuisaa terveyskäyttäytymistä (Rissanen, 2016). Hyvinvointiin liitetään
myös positiiviset sosiaaliset suhteet (Andrews, ym., 2002).
Näiden lisäksi hyvinvointia voidaan tarkastella sen mukaan, mitä eri tahot ovat
esittäneet sen sisältävän. Tarkempia kuvauksia hyvinvoinnista ovat tehneet muun
muassa Allardtin (1976), jonka mukaan hyvinvoinnin ulottuvuudet ovat having
(varallisuus), loving (myönteinen vuorovaikutus) ja being (itsensä toteuttaminen).
Nussbaum (2011) puolestaan esittää kymmenen periaatetta, jotka auttavat
kehittymään. Näitä ovat elämä (life), mahdollisuus elää normaalin pituinen elämä,
ruumiillinen terveys (bodily health), ruumiillinen koskemattomuus (bodily
integrity), aistiminen, kuvittelu ja ajattelu (senses, imagination, and thought),
tunteet (emotions), käytännön perusteet (practical reason), yhteys (affiliation),
toiset lajit (other species), leikki (play) ja ympäristön kontrolli (control over one's
environment).
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Vaikka hyvinvointi on yksi keskeisimmistä käsitteistä hoitamisen kontekstissa,
sille ei ole luotu yksiselitteistä määritelmää. Toisaalta hyvinvoinnin tarkastelu
monitasoisena kokonaisuutena mahdollistaa holistisen lähestymistavan myös
terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn.
2.1.1 Subjektiivinen hyvinvointi
Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita hyvinvoinnista subjektiivisena
kokemuksena, kun hyvinvointia tarkastellaan nuorten tyttöjen itsensä kokemana ja
kuvailevamana. Tällöin hyvinvoinnin käsite on muuttuva, ja siksi, tietyin osin, sen
voi määritellä vain ihminen itse (Downie, Tannahill & Tannahill, 1996; McEwen
& Willis, 2002). OECD:n (2013) määritelmän mukaan subjektiivinen hyvinvointi
kuvaa sitä, miten ihmiset kokevat ja arvioivat elämänsä kokonaisuutena.
Subjektiivinen hyvinvointi perustuu ajatukseen, miten kukin ihminen ajattelee ja
tuntee, mikä hänen elämässään on tärkeää (Diener, Sapyta, & Suh, 1998). Täten
yksi tapa määritellä hyvinvointi voisi Ereautin ja Whitingin (2008) mukaan olla se,
kun ryhmä ihmisiä kollektiivisesti on yhtä mieltä siitä, mitä on hyvä elämä.
Huomioitava on myös kulttuurin muokkaama vaikutus subjektiiviseen hyvinvointiin. (Diener, Oishi, & Lucas, 2003). Subjektiivinen hyvinvointi on sellaista,
jota koetaan ja tunnetaan ja jota ei voida tavoittaa muuten kuin kysymällä ihmisiltä
heidän käsityksiään hyvinvoinnista (Toikka, 2014).
Diener (1984) on esitellyt subjektiivisen hyvinvoinnin (SWB) käsitteen, joka
koostuu kolmesta pääkomponentista, joita ovat elämäntyytyväisyys (LS),
positiivinen vaikutus (PA) ja negatiivinen vaikutus (NA). Subjektiivisen
hyvinvoinnin keskeisiä tekijöitä voidaan tarkastella myös persoonallisuuteen
liittyvien kontekstuaalisten ja situaationaalisten tekijöiden, demograafisten
tekijöiden, instituutionaalisten tekijöiden, ympäristötekijöiden ja taloudellisten
tekijöiden kautta (van Hoornin, 2008). Hoitotieteessä korostetaan ihmisen omaa
subjektiivista kokemusta terveydestään, joka yhdistetään elämänlaatuun ja
hyvinvointiin (Eriksson ym., 2016).
Nuorten subjektiiviseen hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, joista perheen
merkitys on keskeinen (Ben-Zur, 2003; Dinisman, Montserrat, & Casas, 2012;
Gariepy, Elgar, Sentenac, & Barrington-Leigh, 2017; Joronen, 2005; Muñoz &
Ferrière, 2000; Yang, Wang, Li, Teng, & Ren 2008). Perheen ohella
ystävyyssuhteet näyttivät olevan merkityksellisiä nuorille (Casas, Bălţătescu,
Bertran, González, & Hatos, 2013; Gillham ym., 2011; Stumblingbear-Riddle &
Romans, 2012). Subjektiiviseen hyvinvointiin vaikuttivat sosiaalinen media ja sen
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käyttö (Kross ym., 2013; Valkenburg, Peter, & Schouten, 2006). Myös pystyvyyden
tunne (Caprara, Steca, Gerbino, Paciello, & Vecchio, 2006), uskonnollisuus
(Abdel-Khalek, 2009), kouluympäristö (Konu, Lintonen, & Rimpelä, 2002) ja
kouluissa opettajien tuki (Casas, Bălţătescu, Bertran, González, & Hatos, 2013;
Suldo, Friedrich, White, Farmer, Minch, & Michalowski, 2009) ovat tärkeitä
hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Nuorten subjektiiviseen hyvinvointiin vaikuttivat
myös temperamentti ja käsityskyvyn ylittävät aistikokemukset (Shoshan & Slone,
2013). Tyttöjen subjektiiviseen hyvinvointiin näyttivät vaikuttavan osin samat asiat
kuin pojillakin, mutta eroja oli esimerkiksi siinä, että sosiaaliset suhteet,
koulumenestys ja kehonkuva (Jones, 2004) koroistuivat tytöillä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että subjektiivinen hyvinvointi ei ole staattinen
tila, minkä vuoksi sitä onkin tarkasteltava tietyin väliajoin uudestaan. Tieto
subjektiivisesta hyvinvoinnista tuo esille sen, mitkä asiat ovat yksilöille keskeisiä
ja mihin asioihin olisi mielekästä keskittyä. Aikaisempien tutkimusten mukaan
nuorten subjektiivisen hyvinvoinnin määritelmissä korostuu moniulotteisuus
(McCullough, Huebner, & Laughlin, 2000) ja se, että hyvinvointi on yhteydessä
sekä nuoren sisäisiin tuntemuksiin että ympäristöön.
2.1.2 Hyvinvoinnin mittaaminen
Koska hyvinvointi on moniulotteinen käsite, sen mittaamisessakin on eri
tutkimusperinteitä ja lähestymistapoja. Haasteena hyvinvoinnin mittaamisessa on
saada mahdollisimman validi arviointi ja ymmärrys siitä, mitä hyvinvoinnissa
mitataan ja kuinka näitä tuloksia tulisi tulkita (Dodge, Daly, Huyton, & Sanders,
2012). Hyvinvointia voidaan mitata objektiivisilla ja subjektiivisilla mittareilla
(Niemelä & Saari, 2013). Subjektiivista hyvinvointia mitattaessa tietoa voidaan
kysyä suoraan ihmisiltä itseltään. Sen sijaan objektiivista tietoa hyvinvoinnista
saadaan mitattavilla aineistoilla, kuten rekisteritiedoilla. Objektiivisessa
mittaamisessa määritellään hyvinvoinnin indikaattorit ja mitataan, kuinka hyvin ne
saavutetaan, mutta ulkoinen määrittely ei välttämättä vastaa sisäistä määrittelyä.
Kuitenkin, esimerkiksi erilaiset tilastot heijastelevat sekä ihmisten materiaalisia
elinoloja että heidän elämänlaatuaan (OECD, 2017b), ja perinteisesti kansakuntien
hyvinvointia onkin mitattu erilaisilla mittareilla, kuten bruttokansantuotteella ja
eliniän odotteella (Hämäläinen, 2014; Miret ym., 2014). O’Haran ja Lyon (2014)
mukaan hyvinvointikysymyksiä olisi hyvä lähestyä kokonaisvaltaisesti ja lähellä
ihmisten arkielämää.
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Kainulaisen (2014) mukaan hyvinvoinnin mittaamisessa on neljä kysymystä:
1. tuleeko hyvinvoinnin mittaaminen liittää ensisijaisesti yksilön tarpeisiin vai
heidän käytössä oleviin resursseihinsa, 2. viitataanko subjektiivisuudella ja
objektiivisuudella tutkittavan ilmiön luonteeseen vai sen mittaamiseen, 3. kenellä
on oikeus määritellä hyvinvointia ja hyvää elämää sekä 4. onko hyvinvoinnissa
kyse jostain tavoiteltavasta lopputilasta vai liittyykö se ennemminkin ihmisen
toimintaan sen jatkuvana osana ja syntyy sen tavoittelemattomana oheistuotteena?
Subjektiivisesti koetun hyvinvoinnin mittaaminen on yritys kehittää parempia
hyvinvointimittareita, kuin perinteiset bruttokansantuotteet ja aineellisten
elinolojen mittarit ovat (Simpura, 2012). Heikkilän (1990) mukaan koetun
hyvinvoinnin ja elämänlaadun tarkastelu on tärkeää, koska subjektiiviset
kokemukset ja yleinen tunne elämän suunnasta muodostavat sen realiteetin, jonka
varassa ihmiset elävät. Subjektiivisen hyvinvoinnin mittaamisen etuja ovat van
Hoornin (2008) mukaan se, että silloin on mahdollisuus saada tietoa tiedonantajilta
itseltään heidän ollessaan autenttisessa ympäristössä, jolloin tuloksia eivät häiritse
poikkeavat olosuhteet, kuten laboratoriot. Kahnemanin ja Kruegerin (2006)
mukaan subjektiivista hyvinvointia tarkastelemalla voidaan tuoda esille ihmisen
oman elämän arvio omasta näkökulmasta ja selvittää, kuinka hän tuntee ja miten
elämässä menee. Toisaalta, kritiikkiä subjektiivista hyvinvoinnin mittausta kohtaan
esittävät Ryff ja Singer (1998), joiden mukaan subjektiivinen hyvinvointitutkimus
on kapea-alaista. Koska subjektiivisesti määritelty hyvinvointi voi olla oletettua,
sen vuoksi hyvinvointia olisi hyvä tarkastella Savolan ja Koskisen-Ollonqvistin
(2005) mukaan myös objektiivisesti.
Hyvinvoinnin mittaamiseen nuorten keskuudessa (Diener, 1984; Park &
Peterson 2006; Ryff, 1989) on useita eri tapoja. Nuorten hyvinvoinnin
mittaamisessa on nähty vajeita muun muassa yhteisten keskeisten käsitteiden
puuttumisessa (Pollard & Lee, 2003). Lisäksi on keskitytty negatiivisiin
hyvinvoinnin tekijöihin tai objektiiviseen hyvinvointiin tai käsitykseen, että lapset
ja nuoret eivät kykene tuottamaan luotettavaa tietoa (Dex & Hollingworth 2012;
Morrow & Mayall 2009; Statham & Chase, 2010).
Aikaisemmissa tutkimuksissa nuorten hyvinvointia on mitattu erilaisilla
mittareilla. Näitä olivat esimerkiksi psyykkistä hyvinvointia mittaava mittari
(Psychological Well-Being Scales) ja oireita mittaavat mittarit (Symptom
Questionnaire) ja terveyteen liittyvän elämän laadun mittari (Murillo, ym., 2017).
Myös luonteen vahvuuksia (Shoshani & Slone, 2013) ja hallinnan tunnetta ja
optimismia (Ben-Zur, 2003) on mitattu. Aikaisemmissa tutkimuksissa on käytetty
myös arvoja mittaavaa Values in Action Inventory of Strengths for Youth -kyselyä
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(Gillham, ym., 2011) ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin indeksiä, Personal WellBeing Index -kyselyä (Casas, ym., 2013).
Muñoz ja Ferrière (2000) puolestaan käyttivät tutkimuksessaan ranskalaista
elämäntyytyväisyyden asteikkoa ja kyselylomaketta, joka sisälsi erilaisia tyytyväisyyteen liittyviä lausumia. Lisäksi mitattiin nuorten elämän- ja koulutyytyväisyyttä (Casas, ym., 2013; Erthart ym., 2009; Garcia, 2011; Long, Huebner,
Wedell & Hills, 2012; Shoshani & Slone, 2013; Visani ym., 2011). Joronen (2005)
puolestaan käytti tutkimuksessaan koettua hyvinvointia mittaavaa berniläisen
Nuorten koettu hyvinvointi -mittaria (BSW/Y) ja tutkijan omaa FVSW-mittaria,
joka kartoittaa nuorten arvoja ja koettua hyvinvointia. Näiden ohella nuorten
hyvinvointia on mitattu laajoilla kyselyillä, kuten säännöllisin väliajoin Suomessa
toteutettavilla kouluterveyskyselyillä tai Nord-Trøndelag Health study tutkimuksella. Muita nuorten hyvinvoinnin mittareita on Unicefin (Banati & Diers,
2016) viiden osa-alueen National Adolescent Assessment Card. Yhtenä
esimerkkinä erilaisten mittareiden käytöstä voidaan tarkastella Yangin ym. (2008)
tutkimusta, jossa he käyttivät viittä eri mittaria tutkiessaan vanhempien ja nuorten
välistä suhdetta. Näitä mittareita olivat kysely kiintymyssuhteesta (Adult
Attachment Relationship Questionnaire), mittari läheisistä ihmissuhteista
(Experiences in Close Relationships Scale), muistot ja hyvinvointi (EMBU ”Own
memories of parental rearing" ja Index of Well-Being) ja subjektiivisen
hyvinvoinnin mittari (Face Subjective Well-Being).
Yhteenvetona voidaan todeta, että nuorten hyvinvoinnin mittaamisessa on
olemassa useita mittareita, jotka keskittyvät sekä objektiivisen että subjektiivisen
hyvinvoinnin mittaamiseen. Nämä mittarit eivät kuitenkaan soveltuneet tähän
tutkimukseen, koska mittareista ei löytynyt sellaista, joka olisi keskittynyt
pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvointiin heidän omasta näkökulmastaan.
Tutkimusaihe edellytti siksi laadullisia aineistonkeruumenetelmiä. Mittaamisessa
on kuitenkin huomioitava, että hyvinvointia ei voida määritellä yhden mittauksen
tai mittarin perusteella (Seligman, 2012). Lisäksi nuorten hyvinvointia mitatessa
olisi hyvä käyttää nuorten omia termejä ja käsitteitä.
2.2

Hyvinvointi ja elinympäristö nuoruuden kehityksessä

Hyvinvoinnin kokemuksella on vaikutusta kehittyvälle nuorelle, koska
nuoruudessa luodaan alustaa eheälle ja hyvinvoivalle aikuisuudelle. Nuoruus alkaa
puberteetista ja päättyy vähitellen nuoreen aikuisuuteen. Vaikka nuoruuden kehitys
on yksilöllistä ja liukuvaa, nuoruus ajoitetaan yleisesti ikävuosiin 13–22.
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Nuoruuteen kuuluu fyysinen ja biologinen, psyykkinen, kognitiivinen ja
sosiaalinen kehitys. Kehitystä luonnehtivat voimakkaat kehitystapahtumat
keskushermostossa, ruumiillinen kasvu ja kehitys, hormonaaliset muutokset sekä
tunne-elämän, ajattelun, käyttäytymisen ja ihmissuhteiden muutokset.
(Konsensuslausuma, 2010.) Nuoren muuttuva hormonitoiminta aiheuttaa kehon
muutoksia. Myös aivot kehittyvät koko nuoruusiän ja ovat herkkiä esimerkiksi
päihteiden, voimakkaan stressin ja psyykkisten traumojen vaikutuksille.
(Marttunen & Karlsson, 2013a.) Nuoruusikä onkin Hermansonin ja Sajaniemen
(2018) mukaan ihmisen elinkaaressa tärkein aivojen varhaiskehityksen jälkeinen
hermostollinen tapahtuma. Nuoruus on kaikkiaan muutosten aikaa, kuten
lapsuudenkodista ja vanhemmista itsenäistymistä, koulutuksellisen ja ammatillisen
suunnan valitsemista sekä oman paikkansa löytämistä yhteiskunnassa (Berg,
Huurre, Kiviruusu & Aro, 2011).
Tytöt ja pojat kehittyvät eri tahtiin, ja sukupuolen merkitys on tärkeää ottaa
huomioon tarkasteltaessa nuoruuden kehitystä. Tästä yhtenä esimerkkinä on
ahdistuneisuushäiriöt, joista kärsii eri arvioiden mukaan 4–11 nuorta sadasta. Tytöt
ovat tutkimusten mukaan alttiimpia häiriölle kuin pojat (Strandholm & Ranta,
2013). Myös masennus yleistyy nuoruusiässä, jolloin nuorista 5–10 prosenttia
sairastaa masennusta, tyttöjen ollessa alttiimpia masennukselle (Abel, Drake &
Goldstein, 2010). Lasten masennustilat ovat yhtä yleisiä tytöillä kuin pojilla, mutta
nuorten tyttöjen masennustilat ovat kaksi kertaa yleisempiä kuin poikien
(Marttunen & Karlsson, 2013b). Lisäksi on havaittu, että tahallinen itsensä
vahingoittaminen kasvoi merkittävästi 12 ikävuodesta 15 ikävuoteen mennessä,
varsinkin tyttöjen keskuudessa (Sourander, ym., 2006). Tyttöjen ja poikien
eritahtinen kehittyminen ja yksilöllinen oireilu olisi huomioitava hoitamisessa
(Gershon, 2002; Horowitz & Garber, 2006). Esimerkiksi traumaattinen stressi
vaikuttaa tyttöjen aivoissa eri tavoin kuin pojilla (Klabunde, Weems, Raman, &
Carrion, 2016). Nuorten aivot reagoivat stressiin voimakkaammin ja vahingoittuvat
helpommin kuin aikuisten, mutta toisaalta nuorten aivot ovat hyvin plastiset
(Hermanson & Sajaniemi, 2018). Aivojenkin kehityskaaressa on eroja sukupuolten
välillä tyttöjen saavuttaessa maksimin pari vuotta poikia aikaisemmin (Pfefferbaum
ym., 2016).
Yhteenvetona voidaan todeta, että nuoruus on haavoittuvaa ja herkkää aikaa,
jolloin esimerkiksi masennuksen puhkeaminen voi olla mahdollista (Costello,
Copeland, & Angold, 2011). Tällöin tarvitaan havainnointia ja tietoa nuorten
yksilöllisistä tarpeista, sekä henkisestä että fyysisestä kehityksestä, unohtamatta
sukupuolen vaikutusta hyvinvointiin. Jotta nuorten hyvinvoinnin tukemiseen
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saadaan tietoa laaja-alaisesti mutta tarpeenmukaisesti, tulee tietoa pyytää nuorilta
itseltään (Fattore, Mason, & Watson, 2007).
2.2.1 Sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi
Nuorten hyvinvoinnin kokemukseen liittyvät keskeisesti sosiaaliset suhteet.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut esille, että sekä ystävien että vanhempien
tuki on merkityksellistä nuorille (Joronen & Åsted-Kurki, 2005; Miller-Slough &
Dunsmore, 2016). Ystävien hyväksyvä suhtautuminen ja positiivinen palaute ovat
tärkeitä itsetunnon kehittymiselle (Aaltonen ym. 2003). Myös muut tutkimukset
vahvistavat (Almquist, Östberg, Rostila, Edling & Rydgren, 2014; Berndt & Keefe,
1995; Graber, Turner & Madill, 2016; Tiggemann & Slater, 2015) käsityksen, että
ikätovereilla on merkitystä tyttöjen kokemaan hyvinvointiin.
Ystävien lisäksi vanhemmilla ja huoltajilla on keskeinen osa hyvinvoinnin
kokemuksessa. Vanhempien tietoisuus, ohjaus ja valvonta voivat vaikuttaa
esimerkiksi nuorten päihteiden käyttöön (Blustein ym., 2015) tai
lisääntymisterveyteen (Dittus, Michael, Becasen, Gloppen, McCarthy, & GuilamoRamos, 2015). Nuorten kehitykseen vaikuttavat sukupuoli ja olosuhteet.
Esimerkiksi Sirniön, Martikaisen ja Kauppisen (2016) mukaan korkeasti
koulutettujen vanhempien tuloilla oli positiivisempi vaikutus naisiin kuin miehiin.
Myös Fjördin (2008) mukaan koetut talousvaikeudet olivat erityisen voimakkaassa
yhteydessä tyttöjen oireiluun. Tyttöjen masentuneisuuteen voivat vaikuttaa myös
vanhempien sosiaaliset suhteet ja tyytyväisyys. Esimerkiksi tytöillä, joiden
vanhemmat olivat tyytymättömiä sosiaalisiin suhteisiinsa, oli korkeampi riski
masentua (Allchin, Melchior, Fombonne, & Surkan, 2016).
Ehkäisevien ja hyvinvointia tukevien palveluiden merkitys korostuu
ylisukupolvisen ongelmaketjun katkaisemisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.
Ylisukupolvisella siirtymällä tarkoitetaan vanhempien hyvinvoinnin ongelmien
siirtymistä tai jatkumista heidän lapsilleen (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos,
2016). Perheiden ja yksilöiden tasolla huono-osaisuuden ylisukupolvisuuden ketju
muodostuu muun muassa geneettisten, biologisten, psykososiaalisten ja
sosioekonomisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Tutkimuksissa on havaittu, että
ylisukupolviset siirtymät vaikuttavat tyttöjen hyvinvointiin (González, Figuer.,
Malo, & Casas, 2014) ja että sosioekonominen ylisukupolvinen periytymisen
mekanismi eroaa naisten ja miesten välillä (Sirniö, 2016). Tutkimusten mukaan
äitien kokemuksilla ja hyvinvoinnilla on merkitystä myös tyttöjen hyvinvointiin.
Molinan, Navarron ja Walkerin (2011) mukaan ylisukupolvinen periytyvyys
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Suomessa oli vahvempaa äidiltä tytöille. Santavirran, Santavirran ja Gilmanin
(2018) mukaan mielenterveysongelmien riski oli suurentunut naisilla, joiden äidit
olivat olleet sotalapsina Ruotsissa. Osassa tapauksissa näiden naisten
sairastumisalttius kulkeutuu myös seuraavan sukupolven naisiin, mutta vastaavia
yhteyksiä ei todettu miehillä eikä miespuolisten sotalasten tyttärille.
Yhteenvetona aikaisemmista tutkimuksista voidaan päätellä, että ystävillä ja
perheellä on merkitystä nuorten hyvinvoinnin kokemuksessa. Näyttää siltä, että
äitien vaikutus ylisukupolvisessa siirtymässä heikensi erityisesti tyttöjen
hyvinvointia. Näiden lisäksi aikaisempien tutkimusten mukaan myös sukupuolella
on merkitystä hyvinvoinnin kokemissa.
2.2.2 Luontoympäristön vaikutus hyvinvointiin
Luontoympäristöllä on todettu olevan vaikutuksia ihmisten terveyteen ja
hyvinvointiin (Annerstedt & Währborg, 2011; Chawla, 2015; James, Banay, Hart,
& Laden, 2015; Schutte, Torquati, & Beattie, 2015; Sempik, Hine, & Wilcox, 2010;
Maas ym., 2009; Tamosiunas ym., 2014; Tsunetsugu ym., 2013; Tyrväinen ym.,
2014a; Ulrich, 1999). Luontomaisema edistää fyysistä aktiivisuutta, sosiaalista
integraatiota ja sosiaalista sitoutumista ja osallisuutta (Abraham, Sommerhalder, &
Abel, 2010). Vaikutuksia ovat muun muassa tarkkaavaisuuden eheytyminen,
stressin vähentyminen ja positiivisten mielleyhtymien syntyminen. Vaikutukset
voivat näkyä lyhytaikaisena sydämen ja verenkierron riskitekijöiden alenemisena
(Lanki ym., 2017). Luonto on myös sosiaalinen konstruktio, johon liitetyt
merkitykset ovat aika- ja kulttuurisidonnaisia (Williams 2003, Mcnaghten & Urry,
1998). Bratman, Hamilton, Hahn, Daily ja Gross (2015) puolestaan toteavat, että
pääsy luontoympäristöön saattaa olla elintärkeää mielenterveydelle nopeasti
kaupungistuvassa maailmassa. Tosin, Lee ja Maheswaran (2010) löysivät tutkimuksessaan vain heikkoa näyttöä fyysisen ja psyykkisen terveyden, hyvinvoinnin
ja kaupunkien viheralueiden välillä.
Luonnontilassa oleva luonto ja sen monipuolisuus sekä kokemus eristäytyneisyydestä ja levollisuudesta ovat ominaisuuksia, jotka saattavat edistää
luontokokemuksia ja stressistä palautumista (Korpela & Staats, 2014; Volgt ym.,
2014). Näiden edellä mainittujen vaikutusten lisäksi Hanski ym., (2012) osoittivat,
että luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä ja allergioiden lisääntymisellä oli
suora yhteys.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että luontoympäristöllä on myös
lapsiin positiivisia vaikutuksia. Wellsin ja Evansin (2003) mukaan stressin vaikutus
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oli matalampi niillä lapsilla, joiden asuinympäristö oli luonnon läheisyydessä, kuin
niillä lapsilla, joilla oli vain vähän luontoa ympärillään. Naisille luontoympäristö
on merkityksellinen ja heille luontoympäristön laatu on tärkeä (Beil & Hanes,
2013). Naiset osallistuvat toistuvasti ulkoilmaharrastuksiin (Pietilä ym., 2015) ja
painottavat luonnon merkitystä vetovoimatekijänä hieman enemmän kuin miehet
(Järviluoma, 2006). Tyrväisen ym. (2014) mukaan kaupunkien isoilla puistoilla (yli
5 hehtaaria) ja laajoilla puumaisilla alueilla on positiivinen vaikutus asukkaisiin,
erityisesti terveisiin keski-ikäisiin naisiin. Taylorin, Kuon ja Sullivanin (2002)
tutkimuksen mukaan 7–12-vuotiaat tytöt, joiden ikkunasta näkyi viheralueita ja
luonnonmaisemia, saivat parempia tuloksia testeissä, joissa mitattiin itsekuria.
Itsekuria mitattiin kolmella eri komponentilla, joita olivat keskittymiskyky,
estyneisyys ja viive mielihyvän tunteessa. Vastaavaa yhteyttä tutkimukseen
osallistuvilla pojilla ei havaittu.
Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimusten mukaan luontoympäristöllä on
myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin. Siitä, mitä se tarkoittaa pohjoisen
toimintaympäristön nuorissa tytöissä, ei kuitenkaan ole tutkimusnäyttöä. Kuten
Haahtela ym., (2017) tutkimuksessaan toteavat, luonnon virkistyskäyttö tukee
kansanterveyttä, ja tämä kannattaa ottaa huomioon hoidossa järjestettäessä
terveydenhuoltoa ja suunniteltaessa yhdyskuntia.
2.2.3 Eläimet hyvinvoinnin edistäjänä
Eläimillä on pääsääntöisesti positiivinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin (ZilchaMano, Mikulincer, & Shaver, 2012). Parhaimmillaan positiivinen vaikutus näkyy
fyysisessä terveydessä, mielenterveydessä ja sosiaalisissa suhteissa (LassHennemann, Peyk, Streb, Holz, & Michael, 2014; Pendry, Smith, & Roeter 2014;
Polheber & Matchock, 2013; Virues-Ortega & Buela-Casal, 2006). Oman
lemmikin omistaminen voi myös vähentää stressiä (Beetz, Julius, Turner &
Kotrschal, 2012; Cole, Gawlinski, Steers, & Kotlerman, 2007; Motooka, Koike,
Yokoyama, & Kennedy, 2006; Viau ym., 2010; Sable, 2013). Zilcha-Manon ym.
(2012) mukaan lemmikin läsnäolo tarjoaa omistajilleen kompetenssin tunteen ja
turvallisen perustuksen, josta he voivat saada kunnianhimoa ja kokea enemmän
uskoa omiin kykyihinsä. Lemmikit edistävät hyvinvointia, sillä eläin ei arvostele
(Allen ym., 1991), ja eläimet tyydyttävät Maslowin tarvehierarkiasta yhteenkuuluvuuden ja rakkauden, arvostuksen, kunnioituksen ja itsensä toteuttamisen
tarpeita (Maslow, 1943). Deci ja Ryan (2000) esittävätkin, että ihmisen sosiaalisia
tarpeita voisi tyydyttää myös lemmikki. Tosin, vaikutukset hyvinvointiin ovat
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riippuvaisia suhteen laadusta ja siitä, miten paljon kiintymystä kokee lemmikkiin
(Andreassen ym., 2012).
Vaikuttaisi siltä, että lemmikit voivat toimia ikään kuin puskurina stressiä
vastaan tarjoamalla tinkimätöntä sosiaalista tukea (Eachus, 2001). Positiiviset
vaikutukset voivat tulla nopeastikin esiin. Esimerkiksi opiskelijat kokivat
terapiakoiran edistävän hyvinvointia 20 minuutin tapaamisen jälkeen (Grajfoner,
Harte, Potter, & McGuigan, 2017), ja Odendaalin ja Meinjesin (2003) mukaan
vuorovaikutus koiran kanssa kotona alensi ihmisten kortisolitasoa jo kolmen
minuutin yhteisen oleskelun jälkeen. Langinvainion (2015) mukaan naiset
näyttävät hyötyvän koiran seurasta tunnetasolla enemmän kuin miehet.
Tutkimuksissa, joissa oli sekä tyttöjä että poikia, hevosilla oli vaikutusta
hyvinvointiin, itsetuntoon ja empatiakykyyn (Burgon, 2011), positiiviseen
käyttäytymiseen (Trotter, Chandler, Goodwin-Bond & Casey, 2008), koettuun
sosiaaliseen tukeen (Hauge, Kvalem, Berget, Slegers, ja Braastad, 2014) ja
sosiaaliseen osaamiseen (Pendry, ym., 2014). Granados ja Agis (2011) raportoivat,
että hevosterapia voi vaikuttaa monipuolisesti ja yhtäaikaisesti lapsiin (kuten
heidän aisteihinsa, lihaksiinsa, luustoonsa, limbiseen järjestelmäänsä,
vestibulaariseen järjestelmäänsä ja okulaarijärjestelmäänsä). Se, että eläinten
kanssa toimiminen ja vuorovaikutus tuovat nuorille positiivisia psykologisia,
fyysisiä ja fysiologisia vaikutuksia, avaa mahdollisuuksia käyttää hevosavusteista
terapiaa aktivoimaan hyvinvointia. Myönteisten tunteiden on nähty laukaisevan
henkisiä voimavaroja ja näin lisäävän entisestään positiivisia tunteita ja
kokemuksia, mikä lisää suhteen palkitsevuutta (Fredrickson, 2001). Woodin ym.
(2015) mukaan yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin tukemisessa lemmikkien
osuutta olisikin vielä kehitettävä. Pelkästään tyttöihin kohdistuvassa tutkimuksessa
hevosilla näyttäisi olevan positiivinen vaikutus tyttöjen johtamis- ja
riskinottotaidoissa (Forsberg & Tebelius, 2011).
Yhteenvetona voidaan päätellä lemmikkien olevan merkityksellisiä lasten ja
nuorten elämässä (Cassel, White, Gee, & Hughes, 2017). Siten eläinten kanssa
vuorovaikutuksessa tapahtuvilla positiivisilla vaikutuksilla voisi olla tärkeä rooli
esimerkiksi eri terapioissa (Endenburg & Lith’s, 2011). Kouluterveyskyselyn (2017)
tuloksissa 8.- ja 9.-luokkalaisten Lapissa asuvien tyttöjen osuus, jotka hoitavat
lemmikkiä tai kotieläintä tai oleskelevat luonnossa lähes päivittäin kouluajan
ulkopuolella, oli 36,5 % maan keskiarvon ollessa 35,6 %. Aikaisemmin ei ole
kuitenkaan tutkittu sitä, mikä merkitys lemmikeillä ja eläimillä on nuorten tyttöjen
elämässä pohjoisessa toimintaympäristössä.
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2.3

Pohjoisen toimintaympäristön erityispiirteet

Suomessa on sekä kulttuurisen, historiallisen että elinolojen kehityksen
seurauksena alueellisia eroja hyvinvoinnissa ja sen kokemisessa. Haasteita on
maan eri alueiden hyvinvointi- ja terveys- sekä olosuhde-erojen hallinnassa (Aro
& Laaksonen 2016). Hyvinvoinnin alueellinen vaihtelu onkin suomalaisen
yhteiskuntapolitiikan kestoaiheita (Kauppinen & Karvonen, 2014). Merkittävä osa
Lapin paikallisista terveysongelmista liittyy elinolosuhteisiin, työttömyyteen ja
syrjäytymiseen (Näyhä & Laakso, 2005). Alueellinen eriarvoisuus on myös
tulkittavissa yhdeksi rakenteellisen syrjinnän muodoksi (Nuorisobarometri, 2014).
Lapin kuntien välilläkin on suuria kuntakohtaisia eroja. Lisäksi, pohjoisen
ilmastolla ja vuodenaikojen vaihtelulla on omat vaikutuksensa terveyteen ja
hyvinvointiin (Sourander, Koskelainen & Helenius, 1999).
2.3.1 Vuodenaikojen vaihteluiden vaikutus hyvinvointiin
Vuodenaikojen vaihtelulla ja erityisesti talvella on vaikutusta hyvinvoinnin
kokemukseen. Noin 1 % väestöstä kärsii talvisin toistuvista kaamosmasennusjaksoista ja 10–30 % väestöstä kärsii talvikuukausien aikana lievemmästä
kaamosoireilusta ilman varsinaista masennustilaa (Huttunen, 2017). Oireet alkavat
ilmetä yleensä lokakuussa, ovat voimakkaammillaan marraskuusta tammikuuhun
ja lievittyvät helmi-maaliskuun aikana (Huttunen, 2017). Kaamosrasituksen tai masennuksen lisäksi tutkimuksissa on raportoitu depressiivisten oireiden
lisääntymistä talvisin (Kasper, Wehr, Bartko, Gaist, & Rosenthal, 1989; Palinkas,
Cravalho & Browner, 1995; Schlager, Schwartz & Bromet, 1993). Partosen (2017)
mukaan kaamosmasennuksen oireet pyrkivät toistumaan vuosittain lähes saamaan
aikaan talvesta.
Vuodenaikojen vaihteluiden vaikutusta lasten ja nuorten käyttäytymiseen ei
vielä täysin ymmärretä, ja sitä tulisikin tutkia enemmän (Rastad, Ulfberg & Sjödén,
2006; Sourander ym., 1999). Vaikuttaisi siltä, että oireet lisääntyvät iän myötä
lapsilla syksyisin ja talvisin (Nillni, Rohan, Rettew, & Achenbach, 2009).
Kokemuksiin vuodenaikojen vaihteluista vaikuttavat myös ihmisten yksilölliset
piirteet, kuten herkkyys ja alttius vaihteluihin (Oginska & Oginska-Bruchal, 2014).
Kaamosmasennuksen esiintymisessä suhteessa leveyspiiriin on ristiriitaisia
tutkimustuloksia: esimerkiksi Rosen ym. (1990) mukaan kaamosmasennus
näyttäisi lisääntyvän leveyspiirin myötä, kun puolestaan Mersch, Middendorp,
Bouhuys, Beersma ja van den Hoofdakker (1999) ja Brancaleoni, Nikitenkova,
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Grassi ja Hansen (2009) raportoivat, että leveyspiirin vaikutus esiintyvyyteen
näyttäisi olevan vähäistä. Tutkijat tuovat esille, että kaamosmasennukseen
vaikuttaisi ilmasto, geneettinen perimä, herkkyys ja sosio-kulttuurinen konteksti.
Lohiniva (1999) puolestaan tuo esille, miten paljon voimakas vuodenaikojen
vaihtelu ja pitkä, pimeä talvi vaikuttavat ihmisten mielenterveyteen ja miten
väestön terveyskäyttäytyminen vaikuttaa alueelle tyypilliseen sairastavuuteen.
Tutkimuksissa on havaittu, että sukupuolella näyttäisi olevan vaikutusta
kaamosmasennuksen (SAD) esiintyvyyteen (Gorman, 2006; Low & Feissner, 1998;
Magnússon ja Stefánsson, 1993; Sandman ym., 2016; Sullivan & Payne, 2007;
Tonetti, Barbato, Fabbri, Adan, ja Natale, 2007). Kristjánsdóttir, Olsson, Sundelin,
& Naessen (2013) tutkimuksen mukaan nuoret tytöt kokevat enemmän
kaamosmasennuksen oireita talvikuukausina kuin pojat. Myös Rastad, Ulfberg ja
Sjödén (2006) selvittävät tutkimuksessaan, että talvisin ja syksyisin koululaisilla
esiintyi depressiivisiä oireita, erityisesti tytöillä. Samoin Hansenin, Lundin ja
Smith-Sivertsenin (1998) mukaan pohjoisessa vuodenaikojen vaihtelut aiheuttivat
naisissa miehiä enemmän haasteita uneen, mielialaan ja energiatasoon. Chotain,
Smedhin, Johanssonin, Nilssonin ja Adolfssonin (2004) tutkimuksen mukaan
naiset kokevat talvella tapahtuvan painonnousun haittaavammaksi kuin miehet.
Graw, Recker, Sand, Kräuchi ja Wirz-Justice (1999) esittävät, että
kaamosmasennuksesta kärsivät naiset eivät viettäisi vähemmän aikaa ulkona
talvisin kuin verrokkiryhmän naiset, mutta viettävät enemmän aikaa ulkona
kesäisin. Tosin, Pjrekin ym. (2016) mukaan epidemiologista näyttöä ei ole
sukupuolen vaikutuksesta kaamosmasennukseen. He esittävät, että ero naissukupuolen vaikutuksesta esiintyvyyteen olisi osin seurausta siitä, että miehet eivät
hakeudu hoidon piiriin.
Yhteenvetona voidaan todeta, että vuodenaikojen vaihteluilla voi olla joillekin
hyvinvointia heikentävä vaikutus. Aikaisempien tutkimusten perusteella vaikuttaa
siltä, että sukupuolella on merkitystä kaamosaikaisen oireilun kokemisessa.
Olisikin tarpeellista saada nuorilta tytöiltä itseltään tietoa siitä, miten vuodenajat ja
niiden vaihtelut vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa.
2.3.2 Lämpötilojen vaikutus hyvinvointiin
Vuodenaikojen vaihteluiden lisäksi eri lämpötiloilla on vaikutusta hyvinvointiin ja
sen kokemukseen. Sekä kylmä että kuuma lämpötila ovat yhteydessä kohonneeseen
mortaliteettiin (Guo ym., 2014), mutta eniten kuitenkin liittyen kylmään ilmaan
(Gasparrini ym., 2015). Analitis ym. (2008) muistuttavat, että kylmään liittyvä
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kuolleisuus on tärkeä kansanterveydellinen ongelma Euroopassa. Pääkkösen (2010)
mukaan pitkäaikainen altistus kylmälle ja pimeälle laskee mielialaa ja henkistä
suorituskykyä nuorilla miehillä. Myös asuinpaikka vaikuttaa jonkin verran
kylmälle altistumisen määrään. Lapin ja Oulun läänien sekä Pohjois-Savon ja
Pohjois-Karjalan maakuntien asukkaat altistuvat työaikana kylmälle ilmalle
eteläsuomalaisia pitempään (Rytkönen, Raatikka, Näyhä & Hassi, 2005).
Konun, Jorosen ja Lintosen (2015) mukaan suomalaiset yläkouluikäiset
oppilaat kokevat hyvinvointinsa korkeimmalle tasolle lokakuun puolivälistä
joulukuun loppuun kolmessa eri hyvinvoinnin kategoriassa (olosuhteet koulussa,
sosiaaliset suhteet, keinot itsensä toteuttamiseen). Kokemus terveydestä on
oppilaiden mukaan matalimmillaan maaliskuun puolivälistä toukokuun loppuun.
Hyvinvoinnin kokemus on korkein seitsemäsluokkalaisilla ja matalin yhdeksäsluokkalaisilla. Kirjoittajat suosittelevatkin pedagogisten suunnitelmien ja terveyttä
edistävien toimenpiteiden suunnitelmia tukemaan oppilaiden hyvinvointia
erityisesti kouluvuoden lopulla.
Lämpötila vaikuttaa fyysiseen aktiivisuuteen, joka Tuckerin ja Gillilandin
(2007) mukaan vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Chotain, Smedhin, Johanssonin,
Nilssonin ja Adolfssonin (2004) tutkimuksen mukaan naiset reagoivat miehiä
negatiivisemmin lämpötilojen vaihteluihin (negatiivisesti kylmään tai päivien
lyhentymiseen ja positiivisesti lämpimiin tai piteneviin päiviin).
Yhteenvetona voidaan päätellä, että sukupuolella saattaa olla merkitystä
kylmän kokemiseen. Tytöt ovat poikia fyysisesti vähemmän aktiivisia talvisin
(Gracia-Marco ym., 2013). Lisäksi Soinin ym. (2014) tutkimuksessa on viitteitä
siitä, että lasten fyysisessä aktiivisuudessa sukupuolella on merkitystä.
2.4

Yhteenveto tutkimuksen lähtökohdista

Hyvinvointia on aikaisemmin määritelty useista eri lähtökohdista. Hoitotieteessäkään ei ole hyvinvoinnista yhteistä konsensusta. Hyvinvoinnin
kokemisessa voi olla yhtä aikaa sekä subjektiivisia että yhteisiä, yleismaailmallisia
piirteitä. Se on käsitteenä monitasoinen ja on sidoksissa aikaan ja kulttuuriin.
Hyvinvoinnin käsitteestä ei ole myöskään akateemista konsensusta, kuten ei
indikaattoreista tai mittaamisestakaan.
Nuoruusikä on kehityksen aikaa, johon liittyy muutoksia hyvinvoinnissa sekä
fyysisissä, psyykkisissä että sosiaalisissa konteksteissa. Aikaisemmista
tutkimuksista tiedetään, että nuorten koettuun hyvinvointiin vaikuttavat monet asiat,
kuten sukupuoli, elinympäristö ja sosiaaliset suhteet. Nuorten hyvinvoinnin
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keskeisiä tukijoita ovat heille läheiset ihmiset, kuten perheenjäsenet ja ystävät. He
voivat olla eri roolissa eri aikoina joko edistämällä tai heikentämällä koettua
hyvinvointia. Lisäksi luontoympäristöllä ja eläimillä on myönteisiä vaikutuksia
hyvinvointiin, ja niitä hyödyntämällä voidaan hyvinvointia edistää ja ylläpitää ja
huonovointisuutta ennaltaehkäistä. Pohjoisen toimintaympäristön piirteisiin kuuluvat alueellinen eriarvoisuus ja vuodenaikojen ja lämpötilojen vaihteluiden
vaikutus hyvinvointiin.
Vaikka hyvinvointia on määritelty useista eri lähtökohdista, puuttuu aikaisempi
tutkimustieto pohjoisen toimintaympäristön nuorten tyttöjen hyvinvoinnista heidän
itsensä kokemana. Hyvinvoinnin edistämiseksi hoitotyössä on tarpeellista saada
kokonaisvaltaista hyvinvointiin liittyvää tutkimustietoa, jossa nuoret itse
kuvailevat hyvinvointia ja siihen liittyviä tekijöitä. Tietoa voidaan hyödyntää
interventioissa, joilla pyritään nuorten hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen.
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3

Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja
tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää hypoteettinen malli pohjoissuomalaisten
nuorten tyttöjen hyvinvoinnista. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota
voidaan hyödyntää yläkouluikäisten tyttöjen hyvinvointia edistävien toimintojen
suunnittelussa ja kehittämisessä. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset
ovat vaiheittain seuraavat:
Vaihe I
Tarkoituksena on kuvailla pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvointia ja sitä
edistäviä ja estäviä tekijöitä.
(osajulkaisu I ja II)
Mitä on nuorten tyttöjen hyvinvointi heidän itsensä kuvailemana?
Mitkä asiat edistävät ja estävät heidän hyvinvointiaan?
Vaihe II
Tarkoituksena on kuvailla pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen kokemuksia siitä,
mitä vuodenaikojen vaihtelu, luonto ja eläimet merkitsevät hyvinvoinnille.
(osajulkaisu III)
Mikä merkitys vuodenajoilla on nuorten tyttöjen hyvinvointiin?
Mikä merkitys luonnolla on nuorten tyttöjen hyvinvointiin?
Mikä merkitys eläimillä on nuorten tyttöjen hyvinvointiin?
Vaihe III
Tarkoituksena on kuvailla pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen kokemuksia
luonnon, talven ja vuodenaikojen vaihtelun merkityksestä hyvinvoinnille.
(osajulkaisu IV)
Millaisia kokemuksia nuorilla tytöillä on luonnosta, talvesta ja vuodenaikojen
vaihteluista?
Miten luonto, talvi ja vuodenaikojen vaihtelut edistävät heidän hyvinvointiaan?
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Vaiheiden I - III tulosten perusteella muodostettiin hypoteettinen malli
pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvoinnista.
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4

Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät

4.1

Tutkimuksen lähestymistapa

Tutkimuksen lähestymistapa oli laadullinen, koska tutkimukseen osallistuvien
nuorten tyttöjen näkökulma haluttiin näkyväksi ja haluttiin saada tietoa
monitahoisesta ilmiöstä (Elo & Kyngäs, 2008; Holloway, 2005; Kylmä,
Vehviläinen-Julkunen & Lähdevirta, 2003; Sandelowski, 2010). Laadullinen
lähestymistapa valittiin myös siksi, koska aiheesta on vähän aikaisempaa
tutkimusta (Green & Britten, 1998).
Tutkimus toteutettiin vuosien 2012–2017 aikana kolmessa eri vaiheessa.
Vaiheessa I pohjoissuomalaiset nuoret tytöt kirjoittivat hyvinvoinnistaan ja sitä
edistävistä ja estävistä tekijöistä. Kirjoitukset kerättiin kahdessa vaiheessa vuonna
2012 eri puolilta Lapin maakuntaa. Tulosten perusteella todettiin, että tarvittiin
lisätietoa hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä, ja sen saamiseksi toteutettiin vaihe II,
jossa nuoria tyttöjä haastateltiin eri puolilla Lapin maakuntaa vuoden 2014 aikana.
Tulosten perusteella ilmeni edelleen, että tarvitaan yksityiskohtaisempaa kuvailua
hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä, jolloin toteutettiin vaihe III. Vaiheessa III tehtiin
fokusryhmähaastattelut eri puolilla Lapin maakuntaa vuonna 2015.
Haastatteluteemat muodostuivat aikaisempien vaiheiden perusteella. Lopuksi
muodostettiin hypoteettinen malli pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen
hyvinvoinnista yhdistämällä tutkimuksen ensimmäisen, toisen ja kolmannen
vaiheen tulokset. Tutkimuksen vaiheet I - III on kuvattu kuviossa 1.
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Kuvio 1. Tutkimuksen I - III vaiheet.
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4.2

Tutkimukseen osallistujat ja aineistonkeruu

Tiedonantajat olivat Lapin maakunnan alueella asuvia yläkouluikäisiä 13–16vuotiaita nuoria tyttöjä. Jokaisessa tutkimuksen vaiheessa I - III tiedonantajiksi
valittiin eri nuoria tyttöjä, jotta saatiin esille usean nuoren näkökulma. Lisäksi
jokaisessa vaiheessa käytettiin harkinnanvaraista otantaa, ja tiedonantajia saatiin
laajasti Lapin maakunnan eri kunnista. (Polit & Beck, 2012). Harkinnanvarainen
otanta mahdollisti tutkittavien valinnan siten, että heillä oli aiheesta tietoa ja he
halusivat jakaa tietoa ja kokemuksia tutkijan kanssa (Kylmä ym., 2003). Otoskoon
sopivuuteen vaikuttivat tutkimuksen tarkoitus, tutkimuskysymys ja aineiston
runsaus. (Elo ym., 2014). Aineistot kerättiin kirjoituksilla, yksilöhaastatteluilla ja
fokusryhmähaastatteluilla. Ennen tutkimusta tehtiin esitestaukset, johon eri
vaiheissa osallistui yhteensä 34 tyttöä eri puolilta Lapin maakuntaa. Esitestausten
perusteella tarkennettiin ja muokattiin kysymyksiä ja tehtävänantoja sekä saatiin
tietoa fokusryhmähaastattelun sopivasta osallistujien määrästä, paikasta ja
valokuvien käytöstä. Esitestausten aineistoa ei käytetty varsinaisena aineistona.
4.2.1 Kirjoitusten tiedonantajat ja aineistonkeruu (vaihe I)
Vaiheessa I tiedonantajiksi valittiin nuoria tyttöjä, joilla on kokemusta ja tietoa
tutkittavasta ilmiöstä. Pyyntö osallistua tutkimukseen lähetettiin kaikkiin PohjoisSuomen yläkouluihin (N=39). Näistä kouluista 17 antoi suostumuksen osallistua
tutkimukseen. Lopulta 9 koulua osallistui tutkimukseen. Nämä yhdeksän koulua
sijoittuivat eri puolille Lapin maakuntaa ja olivat asuinympäristöltään
maaseutumaisista, kuntakeskuksista ja kaupunkimaisilta alueilta. Näissä kouluissa
oli yhteensä noin 720 yläkouluikäistä 13–16-vuotiasta tyttöä.
Tiedonantajien keski-ikä oli 14,2 vuotta. Perheet koostuivat molemmista
vanhemmista ja sisaruksista tai vain toisesta vanhemmasta ja sisaruksista tai
uusioperheestä (17 tyttöä vastasi, että vanhemmat olivat eronneet). Jotkut vastaajat
mainitsivat perheeseen kuuluvan myös isovanhemmat ja lemmikit. Kodit olivat
pääsääntöisesti omakotitaloja. Muutama vastaaja asui kodin ulkopuolelle
sijoitettuna. Vastaajat kuvailivat asuinseutunsa pääasiassa rauhalliseksi,
viihtyisäksi ja turvalliseksi, tosin ajoittain tylsäksi, ja pitkät etäisyydet
hankaloittivat ystävien tapaamisia. Koulut oli kuvattu enimmäkseen pienehköiksi
tai sopivan kokoisiksi ja mukaviksi.
Aineisto kerättiin kirjoitusten avulla keväällä ja syksyllä 2012.
Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin kirjoitukset, jotka soveltuvat hyvin
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tiedonkeräämiseen nuorilta kouluissa, kun haluttiin kokemuksellista tietoa ja nuori
itse nähtiin merkityksiä antavana toimijana (Polit ja Beck, 2012). Kaijanahon (1987)
mukaan kirjoittaessaan ihminen on yksin omien ajatustensa kanssa ilman, että
toinen henkilö ohjailisi tilannetta ulkoapäin ja kirjoitelmissa esiin tulevat asiat
nousevat kirjoittajan sisäisestä todellisuudesta. Ennen varsinaista aineiston keruuta
kirjoitusten kysymykset esitestattiin 13–16-vuotiailla yläkouluikäisillä oppilailla
(n=28) oppitunnin aikana. Esitestauksen perusteella tehtiin kirjoitustehtävien
sanamuotoihin tarkennuksia. Tutkimukseen osallistuvien koulujen rehtoreille ja
opettajille lähetettiin etukäteen ohjeet kirjoitusten keräämistä varten. Kirjoitukset
kerättiin avoimilla kysymyksillä käyttäen sähköistä Webropol-kyselytyökalua.
Opettajat jakoivat kirjoitustehtävän aiheet tytöille koulupäivän aikana sopivaksi
arvioimansa oppitunnin aikana. Osallistumisen vapaaehtoisuutta tutkimukseen
korostettiin vielä ennen tunnin alkua. Kirjoitustehtävä oli seuraava: Kirjoita näiden
kolmen aiheen kautta vapaasti kertomusta sinun hyvinvoinnistasi ja siihen
liittyvistä asioista. Voit kirjoittaa aiheista haluamassasi järjestyksessä:
–
–
–
–
–

kuvaile mitä sinun mielestäsi on hyvinvointi
kuvaile, mitkä asiat ja tapahtumat ovat saaneet / saavat sinut voimaan
paremmin tai mitkä asiat ja tapahtumat ovat huonontaneet / huonontavat
hyvinvointiasi
kirjoita myös, minkä ikäinen olet, millainen perhe sinulla on,
millainen on koulusi, kotisi ja kotiseutusi asua ja elää.

Tytöt vastasivat kirjoitustehtävien kysymyksiin koulupäivän aikana opettajien
valvonnan alla kirjautuen tutkijan antamilla salasanoilla koulujen tietokoneiden
kautta Webropol-sivustolle. Tutkija ei ollut paikan päällä kouluissa, mutta tietoa
vaihdettiin rehtoreiden ja opettajien välillä. Keväällä kirjoituksiin vastasi 62 tyttöä.
Tiedonantajia olisi haluttu enemmän, mutta koska koulujen päättyminen oli
lähestymässä, opettajien oli hankala järjestää tilaa ja aikaa kirjoitusten keräämiseen.
Näin päätettiin toistaa kirjoitusten keruu myös syksyllä eri kouluista samalla
protokollalla. Toisen tiedonkeruun aikana tyttöjen kirjoituksia saatiin 56 lisää,
joista yksi hylättiin, koska se ei vastannut tutkimuskysymykseen. Näin ollen
vaiheen I aineistoksi muodostui yhteensä 117 kirjoitusta.
4.2.2 Haastatteluiden tiedonantajat ja aineistonkeruu (vaihe II)
Vaiheessa II tiedonantajiksi valittiin pohjoissuomalaisia nuoria tyttöjä, joilla on
kokemusta ja tietoa tutkittavasta ilmiöstä ja jotka olivat halukkaita osallistumaan
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tutkimukseen. Tutkija oli yhteydessä eri puolilla Lappia toimiviin nuoriso-ohjaajiin
(Tyttöjen Talon ohjaajiin ja eri harrastepiirien ohjaajiin) ja pyysi heitä kysymään
13–16-vuotiailta tytöiltä, haluaisivatko he osallistua tutkimukseen. Tämän
yhteydenoton jälkeen suostumuslomakkeet, ohjeet ja tietoa tutkimuksesta
lähetettiin niille kontaktihenkilöille, jotka ilmoittivat olevan tutkimuksesta
kiinnostuneita tyttöjä. Nuoriso-ohjaajat välittivät ohjeet ja tutkijan yhteystiedot
sisältäneet suostumuslomakkeet tyttöjen välityksellä heidän huoltajilleen. Tutkija
oli yhteydessä eri paikkakuntien nuoriso-ohjaajiin sopiakseen haastattelupäivät ja
ajankohdat, jotka sopivat myös tutkimukseen suostumuksensa antaneille tytöille.
Sovittuna päivänä tutkija matkusti paikkakunnalle, varmisti suostumuksen
suullisesti, keräsi allekirjoitetut suostumuslomakkeet ja teki haastattelut.
Haastateltavat olivat 13–16-vuotiaita ja heidän keski-ikänsä oli 14,4 vuotta.
Haastateltavat asuivat eri puolilla Lapin maakuntaa erityyppisissä
asuinympäristöissä (maaseutu, kuntakeskus, taajama tai kaupunki). Vastaajien
pienen määrän vuoksi muita taustatietoja ei nuorilta kysytty heidän anonyymiteettinsä suojelemiseksi.
Haastattelut tehtiin keväällä 2014. Teemahaastattelu valittiin aineistonkeruumenetelmäksi, jotta tytöillä olisi mahdollisuus kuvailla ja selittää
tarpeenmukaisesti vastauksiaan (Polit & Beck, 2012). Tämän väljän
haastattelurungon avulla tytöillä oli myös mahdollisuus kertoa kokemuksistaan
omin sanoin, ja sekä tutkijalla että haastateltavalla oli mahdollisuus tehdä
tarkentavia kysymyksiä (Cohen, 2006). Ennen tutkimuksen alkua tehtiin esitestaus
yhdellä 15-vuotiaalla yläkouluikäisellä tytöllä. Sen perusteella teemahaastatteluun
tehtiin tarkennuksia ja selkeytettiin kysymyksiä. Haastatteluteemat perustuivat
ensimmäisen vaiheen tuloksiin. Ennen haastatteluiden alkua varmistettiin
suostumus ja allekirjoitetut suostumuslomakkeet. Haastatteluja tehtiin vuonna
2014 helmikuusta toukokuulle tytöille sopivissa paikoissa, joita olivat harrastetilat,
koti tai koulujen yhteydessä olevat tilat. Paikalla oli vain haastateltava ja tutkija.
Haastattelut keskittyivät kolmeen teemaan seuraavasti: miten 1) vuodenajat, 2)
luonto ja 3) eläimet vaikuttavat tyttöjen hyvinvointiin?
Haastattelut olivat eripituisia ja tunnelma vaihteli kunkin haastateltavan
tilanteen mukaan. Osa haastateltavista oli puheliaita ja rohkeita, osa ilmaisi itseään
niukemmin, mutta kaikista haastatteluista jäi positiivinen ja aito tunnelma.
Ilmapiiri haastatteluissa oli pääasiallisesti vapautunut lukuun ottamatta pientä
alkujännitystä muutamien kohdalla. Haastattelut nauhoitettiin ja tutkija teki
muistiinpanoja niiden aikana ja sen jälkeen. Muistiinpanoja käytetiin analyysissa
apuna palauttamaan mieleen kukin haastattelukerta. Yhteensä 19 nuorta tyttöä
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haastateltiin. Haastattelujen kesto vaihteli 10 minuutista 35 minuuttiin ja niiden
yhteenlaskettu aika oli 406 minuuttia ja 2 sekuntia. Haastatteluita tehtiin, kunnes
tutkija arvioi, että enempää uutta tietoa ei saatu, jolloin saavutettiin aineiston
saturoituminen.
4.2.3 Fokusryhmähaastatteluiden tiedonantajat ja aineistonkeruut
(vaihe III)
Valittaessa fokusryhmähaastatteluiden tiedonantajia tutkija oli yhteydessä eri
puolilla Lapin maakuntaa nuoriso-ohjaajiin, jotka ovat tekemissä nuorten tyttöjen
kanssa (nuorisoseura ja harrastetoiminta). Tutkija pyysi ohjaajia kysymään 13–16vuotiailta tytöiltä, haluaisivatko he osallistua tutkimukseen. Suostumuslomakkeet,
ohjeet valokuvien ottoon ja tietoa tutkimuksesta lähetettiin niille
kontaktihenkilöille, jotka ilmoittivat heillä olevan tutkimuksesta kiinnostuneita
tyttöjä. Nuoriso-ohjaajat välittivät suostumuslomakkeet, ohjeet valokuvien
ottamisesta ja tiedon tyttöjen välityksellä heidän huoltajilleen. Nuoriso-ohjaajien
kanssa sovittiin haastattelupäivät ja ajankohta paikkakunnille, jotka sopivat myös
tutkimukseen suostumuksensa antaneille tytöille. Tutkija matkusti paikkakunnalle
haastattelemaan tyttöjä.
Haastateltavat olivat 13–16-vuotiaita tyttöjä, ja heidän keski-ikänsä oli 15,0
vuotta. Tytöt asuivat eri puolilla Lapin maakuntaa erityyppisissä asuinympäristöissä (maaseutu, kuntakeskus, taajama tai kaupunki). Muita taustatietoja
tiedonantajilta ei kysytty tässäkään vaiheessa vastaajien anonymiteetin suojelemiseksi.
Tässä tutkimuksessa fokusryhmähaastattelun kysymykset perustuivat vaiheen
II tuloksiin. Lisäksi, tässä vaiheessa käytettiin apuna nuorten itsensä ottamia
valokuvia. Valokuvien tarkoituksena aineistonkeruussa oli saada rikkaita ja
erilaisia kuvauksia talvesta, luonnosta ja vuodenaikojen vaihteluista ja samalla
auttaa nuoria kertomaan kokemuksistaan. Näitä kuvia voidaan käyttää keskustelun
apuna ja dokumentoimaan nuorten kokemuksia, jotta voidaan tutkia niiden
sisältämiä subjektiivisia merkityksiä (Prosser & Shcwarz, 1998). Lisäksi, kuvat
voivat aktivoida nuoria tyttöjä tuottamaan sellaista informaatiota, jota ei
välttämättä voisi verbaalisesti välittää (Clark- Ibanez, 2004; Jorgernson & Sullivan,
2010; Wang, 2009). Fokusryhmähaastattelut valittiin, koska se tarjoaa
mahdollisuuden rikkaaseen, vuorovaikutteiseen ja kehittävään menetelmään
suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutkimusta nuorten parissa (Kennedy, Kools ja
Krueger, 2001). Näin saataisiin kuvaus siitä, miten tytöt kokevat talven,
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vuodenaikojen vaihtelut ja luonnon (Dilorio, Hockenberry-Eaton, Maibach ja
Rivero, 1994; Kennedy, Kools ja Krueger, 2001). Lisäksi, parhaimmillaan
keskustelussa tuli esille uusia, tutkimuskysymysten kannalta merkittäviä teemoja
(Mäntyranta & Kaila, 2008).
Fokusryhmähaastattelun kysymykset tässä tutkimuksessa olivat seuraavat:
millaisia kokemuksia pohjoissuomalaisilla yläkouluikäisillä tytöillä on luonnosta,
talvesta ja vuodenaikojen vaihteluista ja miten luonto, talvi ja vuodenaikojen
vaihtelut edistävät tyttöjen hyvinvointia. Tytöille annetut ohjeet valokuvien
ottamista varten olivat seuraavat: Ryhmähaastattelussa käytetään apuna ottamiasi
valokuvia luonnosta. Täten pyydän sinua ystävällisesti ottamaan kuvan/kuvia (esim.
kännykällä) luonnosta ja tästä vuodenajasta sellaisesta kohteesta, mikä saa sinut
voimaan hyvin eli edistää sinun hyvinvointiasi. Tuo kuvat sitten mukaan
haastatteluun.
Yhteensä 17 nuorta tyttöä haastateltiin viidessä eri fokusryhmässä tammikuun
ja maaliskuun välisenä aikana keväällä 2015. Tässä tutkimuksessa kukin
fokusryhmä kokoontui kerran, mutta saturaation saavuttamiseksi tehtiin viisi eri
haastattelua eri ryhmillä (Krueger, 1994; Morgan, 1996). Fokusryhmien koot
vaihtelivat kolmen ja viiden välillä. Ennen tutkimuksen alkua tehtiin esitestaus
neljällä 13–16-vuotiaalla tytöllä. Esitestauksesta saatiin tietoa haasteluun sopivasta
ympäristöstä, kysymysten pituudesta, valokuvien ottamisesta ja niiden käytöstä
haastatteluiden aikana. Esitestauksen tuloksen ja aikaisempien tutkimustulosten
perusteella valittiin pieni ryhmäkoko tähän tutkimukseen (Krueger, 1994.)
Haastatteluiden alussa tyttöjä pyydettiin lähettämään ottamansa kuvat tutkijan
matkapuhelimeen joko sähköpostin liitteenä tai WhatsApp-sovelluksella. Tytöt
esittelivät kaikkiaan 25 valokuvaa. Jokainen tyttö esitteli ottamansa kuvan tai kuvat
vuorollaan kertoen, miksi olivat ottaneet kuvan ja mitä tunnelmia tai muistoja
kuviin liittyi. Kuviin saatettiin palata myös kesken haastattelun, jos tytöillä oli tarve
palata aiheeseen. Kaikissa fokusryhmähaastatteluissa tytöt tunsivat toisensa
aikaisemmin joko harrastepiireistä tai koulusta. Haastattelupaikat valittiin niin, että
tilanne olisi mahdollisimman mukava ja luonteva tytöille (Epstein, Stevens
McKeever & Baruchel, 2006). Kolme haastattelua tehtiin paikallisissa
nuorisotoimentiloissa ja kaksi paikallisissa kahviloissa. Kahviloissa tehdyt
haastattelut soveltuivat tyttöjen mielestä ryhmähaastatteluun. Tunnelmat
ryhmähaastatteluissa olivat vapautuneita ja keskustelu vilkasta, ja haastattelija
pääsi hyvään ja välittömään vuorovaikutukseen haastateltavien kanssa. Ryhmissä
kaikki ryhmän jäsenet käyttivät puheenvuoroja tasaisesti ja keskustelu oli
innostunutta. Paikka paikoin tutkijan osuus jäi taustalle ryhmän vilkkaasti
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keskustellessa. Fokusryhmähaastatteluissa ei käytetty toista haastattelijaa (Krueger,
1994), mikä olisi voinut rikastuttaa aineistoa vapauttaen tutkijan keskittymään vain
haastatteluun.
Kaikkien ryhmähaastatteluiden yhteenlaskettu kesto oli 275 minuuttia, ja
yksittäisen haastattelun kesto vaihteli 48 minuutista puoleentoista tuntiin.
Haastattelut nauhoitettiin ja tutkija teki muistiinpanoja haastattelun aikana ja sen
jälkeen. Näitä muistiinpanoja käytettiin analyysissa apuna palauttamaan mieleen
kukin haastattelukerta.
4.3

Aineistojen analyysimenetelmät (vaiheet I − III ja hypoteettinen
malli)

Kaikkien vaiheiden aineistot analysoitiin induktiivisella sisällön analyysillä (Elo
ym., 2014). Sisällön analyysi valittiin kirjoitusten ja haastatteluiden
analyysimenetelmäksi, koska se on systemaattinen ja objektiivinen tapa kuvailla ja
kvantifioida ilmiöitä (Elo ja Kyngäs, 2008; Schreier, 2012). Analyysiyksikkönä
olivat sanat tai lausumat, joilla oli sama keskeinen tarkoitus. Näin arvioitiin
saatavan syvällisempää ymmärrystä hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä tekijöistä
tiedonantajien omasta näkökulmasta (Elo ym., 2014). Sisällönanalyysin
onnistuminen edellytti tutkijalta kykyä pelkistää aineisto ja muodostaa siitä
käsitteet, jotka kuvaavat luotettavasti ilmiötä. Myös tutkijan osaaminen ja herkkyys
olivat tärkeitä tekijöitä. (Elo ym., 2014; Polit & Beck, 2012.)
Kirjoitusten (vaihe I) analyysin ensimmäinen vaihe oli jokaisen kirjoituksen
lukeminen alusta loppuun muutaman kerran niin, että kokonaiskuva ja ymmärrys
sisällöstä saavutettiin. Haastatteluaineistojen (vaiheet II - III) analyysi aloitettiin
kuuntelemalla nauhoitetut haastattelut kertaalleen läpi. Kuunteluiden jälkeen
haastattelut litteroitiin sanasta sanaan. Analyysin litteroidut haastattelut luettiin
ensin yksi kerrallaan ja sitten uudelleen kokonaisuutena, jotta saatiin muodostettua
kokonaiskuva haastatteluista. Kirjoitettujen aineistojen yhteenlasketuksi
sivumääräksi tuli 65 sivua, haastatteluiden sivumääräksi litteroinnin jälkeen 152 ja
fokusryhmähaastatteluiden sivumääräksi 115 sivua (rivinväli oli 1,5 ja fontti Times
New Roman koossa 12, ylä- ja alamarginaalit olivat 2,54 ja oikea ja vasen
marginaali oli 5,08.) Tässä tutkimuksessa tiedonantajien vastaukset olivat monipuolisia ja fokusoituneita tutkimuskysymyksiin.
Lukemisen ja litteroinnin jälkeen, kun aineisto oli tullut tutuksi, aineiston
analysointi jatkui avoimella koodauksella. Analyysiyksiköt olivat sanoja tai
lauseita, joilla oli sama keskeinen sisältö. Tyttöjen alkuperäisiä ilmaisuja
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pelkistettiin yksinkertaisiksi ilmaisuiksi, joiden määrä vaihteli eri vaiheissa 320–
1000 välillä. Esimerkkejä pelkistetyistä ilmaisuista on liitteessä 2. Ilmaisut, joissa
oli sama tarkoitus ja jotka liittyivät sisällöllisesti toisiinsa, ryhmiteltiin
alakategorioiksi. Alakategoriat, joilla oli sama merkitys, ryhmiteltiin yläkategorioihin, ja nämä vastaavasti pääkategorioihin. Eritasoiset kategoriat nimettiin
niitä kuvaavilla sanoilla (Elo ja Kyngäs, 2008; Elo ym., 2014). Tämä
abstrahointiprosessi jatkui, kunnes uusia kategorioita ei voitu enää muodostaa.
Kirjoituksista ja ykilöhaastatteluaineistosta nimettiin vielä hyvinvointia edistäviä
ja estäviä tekijöitä yhdistävä kategoria, joka antaa yhteisen kuvaavan nimen
pääkategorioille. Esimerkkejä vaiheen I ja vaiheen II analyysiprosessista on esitetty
osajulkaisuissa. Esimerkki vaiheen III analyysiprosessista vuodenaikojen
vaihteluiden ja luonnon merkityksellisyydestä on liitteenä 2. Fokusryhmähaastatteluissa käytettyjen valokuvien sisältöjä ei analysoitu, mutta niiden kautta
tytöt kuvailivat kokemuksiaan, minkä vuoksi ne lisäsivät näin ilmiön
ymmärtämistä. Tutkija analysoi aineiston kahteen kertaan luokitusten
tarkastamiseksi, ja tutkimusryhmässä keskusteltiin muodostuneista kategorioista ja
tarkennettiin niiden ilmaisuja.
Tutkimuksen vaiheessa I aineistoa tuli määrällisesti paljon, minkä vuoksi
aineistoa päädyttiin myös kvantifioimaan (Chang ym., 2009; Elo ja Kyngäs, 2008;
Sandelowski, 2010). Näin kirjoitusaineistoa analysointiin myös määrällisin
menetelmin laskemalla, kuinka monta kertaa kukin kategoria esiintyi aineistossa.
(Liite 3).
4.4

Hypoteettisen mallin kehittäminen

Hypoteettisella mallilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa mallia, joka muodostettiin
yhdistelemällä vaiheiden I - III tulokset. Tässä vaiheessa käytettiin myös
induktiivista sisällön analyysiä. Vaiheiden I - III tuloksia tarkasteltiin ensin omina
kokonaisuuksinaan. Tämän jälkeen kirjoitusten ja haastatteluiden saman sisältöiset
pääkategoriat luokiteltiin ja yhdistettiin. Mallin muodostamisen eri vaiheissa
palattiin alkuperäisiin tuloksiin varmistamaan vastaavuus alkuperäisen aineiston
kanssa.
Seuraavassa vaiheessa nämä löytyneet samansisältöiset pääkategoriat nimettiin
uudelleen ulottuvuuksia kuvaaviksi käsitteiksi ja niille annettiin niitä sisällöllisesti
kuvaava nimi. Kyseiset nimet ovat hypoteettisen mallin ulottuvuuksia kuvaavat
käsitteet. Koska hypoteettinen malli muodostettiin käyttäen laadullisia menetelmiä,
käsitteiden välisiä suhteita ei ole testattu vielä tässä mallin kehittämisen vaiheessa.
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Ulottuvuutta kuvaavat käsitteet ovat kuitenkin vuorovaikutuksellisessa suhteessa
toisiinsa.
Analyysin tuloksena muodostettiin hypoteettiseen malliin viisi ulottuvuutta
kuvaavaa käsitettä, joista muodostui hypoteettinen malli pohjoissuomalaisten
nuorten tyttöjen hyvinvoinnista (kuvio 2).

Kuvio 2. Hypoteettisen mallin muodostaminen.
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5

Tulokset

Tutkimuksen tulokset esitetään vaiheittain. Ensin kuvataan vaiheen I tulokset, mitä
on nuorten tyttöjen hyvinvointi ja mitkä tekijät edistävät ja estävät hyvinvointia.
Tämän jälkeen kuvataan vaiheen II tulokset liittyen ympäristön ja eläinten
osallistavaan vaikutukseen ja vaiheen III tulokset liittyen vuodenaikojen
vaihteluihin ja luonnon merkityksellisyyteen. Viimeisenä kuvataan hypoteettinen
malli pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvoinnista, joka muodostuu edellä
esitettyjen vaiheiden I - III tulosten perusteella.
5.1

Nuorten tyttöjen hyvinvointi ja siihen liittyvät tekijät

5.1.1 Nuorten tyttöjen hyvinvointi (Osajulkaisu I)
Tutkimuksen tulosten perusteella tyttöjen hyvinvointi muodostui terveydestä
voimavarana, suotuisista elintavoista, myönteisestä kokemuksesta elämästä ja
positiivisista sosiaalisista suhteista (kuvio 3).
Terveys voimavarana oli sitä, että nuoret tytöt tunsivat olevansa terveitä ja
kykenivät nauttimaan elämästä. Tytöillä oli kokonaisvaltainen hyvä olo ja kokemus
siitä, että heillä oli mahdollisuus huolehtia itsestään. Kokemukseen terveydestä
kuului myös sairauden puute ja kivuttomuus sekä se, että pystyy elämään normaalia
elämää ilman näiden aiheuttamia rajoituksia. Fyysisen terveyden lisäksi
voimavaraksi koettiin myös mielenterveys ja mielen hyvinvointi.
Hyvinvointi on mielestäni sitä, että voi hyvin henkisesti ja fyysisesti.
Hyvinvointiin kuuluu paljon asioita, kuten elinympäristö, oma kunto ja perhe
olot. KT8
Suotuisat elintavat olivat terveellisiä elämäntapoja ja mielekkäitä harrastuksia.
Terveellisiin elämäntapoihin sisältyi hyvä, riittävä ja monipuolinen ruoka sekä
sellaista riittävää liikuntaa, jota voitiin tehdä ilolla ja ilman ylisuorittamista. Osa
terveellistä elämäntapaa oli ongelmattomuus oman painon kanssa. Samoin riittävä
lepo ja nukkuminen, rentoutuminen, stressittömyys ja päihteettömyys kuuluivat
terveellisiin elämäntapoihin. Mielekkäitä harrastuksia olivat esimerkiksi liikunta,
urheilu, lenkkeily ja seurakunnan ja harrastekerhojen toimintaan osallistuminen.
Hyvinvointi on mielestäni että syöpi terhveellisesti, liikkuu ja voi muutenki
hyvin. KT29
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Myönteiseen kokemukseen elämästä kuului itseään arvostava ja hyvä olo, joka oli
sitä, että oli kauttaaltaan hyvä mieli. Tähän liittyi tunne siitä, että suoritui koulussa
riittävän hyvin eikä tullut siellä kiusatuksi. Myönteiseen kokemukseen kuului myös
turvallinen ja toiveikas olo, joka tarkoitti sitä, että elinympäristössä oli toimivat
palvelut ja saattoi tuntea olonsa turvalliseksi. Toiveikkaaseen oloon liittyi myös
mahdollisuus tehdä tulevaisuuden suunnitelmia.
Hyvinvointi on mielestäni sitä että kykenee tehdä haluamiaan asioita. KT96
Positiiviset sosiaaliset suhteet olivat sitä, että perhesuhteet olivat hyvät ja perheen
lisäksi tytöillä oli myös muita toimivia ihmissuhteita. Kunnossa olevat perhesuhteet
tarkoittivat, että perheeltä sai tukea, kannustusta ja rakkautta. Koti oli paikka, jossa
viihtyy perheen kanssa. Toisaalta joillekin koti saattoi olla vain paikka, joka antoi
elämiseen tarvittavat perusedellytykset.
Hyvinvointi on hankala selitteinen asia ja se voi tarkoittaa niin monenlaista
hyvinvointi se voi esimerkiksi tarkoittaa sitä että on ystäviä, hyvä koti ja ei
tarvitse huolia asioista liian nuorena. KT27
Toimivat ihmissuhteet olivat hyviä ystävyyssuhteita, jotka olivat keskeistä
hyvinvoinnin tuntemuksessa. Ystävien lukumäärällä ei ollut merkitystä, vaan
tärkeämpää oli se, että heiltä sai tarvittaessa apua ja tukea. Keskeistä on ystävien
luotettavuus eli se, että omista asioista saattoi kertoa luottamuksellisesti ilman
pelkoa tietojen leviämisestä. Ystävyyssuhteet eivät olleet itsestäänselvyys, vaan
niitä piti pitää yllä ja niistä tuli pitää huolta. Olennaista oli, että tietää, mistä saa
tarvittaessa apua, oli se perheen jäsen tai ystävä.
Mielestäni hyvinvointi on sitä että: kaikki perheen sisäiset asiat ja suhteet on
kunnossa, parisuhde asiat on kunnossa, terveyden huoltoa on saatavilla silloin
kun sitä tarvitsee, kavereita on tarpeeksi, kukaan ei kiusaa ja että kaikki on
pohjimmiltaan hyvin. KT40
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Kuvio 3. Nuorten tyttöjen hyvinvointi.

Aineiston kvantifioinnista ilmeni hyvinvoinnin olevan sitä, että on terve ja voi
hyvin sekä henkisesti että fyysisesti. Se, että voi hyvin henkisesti ja fyysisesti,
ilmaistiin ainestossa eniten. Seuraavaksi eniten mainittiin hyvinvoinnin olevan sitä,
että on terve henkisesti ja fyysisesti. Näiden jälkeen lähes yhtä usein mainittiin
asioita, jotka liittyivät terveyteen ja sairauksien puuttumiseen sekä henkisellä että
fyysisellä tasolla (liite 3).
5.1.2 Nuorten tyttöjen hyvinvointia edistävät ja estävät tekijät
(Osajulkaisu II)
Tyttöjen hyvinvointia edistivät myönteiset elämäntavat, rohkaisevat tuntemukset,
suosiolliset sosiaaliset suhteet ja miellyttävät olotilat. Näitä yhdistävä kategoria
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nimettiin positiiviseksi subjektiiviseksi tunteeksi ja suosiolliseksi koetuksi
olotilaksi (kuvio 4).

Kuvio 4. Nuorten tyttöjen hyvinvointia edistävät tekijät.

Myönteiset elämäntavat tarkoitti terveelliseksi koettuja elämäntapoja ja mieluisia
harrastuksia. Terveelliset elämäntavat olivat riittävä unen saanti, oikeanlainen
ravitsemus ja hyvä hygienia. Mieluisat harrastukset olivat virkistävä liikunta sekä
innoittavat taiteet ja kulttuuri. Liikunta, joka saattoi olla sekä harraste- että
hyötyliikuntaa, sai mielen kohoamaan, se antoi voimaa, virkisti ja sai hyvälle
tuulelle. Erityisesti luonnossa liikkuminen, kuten ulkoilu eläinten kanssa, ja
raikkaassa ulkoilmassa oleminen oli tärkeää. Liikkumisen lisäksi myös taiteet tai
kulttuuri (musiikki/elokuvat/kirjallisuus) edistivät hyvinvointia.
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Olen aloittanut lähes terveen elämän, tietyt asiat esim. säännöllinen
ulkoileminen ja roskaruan ja herkkujen poisjättäminen ja pidemmät yöunet
näkyvät ja tuntuvat minussa. KT32
Rohkaisevat tuntemukset olivat yleinen hyvä tunne, onnistuminen koulussa ja
hyvää mieltä tuovat eläimet. Yleinen hyvä tunne koostui pienistä positiivisista
asioista arjessa ja siitä, kun tuntee itsensä tärkeäksi ja hyväksytyksi. Koulussa
onnistuminen oli osaamista ja koulumenestystä omalla tasolla. Eläimet itsessään ja
niiden kanssa oleminen, hoitaminen ja harrastaminen näyttivät edistävän tyttöjen
hyvinvointia. Erityisesti ratsastaminen ja koiran kanssa puuhastelu olivat mieleistä
toimintaa, joka rentoutti ja sai ajatukset siirtymään muualle.
Lenkkeily koiran kanssa on lähes parasta mitä tiedän. KT111
Suosiolliset sosiaaliset suhteet tarkoitti positiivisia asioita perheessä ja
voimaannuttavia ystävyyssuhteita. Positiiviset asiat perheessä olivat perheessä
koettu läheisyys ja tuki sekä perheen kanssa jaetut kokemukset. Näitä olivat
perheen kanssa oleminen ja yhdessä vietetty aika, kuten juhlapäivät, jolloin koko
suku kokoontui ja jolloin oltiin yhdessä ja naurettiin.
Juhlapäivät jolloin koko suku kokoontuu viettämään yhdessä aika ovat yksi
parhaita hetkiä elämässä. KT6
Voimaannuttavat ystävyyssuhteet tarkoitti luotettavia ja tukea antavia ystäviä.
Tyttöjen mukaan ystävien ja kavereiden seura ja kokoontuminen isolla
kaveriporukalla toivat iloisen mielen. Kaverit, joille voi luottamuksellisesti kertoa
huolet, murheet ja ilot, eivät ainoastaan olleet osa hyvinvointia vaan paransivat
myös oloa.
Tulen iloiseksi jos on kavereiden kanssa ollut hauskaa tai olemme suunnitelleet
jotain kivaa. Silloin tunnen että kaikki on hyvin ja mitään pahaa ei tapahu ja
olen parhaimmillani. KT34
Miellyttävät olotilat olivat odotettu vapaa-aika ja mieluinen säätila. Vapaa-aikaa ja
lomaa odotettiin, silloin sai olla vapaa velvoitteista, ja tämä tunne edisti
hyvinvointia. Hyvinvointia edisti myös hyvä sää, joka oli kesäinen tai aurinkoinen
ilma. Myös raitis ilma oli mieluinen säätila.
Aineiston kvantifioinnin tuloksista ilmeni, että eniten mainintoja oli ystävistä
tai kavereista hyvinvoinnin edistäjänä, ja nämä ilmenivät 84 kertaa. Tämän jälkeen
tuli liikunta (52 kertaa), jonka merkitys hyvinvoinnin edistämiselle nousi toiseksi.
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Näiden jälkeen ilmeni perhe 48 kertaa ja lemmikit tai eläimet, jotka mainittiin 29
kertaa.
Hyvinvoinnin saavuttamista estivät terveyttä heikentävät tekijät, omakohtaiset
kielteiset tuntemukset, ristiriidat sosiaalisissa suhteissa ja epämieluisat ulkoiset
asiat. Näitä yhdistävä kategoria nimettiin heikentäväksi ja negatiiviseksi
kokemukseksi elämästä (kuvio 5).

Kuvio 5. Nuorten tyttöjen hyvinvointia estävät tekijät.

Terveyttä heikentäviä tekijät olivat fyysiset sairaudet ja epäterveelliset elämäntavat.
Fyysisiin sairauksiin kuuluivat pitkäaikaissairaudet sekä akuutit loukkaantumiset
ja
sairastumiset.
Epäterveellisiin
elämäntapoihin
kuuluivat
huonot
ruokailutottumukset, vähäinen lepo, liian vähäinen liikunta ja päihteiden käyttö.
Huonoja ruokailutottumuksia olivat puolestaan liiallinen herkuttelu ja, toisaalta,
epäsäännöllisesti ja epäterveellisesti syöminen. Myös lihominen ja
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liikkumattomuus heikentävät hyvinvointia. Liikkumattomuus näyttäytyi siinä, että
oli liikaa tietokoneella ja sisällä. Hyvinvointia heikensi myös liian vähäinen uni tai
unen puute.
Hyvinvointia huonontavia asioita voivat olla mm. liika tv:n katselu, liika
tietokoneella olo ja liiat herkut, sekä rasvainen ruoka. KT23
Omakohtaiset kielteiset tuntemukset muodostuivat tyttöjen omasta negatiivisesta
toiminnasta, omista epäsuotuisista tunteista ja koulustressistä. Oma negatiivinen
toiminta oli sitä, kun epäonnistui tai oli epärehellinen, laiska, jaksamaton tai jos
riiteli jonkun kanssa. Negatiivinen toiminta oli lisäksi epärehellisyyttä, joka ilmeni
luvatta toimimisena ja valehteluna. Omia epäsuotuisia tunteita olivat koettu stressi
ja huono itsetunto. Yleisen stressin tunnetta lisäsi koulustressi, joka tarkoitti
painetta hyvästä koulumenestyksestä. Huono itsetunto, sen sijaan, oli
tyytymättömyyttä itseensä ja pettymyksen tunteita.
Stressaannun todella helposti ja se onkin huonontanut hyvinvointiani
huomattavasti koulusta tulevien paineiden ja kiireen lisäksi. KT19
Ristiriidat sosiaalisissa suhteissa tarkoitti vaikeita suhteita perheessä ja epäsopua
kavereiden kanssa. Vaikeat suhteet perheessä tarkoitti tytöille riitelyä ja
pettymyksiä perheessä. Vaikeuksia aiheutui asioiden salailulla, koulunkäyntiin
liittyvissä asioissa tai pettymyksistä. Muita vaikeuksia aiheuttivat perheissä
sairastumiset, kuolemantapaukset, vanhempien ero, etääntynyt suhde isään tai
perheessä koettu taloudellinen niukkuus. Epäsopu kavereiden kanssa heikensi
hyvinvointia, mikä näyttäytyi riitelynä, juoruiluna ja selän takana puhumisena,
syrjimisenä sekä koulukiusaamisena. Myös koulukiusaamisen näkeminen koettiin
hyvinvointia heikentävänä. Näiden lisäksi yksinäisyys tai yksinjääminen olivat
vaikeita asioita. Haasteita tyttöjen kaverisuhteissa aiheuttivat vaikeaksi koetut
kaverit, jotka olivat kaksinaamaisia, lapsellisia, negatiivisia, ilkeitä, töykeitä,
itsekeskeisiä, ärsyttäviä ja ylimielisiä. Hyvinvointia heikensi pelko läheisen
menettämisestä tai se, kun tärkeillä ja läheisillä ihmisillä meni huonosti.
Hyvinvointiani huonontaa se, jos on riitaa kavereiden tai poikaystävän kanssa.
KT84
Epämieluisat ulkoiset asiat olivat epämiellyttäviä tapahtumia ja epäsopivia
olosuhteita. Epämiellyttäviä tapahtumia olivat surulliset tapahtumat, huonot uutiset,
jokin iso välikohtaus (kouluammuskelut) tai kuolemantapaukset yleensä.
Epäsopivia olosuhteita olivat epämiellyttäväksi koettu sää, äänet tai hajut, kuten
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paha haju, melankolinen musiikki ja kimeät äänet, kirkkaat valot tai tunkkaiset
paikat. Synkkä ja pimeä sää koettiin epämiellyttäväksi.
Aineiston kvantifioinnin tuloksista ilmeni, että hyvinvointia heikensivät huolet,
inhottavat ja surulliset asiat, jotka ilmenivät 26 kertaa. Lähes yhtä monta kertaa
ilmeni hyvinvointia heikentävänä riitely tai huonot välit (24 kertaa). Hyvinvointia
heikensivät myös itseen kohdistuvat tunteet (pettymykset, epäonnistumiset tai
tyytymättömyys itseensä) ja epäterveellinen ravitsemus, jotka molemmat ilmenivät
17 kertaa vastauksissa.
5.1.3 Ympäristön osallistava vaikutus nuorten tyttöjen hyvinvointiin
(Osajulkaisu III)
Ympäristön osallistava vaikutus muodostui sopeutumisesta vuodenaikojen
vaihteluihin, eheyttävästä luonnosta ja voimaannuttavasta vuorovaikutuksesta
eläinten kanssa (kuvio 6).
Sopeutuminen vuodenaikojen vaihteluihin tarkoitti aktivoivaa kesää ja
rajoittavaa talvea. Kesällä tytöt kokivat olevansa onnellisempia, aktiivisempia ja
ulospäinsuuntautuneempia kuin talvella. Talvella puolestaan aktiivisuus väheni, ja
silloin liikuttiin ja ulkoiltiin vähemmän. Tytöt kokivat myös olevansa laiskempia ja
masentuneempia talvisin kuin kesäisin. Aktivoivaan kesään kuului virkeä mieli,
energinen olo ja luonnossa tapahtuvat positiiviset muutokset.
Ilonen sitten kun paistaa aurinko ja heti sitten kun alkaa tulla kevät niin jaksaa
niiko innostua koulusta ja jaksaa niin ko tehä enemmän. HT4
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Kuvio 6. Osallistava yhteys ympäristöön.

Kesäaika oli mukavampaa kuin talvi, koska ihmiset olivat aktiivisempia ja
hilpeämpiä kuin talvella, jopa koulunkäynti tuntui loppukeväästä helpolta ja
vaivattomalta. Kesäaikana tytöt tunsivat itsensä sosiaalisemmiksi ja vähemmän
yksinäisiksi. He tapailivat ystäviään spontaanisti, ja tekemistä oli enemmän kuin
talvella. Talvella vietettiin enemmän aikaa sisätiloissa, kun taas kesällä
aktiviteetteja tehtiin ulkona. Aurinko ja lämmin sää olivat tärkeitä tytöille. Kesällä
heistä tuntui, että he selviytyivät paremmin ja pystyivät tekemään monipuolisempia
aktiviteetteja. Kesäisin oli valoisaa, eikä pimeys rajoittanut liikkumista.
.. niin niin, kesällä mie olen sitten koko ajan pihalla mie olen koko ajan
liikkeessä mie olen ulkona aamusta iltaan. HT16
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Kesällä aika tuntui menevän nopeammin kuin talvella. Kesän teki miellyttäväksi
myös se, että arkiset asiat tuntuivat sujuvammilta kuin talvella, esimerkiksi
vaatetuksesta ei tarvinnut huolehtia niin paljon. Kesän yksi haittapuoli olivat
hyönteiset.
Talvi koettiin rajoittavaksi, koska se eristi fyysisesti, passivoi ja teki
vaatetuksesta haastavaa. Kylmyys ja pimeys oli rajoittavaa, eikä ulosmeno tuntunut
houkuttelevalta. Tytöt kaipasivat talvella aurinkoa, ja pimeys sai heidät tuntemaan
itsensä masentuneeksi, kyllästyneeksi ja apaattiseksi. Pimeys teki tytöistä väsyneitä
ja haluttomia. Tytöt olivat myös ärtyisiä ja kiukkuisia, mikä oli osittain tulosta siitä,
että aikaa vietettiin liian paljon sisällä tekemättä mitään.
No siitä kun on pimeätä ja kylmää eikä tee mieli olla ulkona vaan sisällä
väsyneenä. HT17
Väsyttää ja haluttaa vaan makkoilla jossakin peiton alla ja kattoo telekkaria ei
jaksa tehdä mittään. HT13
Oikean vaatetuksen löytyminen koettiin hankalana. Haastavaa oli löytää tasapaino
ja sopiva olotila liikkuessa sisä- ja ulkotilojen välillä. Paleleminen ja kylmyyden
tunne kuvailtiin epämiellyttävänä, joten mieluummin oleiltiin sisätiloissa.
Lämpötila, joka laski alle –20 celsiusasteen, koettiin kylmäksi ja epämiellyttäväksi
ulkoiluun. Haluttomuuteen ulkoilla vaikutti myös pimeys, joka koettiin
epämiellyttävänä ja synkkänä. Talviaikana koulunkäynti koettiin ajoittain
yhdentekevänä. Jopa ajankulu tuntui talvella hitaammalta. Se, että vietettiin paljon
aikaa sisällä, peittojen alla maaten, sai tuntemaan itsensä vielä passiivisemmaksi,
vetäytyvämmäksi ja haluttomammaksi kommunikointiin.
No mie oon paljon enemmän sisällä ja sitten en oo niin sosiaalinen ja sitten
tuota koulu on vähän sillee välinpitämätöntä. HT11
Vaikka talviaika kuvataan vastauksissa rajoittavana, yksi sen positiivisia puolia on
lumi, joka mahdollisti tyttöjen mukaan talviurheilun, kuten hiihtämisen, luistelun
ja moottorikelkkailun. Yleensä näitä aktiviteetteja harrastettiin enemmänkin
kevättalvella.
Eheyttävä luonto loi edellytyksiä levollisuuteen ja mahdollisuuden
aistimuksiin. Luonnossa oleskelu tuotti tyttöjen mukaan pääasiassa positiivisia
vapauttavia, rentouttavia ja rauhoittavia kokemuksia. Luontoa saattoi tarkastella ja
sieltä sai erilaisia aistimuksia. Mahdollisuus rauhoittumiseen ja rentoutumiseen ja
tilaisuus yksinoloon olivat edellytyksiä levollisuuteen. Luonnossa yksin
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liikkuminen antoi tilaisuuden pohtia ja punnita asioita eri näkökulmista omassa
tahdissa. Metsässä liikkuminen kuvailtiin vapauttavaksi, ja tilaisuutta yksinoloon
arvostettiin. Eläimet, kasvit ja puut olivat kokemuksellisesti tärkeitä elementtejä,
joita tarkkailtiin ja kosketeltiin.
No sillai tulee semmonen ihana semmonen, esimerkiksi jos vaikka menee yksin
mettään vaikka koiran kanssa niin sitten tulee semmonen rentouttava olo ja
sillee. HT5
Luonnontilassa oleva metsä mahdollisti monipuolisen aistikokemuksen.
Liikkuminen luonnontilaisessa metsässä koettiin erityisen miellyttävänä, mutta
myös puistoista ja viheralueista nautittiin. Positiivista kokemusta vähensivät
ihmisten tekemä ilkivalta, roskaaminen ja koneiden äänet. Joillakin tytöillä
toisinaan pimeys ja pelottavat eläimet haittasivat metsässä liikkumisen nautintoa.
Siis semmonen just että sitä ei niin ku esim että puita ei oo hakattu tai mittään
se vaan niiden on annettu olla ja sit siellä on paljon eläimiä tälleen. HT7
Luonnossa liikkuminen auttoi huolia haihtumaan, huolestunut mieliala korvautui
hyvällä tuulella ja olo tuli positiivisemmaksi. Jos jokin asia ärsytti tai stressasi tai
kotona tilanne oli vaikea, luonnossa oleskelu tasoitti ja rauhoitti tilannetta.
Luonnossa liikkuminen antoi mahdollisuuden ajatella rauhassa. Toisinaan ystävä
tai koira pitivät seuraa kävelyillä. Ystävien kanssa yhteisillä kävelyillä
keskusteleminen ei ollut pakollista, vaan yhdessä saatettiin kävellä puhumatta
pitkiäkin aikoja.
Sillä voi purkaa energiaa, ja tuo, jos on vaikka mieliala vähän alhaalla, voi
mennä luontoon siellä on mukavaa, siellä on rauhaisaa ja ei ole ihmisiä
ympärillä. HT10
Mahdollisuus aistimuksiin tarkoitti mahdollisuutta kokea aistielämyksiä, tehdä
maisemallisia havaintoja ja tehdä asioita fyysisesti.
Näiden aistimusten
kokonaisuus koostui eri äänistä, väreistä, lämpötiloista, valoista ja eläinten
havainnoinnista. Tuttuuden ja arkisuuden tunne sai luonnossa liikkumisen
tuntumaan turvalliselta. Luonnossa liikkuessa ei ainoastaan kävelty vaan siellä
saatettiin istua, maata tai loikkia. Muuta fyysistä tekemistä olivat puiden, kasvien
ja eri materiaalien koskettaminen ja marjojen, sienien tai käpyjen poimiminen.
Vihreän eri sävyt, kirkkaana loistavat tähdet, tutut tuoksut ja äänet koettiin
palkitseviksi ja miellyttäviksi. Joskus vain luonnossa istuminen ja kaukaisuuteen
katseleminen rauhoittivat ja tyynnyttivät levotonta mielialaa.
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No siellä tulee sellanen tosi lepponen olo niin kuin että siellä voi niin kuin
vähän miettiä kaikkea tai ei miettiä mittään se on vähän niin kuin semmosta,
niin. HT12
Voimaannuttava vuorovaikutus eläinten kanssa tarkoitti vastauksissa luotettavaa ja
altruistista seuralaista sekä lohduttavaa kumppania. Eläimet olivat tärkeitä ja
tukivat tyttöjen mahdollisuutta henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Luotettava ja
altruistinen seuralainen merkitsi yhdessä tekemistä ja olemista sekä olemassaolon
tärkeyttä. Eläimet eivät arvostelleet, ja niiltä sai välitöntä, positiivista ja rehellistä
palautetta. Eläinten kanssa saattoi olla omana itsenään, ei tarvinnut teeskennellä tai
esittää jotain sellaista, jota ei ole. Eläinten seurassa oli mukava olla, ne olivat yhtä
aikaa sekä stimuloivia että lohduttavia. Eläimiin kiinnyttiin, ja niiden kanssa
oleminen auttoi huomioimaan ja ottamaan vastuuta toisista elävistä olennoista.
Siten eläimistä vastuussa oleminen opetti tyttöjä ottamaan vastuuta ja hoitamaan
myös itseään. Eläinten kautta oltiin yhteydessä luontoon, ja niiden kanssa oleminen
koettiin palkitsevana. Eläimet antoivat tytöille oppimisen ja oivalluksen tunteita ja
näkemyksiä. Eläimet olivat tytöille tärkeitä sellaisenaan, siten että ne vain olivat
olemassa.
No ilonen mieli että kun niistä on kuitenkin pakko huolehtia, että kun mie hoian
niitä niin itellekin tulee hyvä mieli, ne luottaa minnuun, ja sitten tullee oltua
ulkona eikä vain sisällä… mun on pakko mennä, en voi jättää tekemättä sitten
mielikin siinä avartuu ja unohtaa kaikkea. HT10
Eläimet olivat tärkeitä, joskus jopa kaikkein tärkein asia. Eläinten läsnäolo toi
lohtua, ja niiden seura koettiin virkistäväksi ja stimuloivaksi. Eläinten touhujen
katseleminen oli mukavaa, ne lievittivät yksinäisyyttä ja auttoivat läpi vaikeiden
aikojen. Eläimet antoivat myös onnistumisen kokemuksia ja puhtia. Joissain
tapauksissa eläimet kompensoivat puutteita ystävyyssuhteissa, ja niiden antama
varaukseton kiintymys oli tärkeää.
No sillee että tietää että on ainakin jollekin tärkeä. Niistä tullee niin ku iloseksi
ja hyvälle tuulelle. Sitten kun mullakin on ollut vähän rankempia aikoja, kun
meillä on kaksi kissaa, niin ne on niin ku auttanut jaksamaan. HT8
Eläin oli lohduttava kumppani, joka loi positiivisen olon, oli väsymätön lohduttaja
ja luotettava kuuntelija. Pelkästään eläinten läsnäolo sai tuntemaan olon
positiiviseksi. Eläinten kanssa oleminen koettiin elvyttäväksi, ja olo tuli tomeraksi.
Hyvinvointi edistyi siksikin, että eläimille pystyttiin kertomaan huolia luotettavasti
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ja vapaasti ilman juoruilun pelkoa. Eläimet koettiin väsymättöminä lohduttajina,
jotka antoivat tunteen, että ne olivat tyttöjen puolella. Jos oli surullinen tai haluton
olo, lemmikit toivat lohtua. Lohtua toi myös se, että koulusta kotiin tullessa kotona
oli edes lemmikki odottamassa, joka otti heidät lämpimästi ja vilpittömästi vastaan.
Eläimet toivat läsnäolollaan rauhallisuutta ja auttoivat unohtamaan surun ainakin
hetkeksi. Eläinten altruistinen olemus kosketti, ja vastineeksi tästä eläimestä
haluttiin pitää hyvää huolta.
En mie tiiä kun niihin kiintyy niin paljon ja sitten niillä on ehkä niin ku koirille
pystyy kertoon kaikkea mitä ei pysytyis kertomaan kellekkään silloin tuntuu
siltä että pystyy kertoon jollekin jos ei pysty kertomaan sitä kellekkään muulle.
HT7
5.1.4 Vuodenaikojen vaihteluiden ja luonnon merkityksellisyys
nuorten tyttöjen hyvinvointiin (Osajulkaisu IV)
Vuodenaikojen vaihteluiden ja luonnon merkityksellisyys muodostui osallistavasta
ja haastavasta talvesta, merkityksellisiä aistikokemuksia tarjoavasta luonnosta ja
vuodenaikojen vaihteluiden sitovuudesta (kuvio 7).
Osallistava ja haastava talvi tarkoitti talven virkistävää vaikutusta, haastavia
olosuhteita ja apatisoivaa talvea. Talvella on monenlaisia merkityksiä, jotka
tuottivat useita erilaisia kokemuksia. Talven virkistävä vaikutus sisälsi talven
rentouttavat elementit, talven piristävät ilmiöt ja ympäristön, joka houkuttelee
ulkoilemaan. Talven rentouttavat elementit liittyivät pimeyteen ja levähtämiseen,
mahdollisuuteen pitää villasukkia ja katsella takkatulta sekä kuunnella musiikkia.
Pimeys mahdollisti erilaisten valoilmiöiden näkemisen taivaalla, ja näitä olivat
esimerkiksi kuu, tähdet ja revontulet. Raikas talvi-ilma innosti ulkoilemaan, ja
olosuhteet mahdollistivat eri talviurheilulajien harrastamisen.
Oikeesti just tuo on niin kuin sellainen juttu kaikista tosi ihanaa talvella kävellä
pimeällä varsinkin jos ei ole niin kuin valoja ja sitten että niin kuin näkkee tosi
paljon tähtiä ja varsinkin jos on jotkut revontulet siinä varsinkin tullee
sellainen onnellisuuden tunne ja sitten jotenkin tosi ihana ja kaunista joka
paikassa. FH1T3

61

Kuvio 7. Vuodenaikojen vaihtelun ja luonnon merkityksellisyys nuorten tyttöjen
hyvinvointiin.

Haastavat olosuhteet merkitsivät koettelevia olosuhteita ja synkistävää talviympäristöä. Koettelevia olosuhteita olivat kylmä ilma ja kovat pakkaset, jotka olivat
rajoittavia ja ärsyttäviä. Jää esti harrastamasta lenkkeilyä ja lumi kasteli vaatteet.
Synkistävä talviympäristö oli aina pimeä, päivänvaloa näki tuskin koskaan.
Kesällä on jotenkin enemmän kärryillä suurin piirein kaikesta mutta talvella
saatat istua ja kattoa opea ja mitähän se justiin sano kysykö se multa jotakin.
FH2T2
Apatisoiva talvi koostui supistuneesta elämänpiiristä, voipuneesta olotilasta ja
vaihtelevista mielialoista. Supistinut elämänpiiri oli nukkumista ja sisätiloissa
pysymistä. Sopiva pukeutuminen oli haastavaa ja paleleminen oli lähes jatkuvaa.
Voipunut olotila tarkoitti väsymyksen tunnetta etenkin kaamosaikaan ja lähes
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jatkuvaa unentarvetta. Vaihtelevat mielialat olivat ärtymystä, turhautumista ja
kielteisyyttä. Tytöillä oli myös aikoja, jolloin he kokivat olevansa masentuneita ja
levottomia.
Just väsyneempi ja negatiivisempi no nyt se alkaa kohta helpottaa mutta
syksyllä kun sitä pimeää kaamosta silloin on paljon negatiivisempi ja
ärsyynnyn helpommin ja enkä jaksa koko ajan yrittää kuin normaalisti
pystyisin. FH2T3
Merkityksellisiä aistikokemuksia tarjoava luonto koostui luonnon havainnoitavissa
olevista elementeistä, eheyttävästä ja harmonisoivasta luonnosta. Luonto koettiin
pääsääntöisesti positiivisesti. Luonnon havainnoitavia elementtejä olivat aisteja
stimuloiva luonto, toiveikas valoisuus ja monipuoliset luonnonilmiöt. Aisteja
stimuloiva luonto koostui äänistä, tuoksuista, maisemista ja kosketeltavasta
aineksesta. Äänet olivat eläinten ääntelyä (lintujen laulua tai oravan rapinaa puissa)
tai lumen narina kenkien alla. Visuaalisesti havaittiin kauniita maisemia. Myös
muut aistituntemukset, kuten lämpö, viileys ja raikkaus, olivat tunnettavissa.
Auringonpaiste tai auringon säteet edistivät hyvinvointia, ne antoivat toivoa ja
auttoivat olemaan hyvällä päällä. Valo ylipäänsä kuvailtiin kauniiksi ja herkäksi, ja
se toi onnellisuutta.
Mulla tulee auringosta mieleen sellainen just semmonen toivoa jäljellä, sillee,
sillee niin ku että on semmonen niin ku joku voima siellä joka pitää sut suurin
piirtein hengissä sillee ja niin. FH1T2
Monipuolisia luonnonilmiöitä olivat taivaan värit, kirkkaus ja läpinäkyvyys. Raitis
ilma ja ulkoilma mainittiin myös. Lumen erilaisia koostumuksia kuvailtiin
esimerkiksi ilmaisuilla pehmäe lumi, puuterilumi ja peililumi. Näiden lisäksi
kuvailtiin lumisia ja huurteisia puita, jotka kiilsivät, hohtivat tai kimalsivat. Kun
tytöt liikkuivat metsässä, siellä havainnoitiin puita ja niiden yksityiskohtia, kuten
lehtiä, neulasia vihreyttä ja vehreyttä. Myös erilaisia vesielementtejä, kuten jokia
ja puroja, kuvailtiin.
Eheyttävä luonto tarkoitti liikkumiseen houkuttelevaa ja vapauttavaa luontoa.
Luonto aktivoi liikkumaan ulkona, mutta siellä voitiin myös istua rauhassa,
ihmetellä ja kosketella puita. Luonnossa pahaa oloa saattoi purkaa puhumalla tai
huutamalla. Luonnossa olo koettiin vapautuneeksi ja helpottuneeksi, kun ympärillä
oli tilaa ja valoa. Yksin ollessa oli mahdollisuus vaipua omiin ajatuksiinsa
ja ”päästää irti”. Luonnossa liikkuessa koettiin yhteenkuuluvuuden tunteita ja
kokemusta jostain suuremmasta.
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Luonnossa oleimalla niin tuntuu rauhalliselta, niin se on vaikea jos on
ympärillä kaikkea mitä ihminen on rakentanut mutta sitten jos mennee
jonnekin missä on hiljaista ja kaikki on vaan semmoista niin kuin luonnossa
normaalisti niin siitä vaan tullee yksinkertaisesti vaan sellainen rauhallinen
olo. FH5T3
Harmonisoiva luonto tarkoitti tasapainoista olotilaa, huoletonta mielialaa ja
selkiytynyttä oloa. Tasapainoinen olotila kuvailtiin rauhallisuuden tunteena,
tyyneytenä, levollisena olona ja mahdollisuutena rauhoittua. Luonnossa koettiin
pysähtyneisyyden tunnetta ja kiireen lakkaamista. Tämä tuntui vastaajissa hyvällä
tuulella olemisena ja korkeana mielialana. Luonnossa pystyi purkamaan paineita
sekä puhumaan huolista ja murheista. Tämä auttoi pääsemään eroon surusta,
murheista ja huolista, mikä johti stressin lieventymiseen ja huolien unohtamiseen.
Selkiytynyt olotila oli ajatusten kirkastumista ja ongelmien poistumista. Tytöt
tunsivat itsensä uudistuneiksi, energisiksi ja eläväisiksi. Osa selkeytynyttä olotilaa
tarkoitti positiivisia tuntemuksia siitä, että oli elossa ja saattoi elää hetkessä. Tätä
olotilaa kuvattiin muun muassa seuraavanlaisesti:
Välillä siellä unohtaa kaiken stressin ku jää ihmettelemään luonnon
monipuolisuutta ja muotoisuutta nii saattaa unohtaa kaiken sillä hetkellä ja
tuntuu että aika pysähtyy. Rento ja kevyt olo. FH3T3
Vuodenaikojen vaihteluiden sitovuus tarkoitti vastauksissa sitä, että vaihtelu
vaikutti monipuolisesti tuntemuksiin ja että vaihteluilla oli positiivinen vaikutus.
Monipuoliset vaikutukset tuntemuksiin tarkoitti sitä, että muutokset koettiin
kielteisinä, vaihtelu vaikutti mielialaan ja että muutoksia arvostettiin. Muutosten
kielteiset muutokset olivat konkreettisia asioita, jotka vaikuttivat päivittäiseen
elämään. Syksyisin pimeällä ja sateisella ilmalla oltiin väsyneitä ja pettyneitä.
Tämä saattoi olla väliaikainen tuntemus tai kestää kevääseen asti. Keväisin
haasteita aiheuttivat allergiat ja loskaisuus. Kesäisin saattoi olla vaikeuksia nukkua
yön läpi paistavan auringon takia. Mielialaan vaikuttavat vaihtelut syksyisin saivat
ärtymyksen ja alakulon tunteita. Talvella olo koettiin tylsistyneeksi ja
vähäenergiseksi. Odotettuna kevätaikana esimerkiksi lumen sulaminen saattoi
aiheuttaa mielialan laskua. Kesäisin olo oli onnellinen, päättäväinen ja pirteä.
Muutoksia arvostava havainnointi tarkoitti sen sijaan erilaisten tapahtumien ja
muutosten seuraamista. Vuodenaikojen vaihteluiden ja erilaisuuden kautta koettiin
virkistystä, vaikka elämä muuten tuntui samanlaiselta. Vuodenaikojen vaihteluiden
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tarkkailusta sai rytmin tunteen. Tämän vaihtelun aikana havaittiin erilaisia tuoksuja,
hajuja ja ääniä. Eräs tyttö kuvaili vaihtelua näin:
Että tuo vaihtelua elämään että luontokin muuttuu mutta sitten toisaalta se on
kumminkin tavallaan sen tietää mitä se muuttaa mutta ei ole joka kerta
samanlainen. FH1T1
Vaihtelun positiiviset ulottuvuudet tarkoitti, että vaihtelut koettiin myönteisenä ja
että energisoivan kesän odotus oli mieluisaa. Myönteinen kokemus vaihteluista oli
arvostava kokemus siitä, että sai asua pohjoisessa ja oli mahdollisuus kokea kaikki
neljä vuodenaikaa. Joka vuodenajalla oli omat hyvät puolensa, ja tyttöjen mukaan
olisi outoa, jos vuodenaikojen vaihteluita ei olisi. Mieluinen odotus näkyi
vastauksissa eri vuodenaikojen vaihteluiden innokkaana odottamisena: tytöt tekivät
havaintoja siitä, miten eri tavoin luonto muuttuu. Energinen kesä oli
hyväntuulisuutta ja onnellisuutta, ja niin kuin yksi tyttö luonnehti, kesä on yhtä
kuin onni. Valo ja aurinko, lämpö, luonnon puhkeaminen kukkaan ja mahdollisuus
olla ulkona ystävien kanssa olivat elementtejä, jotka tekivät kesästä mieluisan.
Tytöt tunsivat itsensä vapaiksi ja saattoivat halutessaan pyöräillä, uida ja juosta
ulkona luonnossa.
Kesällä on ilosempi fiilis ja talvella saattaa tulla kaamosmasennus, ku on niin
pimeää ettei vaan jaksa että onpa tylsää. Mutta kesällä on useammin sillee että
on helpompi olla iloinen ja positiivisella tuulella. FH3T2
5.2

Hypoteettinen malli pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen
hyvinvoinnista

Yhteenvetona vaiheiden I - III tuloksista muodostettiin hypoteettinen malli
pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvoinnista. Mallin muodostamiseksi
aikaisempien vaiheiden tulokset yhdistettiin ulottuvuutta kuvaavien käsitteiden
kautta, koska niiden pääteltiin käsittelevän samoja ilmiötä. Malli sisältää viisi eri
ulottuvuutta kuvaavaa käsitettä, joita ovat terveys mahdollistajana, tasapainoinen
kokemuksellisuus
elämästä,
sosiaalisten
suhteiden
merkityksellisyys,
harmonisoiva luontoyhteys ja mukautuminen elinympäristön muutoksiin (kuvio 8).
Hypoteettisen mallin mukaan pohjoisella toimintaympäristöllä on osallistava
ja vuorovaikutuksellinen merkitys tyttöjen hyvinvointiin. Terveys mahdollistajana
muodostui terveydestä voimavarana, suotuisista elintavoista, myönteisistä
elämäntavoista, terveyttä heikentävistä tekijöistä ja epämieluisista ulkoisista
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asioista. Tasapainoinen kokemuksellisuus elämästä muodostui rohkaisevista
tuntemuksista, miellyttävistä olotiloista, myönteisistä kokemuksista elämästä ja
omakohtaisista kielteisistä tuntemuksista. Sosiaalisten suhteiden merkityksellisyys
muodostui positiivisista sosiaalisista suhteista, ristiriidoista sosiaalisissa suhteissa
ja suosiollisista sosiaalisista suhteista. Harmonisoiva luontoyhteys muodostui
eheyttävästä luonnosta, merkityksellisiä aistikokemuksia tarjoavasta luonnosta ja
voimaannuttavasta vuorovaikutukesta eläinten kanssa. Mukautumisen jatkuvuus
elinympäristöön
muodostui
sopeutumisesta
vuodenaikojen
vaihteluun,
vuodenaikojen vaihteluiden sitovuudesta ja osallistavasta ja haastavasta talvesta.
Ulottuvuutta kuvaavat käsitteet ovat vuorovaikutuksellisessa suhteessa toisiinsa.

Kuvio 8. Hypoteettinen malli pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvoinnista.

66

6

Pohdinta

6.1

Tulosten tarkastelu

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää hypoteettinen malli pohjoissuomalaisten
nuorten tyttöjen hyvinvoinnista. Tutkimuksesta saatiin uutta tietoa
pohjoissuomalaisten tyttöjen hyvinvoinnista ja vuodenaikojen vaihteluiden,
luonnon ja eläinten vuorovaikutuksellisesta merkityksestä hyvinvoinnille. Tuloksia
tarkastellaan hypoteettisen mallin viiden eri ulottuvuuden kautta, joita olivat
terveys mahdollistajana, tasapainoinen kokemuksellisuus elämästä, sosiaalisten
suhteiden merkityksellisyys, harmonisoiva luontoyhteys ja mukautumisen
jatkuvuus elinympäristöön.
Terveys mahdollistajana
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella terveys mahdollistajana tarkoitti terveyttä
voimavarana, suotuisia elintapoja, myönteisiä elämäntapoja, terveyttä heikentäviä
tekijöitä, epämiellyttäviä ulkoisia asioita, epäterveellistä ravitsemusta ja liikuntaa.
Fyysisen terveyden lisäksi tärkeää oli mielen hyvinvointi. Kuten Bourken ja
Geldensin (2007) tutkimuksessa nuorten aikuisten määrittämänä, myös tässä
tutkimuksessa hyvinvointi oli kokonaisvaltainen tunne. Terveenä oleminen
mahdollisti itsensä toteuttamisen eri tavoin, sairaudet ja kivut puolestaan rajoittivat
elämää. Tässä tutkimuksessa nuoret tytöt kuvailivat suotuisien elintapojen, kuten
päihteettömyyden ja tupakoimattomuuden, olevan osa terveyttä. Nuoria tulisikin
tukea savuttomuuteen, sillä tupakoinnin aloittaminen alle 13-vuotiaana lisää
Mustosen ym. (2018) mukaan psykoosiriskiä. Aineistona Mustosen ym. (2018)
tutkimuksessa käytettiin Pohjois-Suomen vuoden 1986 syntymäkohorttia. Samasta
syntymäkohortista ovat myös Heikkala, Remes, Paananen, Taimela, Auvinen ja
Karppinen (2014) tehneet tutkimusta. Heidän tutkimuksen mukaan näyttää siltä,
että elämäntapa ja psykososiaaliset tekijät jakavat nuoret eri alaryhmiin, joissa 16vuotiaana havaitut epäterveelliset elämäntavat pysyivät myös 18-vuotiaana.
Paulsson-Don, Edlundin, Stenhammarin ja Westerlingin (2017) tutkimuksessa
puolestaan havaittiin, että heikko itsetunto, heikko koettu sosio-ekonominen status
ja naissukupuoli olivat tekijöitä, jotka aiheuttivat alttiutta epäterveelliselle
käyttäytymiselle. Vaikka hyvinvointi oli nuorille sekä fyysistä että henkistä
terveyttä, kirjoituksissa ja haastatteluissa tuli esiin vaikutelma hämmennyksestä
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mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Näitä mielenterveyteen liittyviä asioita olivat
esimerkiksi ahdistus, erilaiset pelkotilat, riittämättömyyden tunne, stressi ja
kelpaamattomuus. Nuorten ahdistus- ja mielialahäiriöt ovatkin tavallisia, ja niistä
on aiheellisesti yhteiskunnassamme kasvava huoli (Hermanson & Sajaniemi, 2018).
Mielenterveyteen liittyvien asioiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy ovat tärkeitä
myös syrjäytymisen ehkäisyssä. Tähän tutkimukseen osallistuvien nuorten tyttöjen
kuvauksista sai vaikutelman, että heillä on tietoa fyysiseen terveyteen liittyvistä
asioista, mutta mielenterveyteen liittyvät asiat vaikuttaisivat aiheuttavan vielä
hämmennystä.
Nuorten tyttöjen terveyteen kuuluivat terveelliset elämäntavat, kuten liikunta,
ravitsemus, lepo ja päihteetön elämä. Jorosen (2005) mukaan tyytyväisyys painoon
ja itsearvioitu hyvä terveys vahvistivat tyttöjen elämään tyytyväisyyttä. Tämän
tutkimuksen mukaan osa terveellistä elämäntapaa oli ongelmattomuus painon
kanssa. Monissa tutkimuksissa onkin todettu, että painonhallinta ja siihen liittyvät
ongelmat ovat nuorten tyttöjen hyvinvointia heikentävä tekijä. Tässä tutkimuksessa,
tosin, tytöt mainitsivat kehonkuvaan tai painonhallintaan liittyviä asioita
pääsääntöisesti epäsuorasti. Näitä mainintoja olivat muun muassa tarve syödä
terveellisesti tai huono omatunto herkuttelun jälkeen. Hyvän ja monipuolisen
ravitsemuksen ohella nuorille olisi tärkeää myös riittävä määrä unta.
Nuorisobarometrin (2015) mukaan yhteys unimäärän ja koetun terveydentilan
välillä ei ollut suoraviivainen, vaan tyytyväisyys omaan terveyteen on korkeinta
heillä, jotka nukkuvat arkisin 8–9 tuntia tai viikonloppuisin 9–10 tuntia. Tätä
enemmän tai vähemmän nukkuvat kokevat terveytensä huonommaksi. Havaittu
yhteys on voimakkain alle 20-vuotiailla ja erityisesti tytöillä. Tässä tutkimuksessa
nuoret tytöt kuvailivat olevansa väsyneitä erityisesti talvisin, mutta väsymys ei
tuntunut poistuvan nukkumalla eikä nukkuminen virkistänyt. Tulos vaatii kuitenkin
lisätutkimusta, koska tässä tutkimuksessa ei kysytty nukuttujen tuntien määrää
eivätkä tytöt niitä maininneet. Lapin aluehallintaviraston alueella
kouluterveyskyselyn (2017) mukaan 8.- ja 9.-luokkalaisten keskuudessa tytöillä oli
poikia enemmän väsymystä tai heikotusta kerran viikossa. Lisäksi aikajanalla
tarkasteltuna niiden tyttöjen osuus, jotka ilmoittivat nukkuvansa tavallisesti alle
kahdeksan tuntia, oli noussut. Unen määrään ja laatuun tulisikin nuorilla tytöillä
kiinnittää huomiota erityisesti pohjoisessa toimintaympäristössä, sillä
vuodenaikojen vaihteluilla näyttäisi olevan merkitystä uneen ja sitä kautta
jaksamiseen.
Tässä
voisivat
apuna
tulevaisuudessa
olla
erilaiset
terveysteknologiset innovaatiot, jotka antavat tietoa kehon arkipäiväisestä
toiminnasta.
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Tämä tutkimus tuotti uutta tietoa nuorten tyttöjen hyvinvoinnin kokemuksista
pohjoisessa toimintaympäristössä liittyen terveyteen, elin- ja elämäntapoihin.
Kokemuksellisuus terveydestä tai hyvinvoinnista on merkityksellistä, ja sillä on
vaikutusta terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttöön. Esimerkiksi päivystyskäyntejä
nuorilla naisilla lisäsivät Kekkosen (2016) mukaan teini-iän alkoholin haitallinen
käyttö, nuoren aikuisiän syrjäytyminen koulu- ja työelämästä sekä ilman
parisuhdetta eläminen. Pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvoinnin
kokemusta oli merkityksellistä tarkastella, koska kouluterveyskyselyn (2017)
mukaan niiden 8.- ja 9.-luokkalaisten tyttöjen osuus, jotka ilmoittivat kokevansa
terveytensä keskinkertaiseksi tai huonommaksi, oli lisääntynyt Lapin
aluehallintoviraston alueella aikajanalla 2006–2017. Lisäksi, kokemus hyvinvoinnissa näkyy eri koulutusasteiden välillä siten, että oppilaat voivat paremmin
peruskoulun alaluokilla kuin yläluokilla (Kouluterveyskysely 2017). Tätä
hyvinvoinnin tai koetun terveyden heikentymistä on havaittu myös muissa
tutkimuksissa. Hyvinvointi voidaan Tovin & Dienerin (2009) mukaan ymmärtää
jossain määrin yleismaailmallisin, yhteisin termein, mutta sitä on myös tulkittava
kunkin kulttuurin näkökulmasta. Pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvointi
muodostuu siten yhtä aikaa kaikille nuorille yhteisistä hyvinvointia muodostavista
asioita, mutta sisältää myös oman, pohjoissuomalaisen kulttuurin sävyttämiä
asioita.
Tässä tutkimuksessa saatiin uutta tietoa myös siitä, mistä elementeistä
hyvinvoinnin kokemus nuorilla pohjoissuomalaisilla tytöillä koostuu. Terveys
mahdollistajana oli kokonaisvaltaista, ja siihen sisältyi myös epämiellyttäviä
ulkoisia asioita, kuten epämiellyttävät tapahtumat ja epäsopivat olosuhteet
(esimerkiksi sää). Terveys ei ollut ainoastaan fyysistä, vaan siihen liittyi kiinteästi
myös henkinen ulottuvuus. Nuoret tytöt havaitsivat olevansa tietoisia siitä, että
terveyteen voitiin vaikuttaa omilla elin- ja elämäntavoilla. Tämän lisäksi he
tunnistivat olevansa vielä riippuvaisia muiden tarjoamista mahdollisuuksista
turvalliseen ja terveeseen elämään. Tämä ristiriita itsenäistymisen ja riippuvuuden
välillä onkin haasteellist: nuoret tytöt haluaisivat samanaikaisesti pyrkiä
kehittymään itsenäiseksi mutta tarvitsevat siihen vielä muiden apua.
Tasapainoinen kokemuksellisuus elämästä
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella tasapainoinen kokemuksellisuus elämästä
oli positiivisia subjektiivisia tuntemuksia, miellyttäviä olotiloja, myönteisiä
kokemuksia elämästä ja omakohtaisia kielteisiä tuntemuksia. Tasapainoiseen
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kokemukseen elämästä kuului tunne siitä, että oli tärkeä jollekulle. Siihen kuului
myös onnistumisen tunteet, jotka liittyivät läheisesti riittävään onnistumiseen
koulussa ja koulumenestykseen. Tämän vastaparina oli koulustressi, joka tarkoitti,
että koulutehtäviä oli liikaa ja että pelättiin huonoja arvosanoja. Koetun stressin
lisäksi hyvinvointia heikensi huono itsetunto. Stressin ehkäisemiseksi olisikin
tärkeää, että tytöille keskeiset ihmiset olisivat tietoisia niistä asioista, jotka auttavat
tyttöjä selviytymään jokapäiväisessä elämässä (Haraldsson, Lindgren, Hildingh, &
Marklund, 2010). Tässä tutkimuksessa stressin ja huonon itsetunnon vastapainoksi
vapaa-aikaa ja siihen liittyviä tapahtumia, kuten kesälomaa ja matkoja, odotettiin.
Myös mieluinen säätila virkisti ja tasapainotti muita huonoja kokemuksia.
Tämän tutkimuksen mukaan tasapainon tunnetta nuorille tytöille toi turvallinen
ja toiveikas olo, joka tarkoitti heille esimerkiksi elinympäristössä olevia toimivia
palveluita. Koulussa tarjolla olevat palvelut, kuten kouluterveydenhoitajat ja
koulukuraattorit, ovatkin nuorille tärkeitä. Myllymäen, Ruotsalaisen ja Kääriäisen
(2017) mukaan pohjoissuomalaiset 7.- ja 9.-luokkalaiset nuoret olivatkin arvioineet
kouluilta saadun elämätapaneuvonnan pääsääntöisesti hyväksi ja tyttöjen arvion
mukaan neuvonta oli nuorisolähtöisempää kuin poikien mielestä. Toinen tärkeä
tekijä tasapainoiseen kokemukseen oli mahdollisuus suunnitella tulevaa ja kuvitella
itselleen hyvä tulevaisuus. Hyvinvointia voidaan tukea pienilläkin päivittäisillä
teoilla nuorten tyttöjen arjessa. Aina ei tarvita isoja ja suunniteltuja interventioita
hyvinvoinnin tukemiseksi, vaan parhaimmillaan se voisi olla tietoista päivittäistä
positiivista palautetta. Ehkä näin voitaisiin saada vähennettyä nuorilta tytöiltä
tarpeetonta syyllisyyden ja riittämättömyyden tunnetta.
Menestyminen koulussa ja itselle riittävän hyvien arvosanojen saavuttaminen
loivat tyytyväisyyden tunnetta. Myös Jorosen (2005) mukaan tyttöjen elämään
tyytyväisyyttä vahvisti koulutyytyväisyys. Tässä tutkimuksessa nuorille tytöille oli
tärkeää turvallisuuden tunne, kuten toimivat palvelut asuinpaikalla ja jatkuvuus
ihmissuhteissa. Samoja asioita on tullut esille myös aikaisemmissa tutkimuksissa
(Armstrong & Boothroyd, 2008; Nijs ym., 2014). Koska nuorten kehitys on vielä
kesken ja he ovat herkkiä sekä suojaaville että vaarantaville tekijöille (Hermanson
& Sajaniemi, 2018), mahdollistaa tämä sen, että nuoriin pyrittän vaikuttamaan
positiivisesti vahvistamalla heidän tasapainoista kokemusta elämästä. Rissasen
(2016) mukaan tyytyväisyys elämään liittyi vahvasti hyvinvoinnin kokemiseen,
suotuisaan terveyskäyttäytymiseen, fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä
masennusriskin vähenemiseen.
Tässä tutkimuksessa nuoret tytöt eivät kuvailleet uskonnollisuutta
hyvinvointiin liittyvänä tekijänä. Uskonnollisuuden kuvaamatta jättäminen voi
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tarkoittaa, että se ei kuulu nuorten tyttöjen kokemusmaailmaan hyvinvoinnin
yhteydessä tai he eivät kokeneet tarpeelliseksi kuvailla sitä. Aikaisempien
tutkimusten mukaan hengellisyydellä tai uskonnollisuudella (Carpenter, Laney, &
Mezulis, 2012; Donelson, 1999; James & Fine, 2015; Milot & Ludden, 2008) on
merkitystä. Tikkasen (2012) väitöskirjatutkimuksen mukaan nuorten toivo on
jokapäiväisen elämän peruselementti, joka tuo levollista turvallisuutta, tietoa
pysyvyydestä, uskoa ja luottamusta Jumalaan, tulevaan sekä tavoitteiden saavuttamiseen. Tutkimuksesta saatiin uutta tietoa siitä, mitä tasapainoinen kokemus
elämästä tarkoitti nuorille pohjoissuomalaisille tytöille.
Nuoret kuvailivat
elämästään sekä positiivisia että negatiivisia puolia. Osaan näistä, kuten
epärehellisyyteen tai laiskuuteen, saattoi vaikuttaa omalla käytöksellään. Osa
asioista, kuten mieluinen säätila, olivat riippumattomia nuorten omasta tahdosta,
mutta vaikuttivat kuitenkin hyvinvoinnin kokemukseen.
Sosiaalisten suhteiden merkityksellisyys
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella sosiaalisten suhteiden merkityksellisyys
tarkoitti positiivisia sosiaalisia suhteita, ristiriitoja sosiaalisissa suhteissa ja
suosiollisia sosiaalisia suhteita. Koska sosiaaliset suhteet ja niiden toimivuus olivat
keskeistä nuorten tyttöjen hyvinvoinnille, nuorille ja heidän perheilleen olisi
annettava keinoja luoda ja pitää yllä tasapainoisia ystävyyssuhteita ja perhe-elämää.
Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa on todettu, sosiaaliset suhteet ovat nuorille
tytöille merkityksellisiä, ja niiden toimivuus tai toimimattomuus vaikuttavat
hyvinvoinnin kokemukseen (Acacio-Claro, Koivusilta, Borja, & Rimpelä, 2017).
Yksi sosiaalisten suhteiden negatiivinen ulottuvuus on ristiriidat ja kiusaaminen.
Nuoret tytöt kokivat, että koulukiusaamisen kokeminen tai sen näkeminen heikensi
hyvinvointia. Souranderin, Gyllenbergin, Klomekin, Sillanmäen, Ilolan ja
Kumpulaisen (2016) mukaan kiusaamiselle altistuminen on yhteydessä
aikuisuudessa psykiatriseen oireiluun. Siten koulukiusaamisen estäminen ja
perheiden hyvinvoinnin tukeminen sekä ongelmatilanteiden varhainen
tunnistaminen koulu- että terveystoimessa on nuorten hyvinvoinnin kannalta
tärkeää. Nuoret tytöt kuvailivatkin, miten sosiaalisiin suhteisiin sisältyy myös
ristiriitaisia elementtejä. Rissasen (2016) mukaan sosiaalisilla tekijöillä oli tärkeä
vaikutus koettuun elämäntyytyväisyyteen. Siksi huolestuttavalta näyttääkin
Myllyniemen ja Kiilakosken (2018b) havainto nuorisobarometristä, että
tyytyväisyys ihmissuhteisiin näyttäisi laskeneen erityisesti tytöillä. Tässä
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tutkimuksessa sosiaalisissa kohtaamisissa keskeisiä asioita tyttöjen kuvausten
mukaan oli vuorovaikutuksessa oleminen, jossa tulee kuulluksi ja hyväksytyksi.
Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa myös tässä tutkimuksessa ystävien
merkitys nuorten tyttöjen hyvinvoinnille oli keskeistä, ja hyvä ystävyys tuki
hyvinvointia. Rissasen (2016) mukaan sosiaalisilla tekijöillä onkin suuri vaikutus
elämäntyytyväisyyteen. Tässä tutkimuksessa tyttöjen kuvaillessa ystävyyssuhteita
havaittavissa oli samaa ilmiötä kuin Aapolan (1991) ja Tolosen (2001)
tutkimuksissa: tytöt lähestyvät ystävyyssuhteita mielellään kokemusten jakamisen
kautta. Yksinäisyys tai yksinjääminen olivatkin tytöille vaikeita asioita. Vaikuttaa
siis siltä, että nuoret tytöt keskustelevat enemmän ystävien kanssa kuin
vanhempiensa tai terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Myös kouluterveyskyselyn (2017) perusteella Lapin alueen tytöt kokivat poikia enemmän
mahdollisuuksia keskustella ystävän tai muun läheisen kanssa mieltä painavista
asioista. Asuinpaikalla voi olla vaikutusta ystävyyssuhteisiin, sillä PohjoisSuomessa nuoret tapaavat ystäviään hieman tiheämmin kuin muualla maassa
(Myllyniemi, 2015a). Sosiaalisten suhteiden piirteet eivät ole yhdentekeviä:
Landstedtin, Hammarströmin ja Winefieldin (2015) pohjoisruotsalaisiin
kohdistuvan kohorttitutkimuksen mukaan vanhempien ja ystävyyssuhteiden laatu
nuoruudessa ennustaa aikuisena henkistä ja somaattista terveyttä jopa 26 vuotta
myöhemmin.
Tämän tutkimuksen mukaan menestyminen koulussa oli nuorille tytöille
merkityksellistä hyvinvoinnin kannalta. Osana koulumenestystä on hyvin toimivat
ja nuorta tukevat sosiaaliset suhteet. Itse arvioitu epäonnistuminen loi stressiä ja
huononsi itsetuntoa. Onnistuminen koulussa puolestaan vahvisti itsetuntoa ja
mielihyvän kokemusta itsestä. Jerdenin ym. (2011) ja Forstenin, Potterin ja
Ericsonin (2017) tutkimusten mukaan positiiviset koulukokemukset ja hyvä
ilmapiiri kotona näyttävät olevan tärkeitä itsearvioidun terveyden positiiviseen
kehitykseen. Kannustus ja positiivinen palaute koulutyöstä olisikin tärkeätä
tyttöjen hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta, sillä Myllyniemen ja Kiilakosken
(2018a) mukaan opettajien kannustuksella on yhteys hyvään myöhempään
kouluttautumiseen. Lisäksi, Myllyniemen ja Kiilakosken mukaan tytöt kokivat
oppimisesta saadun palautteen tärkeämmäksi kuin pojat. Tosin, kouluterveyskyselyn (2017) mukaan pojilla oli tyttöjä useammin mahdollisuus
keskustella tarvittaessa omien vanhempiensa kanssa mieltä painavista asioista.
Perhe oli keskeisessä roolissa hyvinvoinnissa, sekä hyvässä että pahassa. Nuorta
kuunteleva ja tukeva perhe edisti hyvinvointia, mutta ristiriidat ja riitely
heikensivät sitä. Myös Jorosen (2005) mukaan nuorten kokema perheen pysyvyys
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ja yhteenkuuluvuus oli yhteydessä heidän elämäntyytyväisyytensä, kun taas tunne
perheen hajaannuksesta oli yhteydessä nuorten pahan olon kokemuksiin.
Sosiaalinen media ja sen käyttö on nuorille keskeistä tiedonvälityksen ja
sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä (Evelyn & James, 2014; Hamm ym., 2015;
Woods & Scott, 2016). Nuorisobarometri mukaan (2013) nuoret naiset ovat nuoria
miehiä useammin sosiaalisen median käyttäjiä. Aikaisempien tutkimusten mukaan
sosiaalisen median käyttöön nuorilla tytöillä näyttäisi liittyvän kiusaamista tai
kiusatuksi tulemista (Campbell, Spears, Slee, Butler, & Kift, 2012; Carbone-Lopez,
Esbensen, & Brick, 2010; Lindfors, Kaltiala-Heino, & Rimpelä, 2012; SampasaKanyinga & Hamilton, 2015). Siksi olikin yllättävää, että tässä tutkimuksessa
sosiaalista mediaa ei mainittu hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. Tämä voi
tarkoittaa sitä, että sillä ei ole nuorten tyttöjen mielestä merkitystä hyvinvoinnin
kokemisessa, tai todennäköisempää on, että se on niin kiinteä ja itsestään selvä osa
arkea, että sitä ei tarvitse mainita erikseen. Myös seksuaalisuudella (Boislard, van
de Bongardt & Blais, 2016; Petersen & Hyde, 2010) on aikaisempien tutkimusten
mukaan vaikutusta tyttöjen hyvinvointiin. Tytöt eivät kuitenkaan tuoneet esille
tässä tutkimuksessa seksuaalisuutta tai sitä sivuavia teemoja. Se, että
seksuaalisuutta ja siihen liittyviä teemoja ei kuvailtu, voi olla yhteydessä häpeän
tunteeseen.
Tutkimuksesta saatiin tietoa sosiaalisten suhteiden merkityksellisyydestä
nuorille tytöille pohjoisessa toimintaympäristössä. Pohjoissuomalaisille nuorille
tytöille tärkeitä asioita sosiaalisissa suhteissa olivat samat asiat kuin
aikaisemmissakin tutkimuksissa. Näitä olivat esimerkiksi pysyvyys, luotettavuus
ja kuulluksi ja hyväksytyksi tuleminen. Toisin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa,
tässä tutkimuksessa nuoret tytöt eivät tuoneet esille sosiaalisen median merkitystä
sosiaalisissa suhteissa. Tarkempaa tietoa pohjoisen toimintaympäristön
vaikutuksesta ystävyyssuhteisiin voisi vielä syventää. Olisi tärkeää tietää, miten
pitkät välimatkat vaikuttavat ystävyyssuhteisiin ja niiden ylläpitoon. Hyvät välit
perheeseen ja ystäviin olivat tärkeitä nuorten tyttöjen hyvinvoinnille. Toisaalta,
sosiaalisten suhteiden ristiriitaisuus aiheutti epävarmuutta ja mielipahaa. Vaikka
sosiaaliset suhteet saattoivat sekä edistää että estää hyvinvointia, oleellista sekä
ystävyys- että perhesuhteissa oli, että nämä ihmiset olivat nuorille aidosti läsnä ja
antoivat tarvittaessa apua heille.
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Harmonisoiva luontoyhteys
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella harmonisoiva luontoyhteys merkitsi
eheyttävää luontoa, merkityksellisiä aistikokemuksia tarjoavaa luontoa ja
voimaannuttavia eläimiä. Eläimillä oli myönteinen merkitys tähän tutkimukseen
osallistuneiden nuorten tyttöjen hyvinvointiin. Ne auttoivat selviämään vaikeiden
aikojen läpi tuoden lohtua ja virkistystä tyttöjen arkeen. Luonnossa nuoret tytöt
saivat erilaisten aistimusten kautta levollisuuden ja rauhallisuuden tuntemuksia.
Tärkeä on myös kokemus siitä, että luonto kohtelee kaikkia samanarvoisesti. On
kuitenkin ymmärrettävä, että kokemukset ja tulkinta ovat kunkin yksilön omia.
Tämän tutkimuksen nuorten tyttöjen kertomusten perusteella luonnolla ja eläimillä
oli vaikutusta heidän psyykkiseen, kognitiiviseen, fyysiseen ja sosiaaliseen
hyvinvointiin.
Hoitotieteessäkin ympäristöä on pidetty monitasoisena kokonaisuutena, jonka
merkitys jokaiselle yksilölle on erilainen (Eriksson ym. 2016). Tyttöjen kuvailujen
perusteella luonnossa oleskelu ja liikkuminen oli stimuloivaa mutta kuitenkin
samanaikaisesti rauhoittavaa. Luontoyhteys tuo tytöille sallivuuden, läsnäolon ja
arjesta irtaantumisen kautta toiveikkuutta, eheytymistä ja yhteenkuuluvuuden
tuntemuksia. Järviluoman (2006) tutkimuksessa luonto jakautui toimintakenttään,
havainto- ja elämysympäristöön ja luontoon itseisarvona. Nämä piirteet tulivat
näkyviin myös tässä tutkimuksessa: nuoret tytöt kuvailivat luontoa kohteena, jossa
voi turvallisesti havainnoida ja samalla kokea ennakoimattomia ja yllätyksellisiä
elämyksiä. Näiden tarkkailu ja vuorovaikutuksellisuus luontoyhteyden kanssa
oletettavasti muodostuivat sekä konkreettisista havainnoinneista että niistä
syntyvistä mielikuvista.
Tässä tutkimuksessa nuoret tytöt kuvailivat havaintojaan luonnosta, joihin
sisältyi eri aistein tehtyjä yksityiskohtaisiakin havaintoja. Samaa kuvaa Faehnlen
(2009), jonka mukaan luontoa koetaan monilla aisteilla. Erityisenä pohjoiseen
toimintaympäristöön liittyvänä olivat esimerkiksi nuorten havainnot lumesta ja sen
eri koostumuksista tai talven pimeyden esiintuomat valoilmiöt, kuten tähdet ja
revontulet. Lisäksi pohjoiselle ominaisten tunturi- ja metsämaisemien erilaiset
ilmentymät puhuttelivat nuoria. Nuoret tytöt näkivät yhteyden myös luonnon ja
sieltä saatavan ravinnon kanssa (esimerkiksi marjat ja sienet). Tämä onkin
Willamon (2004) mukaan tärkeä ja monesti luontosuhteen käsittelyssä vähälle
jäävä tai puuttuva näkökulma. Tässä tutkimuksessa mukana olleiden tyttöjen
mukaan luonnossa liikkuminen rentoutti, vapautti ja tuotti levollisuuden ja
positiivisen mielialan. Kaplanin (1995) mukaan tätä vaikutusta voidaan selittää
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(attention-restoration-theory/ART) tarkkaavaisuuden palautumisella, kun ihminen
pakenee luontoon päivittäisiä rutiineja ja jatkuvaa tarvetta keskittyä. Lisäksi
Kaplan ja Kaplan (1989) esittävät neljä eri ominaisuutta, joilla ympäristö voi
tuottaa palauttavan kokemuksen. Näitä ovat tunne siitä, että pääsee pakenemaan
jokapäiväisiä huolia, tunne ulottuvuudesta joka auttaa etääntymään, lumoutuminen
joka vie huomion, ja yhteensopivuus ympäristön ja oman sisäisen maailman kanssa.
Tässä tutkimuksessa tytöt kuvailivat miten luonnossa voi olla oma itsensä, irti
erilaisista odotuksista ja vaatimuksista.
Tässä tutkimuksessa sallivuuden kokemukset olivat tytöille tärkeitä ja
eheyttäviä. Nämä tuntemukset sopivat Kaplanin ja Kaplanin (1989) mukaan siihen,
että luonnossa liikkuminen mahdollisti tilaisuuden miettiä ja pohtia rauhassa ja
siellä pääsi pakenemaan ja etääntymään. Lumoutumisen kokemukseen tässä
tutkimuksessa viittaavat tyttöjen kuvailut tyynnyttävästä, tasoittavasta ja
rauhoittavasta olotilasta, joka johti selkeytymiseen ja uudistumiseen. Yhteensopivuutta kuvastaa se, että metsässä samoilu tuotti myös yhteenkuuluvuuden
tunnetta ympäröivään maailmaan sekä tunnetta jostain suuremmasta. Nämä kaikki
tuntemukset ja tunteet saattavat auttaa tyttöjä kyseenalaistamaan sen, mitä heiltä
odotetaan ja vaaditaan ja asettamaan ne mittasuhteisiin. Tyttöjen kuvailuista tuli
esiin myös Ulrichin (1983) esittämä teoria siitä, että vaikutus perustuu stressin
vähenemisteoriaan (stress-reduction-teorian /SRT). Luonto vähentää teorian
mukaan sekä fyysistä että psyykkistä stressiä, sillä ihminen on mieluummin
luontoympäristössä kuin kaupunkiympäristössä, ja altistuminen luonnolle johtaa
fysiologisen kiihtyneisyyden alenemiseen ja tuo enemmän positiivisia tunteita.
Ulrich huomioi teoriassaan myös vaikutukset luontovierailun aikana, ei ainoastaan
vierailun jälkeen. Luonnontilainen ympäristö oli tytöille mieluisampi kuin hoidettu
puistoympäristö. Voi olla, että metsässä tytöt kokevat luonnon oman ilmentymän,
joka toi sallivuuden ja hyväksyvän läsnäolon tunteita. Tämä yhteys antoi myös
ymmärrystä olla hetkessä läsnä ja kokea olo eheämmäksi. Suomalaisessa
kansanperinteessä on tunnettu metsänpeittoilmiö, jolloin metsässä kulkiessaan
ihminen lumoutuu ja menettää ajan ja paikan tajun. Tämä voisi olla samaa ilmiötä,
jota nuoret tytöt kuvailevat tuntevansa luonnossa liikkuessaan.
Sekä tässä että aikaisemmissa tutkimuksissa on lemmikkien havaittu olevan
tärkeitä hyvinvoinnin kokemukselle (Levin ym., 2013; Mubanga ym., 2017). Tämä
vaihtoehto tulisi huomioda yhtenä vaihtoehtona nuorten tyttöjen hyvinvointia
edistävien
toimintojen
suunnittelussa.
Kouluterveyskyselyn
tuloksia
tarkasteltaessa saadaan viitteitä siitä, että tytöille lemmikit ja luonto ovat
merkityksellisiä, sillä Lapin aluehallintaviraston alueella 8.- ja 9.-luokkalaisten
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keskuudessa tytöt (36,5 %) hoitavat lemmikkiä tai kotieläintä tai oleskelevat
luonnossa lähes päivittäin poikia (24,2 %) enemmän. Vuorovaikutus lemmikkien
kanssa oli hyväksyvää, se salli tytöille myös virheiden tekemisen ilman arvostelun
pelkoa. Tämä tutkimus viittaa siihen, että suhde lemmikkiin voi täydentää
puutteelliseksi koettuja ihmissuhteita, jolloin tytöt kokevat tarpeidensa tulevan
huomioiduksi. Blackin (2012) mukaan maaseudulla asuvat nuoret, joilla oli
lemmikki, raportoivat vähemmän yksinäisyyttä kuin ne nuoret, jotka eivät
omistaneet lemmikkieläintä. Black (2012) ehdottaakin, että lemmikkien käyttö olisi
tärkeä menetelmä, jolla voitaisiin vähentää nuorten kokemaa yksinäisyyttä.
Lemmikin läsnäolo kannustaakin vuorovaikutukseen, jota voi laajentaa koskemaan
myös ihmisten välistä sosiaalista vuorovaikutusta. Niiden kanssa voi ilman
hylätyksi tai naurunalaiseksi tulemisen pelkoa stimuloida tunteiden näyttämistä.
Lisäksi eläimet vaikuttivat nuorilla turvallisuuden ja kiintymyksen tunteisiin
(Balluerka, Muela, Amiano, & Caldentey, 2014), mikä on yhteneväinen tämän
tutkimuksen tyttöjen raportoimien tulosten kanssa. Lemmikkien ja eläinten kanssa
olemiseen ei tarvita sanoja tai verbaalista kommunikaatiota, mikä voi auttaa nuoria
tyttöjä sellaisina hetkinä, jolloin sanoja ei vielä tunteille tai tuntemuksille löydy.
Eläinten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen ohjasi kiinnittymään hetkeen
tarjoten hetkeksi lepoa ajatuksista.
Eläinten kanssa toimiessa tytöt kokivat erilaisia tarpeenmukaisia tunteita ja
tuntemuksia: pelon hallintaa, rauhoittumista, stimulointia, lohtua, teeskentelemättömyyttä, virkistäytymistä ja yksinäisyyden lievittymistä. Ne myös
auttoivat vaikeiden aikojen yli, ja eläimiltä sai välitöntä ja rehellistä palautetta.
Aikaisempien tutkimusten mukaan esimerkiksi ratsastaminen nostaa itsetuntoa
(Hauge, Kvalem, Berget, Enders-Slegers, & Braastad, 2014), helpottaa ahdistusta
(Alfonso, Alfonso, Llabre, & Fernandez, 2015) ja edistää rentoutumista
(Yokoyama ym., 2013). Tämän tutkimuksen mukaan yhteys luontoon ja eläimiin
edistää nuorten tyttöjen hyvinvointia. Nuoria olisikin tuettava ulkoilemaan
luonnossa, sillä Tyrväisen ym. (2014a) mukaan pitkäkestoisia terveyshyötyjä
syntyy erityisesti silloin, kun luonto on lähellä ja houkuttelee liikkumaan
säännöllisesti. Lisäksi on tuloksia aikaisemmista tutkimuksista eläinten ja
luontoympäristön positiivisesta vaikutuksesta fyysiseen terveyteen, kuten
verenpaineeseen (Friedmann, Thomas, Son, Chapa, & McCune; 2015).
Esimerkiksi lapsuusajan maatilaympäristö ja yhteys kotieläimiin vähensivät
merkitsevästi allergian riskiä (Lampi ym., 2011). Myös biodiversiteettihypoteesin
mukaan kosketus monimuotoiseen luontoon vahvistaa immuunitasapainoa ja
suojaa sairauksilta (Gascon ym., 2016: von Hertzen, Hanski & Haahtela, 2011), ja
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terveyttä voidaan edistää tukemalla ihmisten yhteyttä luontoon (Haahtela ym.,
2017).
Viherympäristön merkityksellisyyttä tuo esiin myös Maailman
terveysjärjestö WHO, joka on julkaissut oppaan viheralueiden tärkeydestä
rakennetussa ympäristössä (WHO, 2017).
Tähän tutkimukseen osallistuneet nuoret toivat esille huolensa luonnon
tulevaisuudesta ja sen suojelun tarpeesta tiedostaen hyvinvointinsa olevan
vuorovaikutuksessa ja liittyvän ympäristön tilaan. Hirvilammin (2015) mukaan
aiemmassa suomalaisessa sosiaalipoliittisessa hyvinvointitutkimuksessa on
ihmisten ja luonnon välinen yhteys jäänyt vähälle huomiolle. Hän tuo esille, että
tämä puutteellinen ymmärtäminen on johtanut siihen, että hyvinvointitutkimukseen
ei ole aiemmin liitetty hyvinvoinnin ja luonnonympäristön vuorovaikutusta
konkretisoivia ympäristötutkimuksen menetelmiä. Hirvilammi (2015) on
määritellyt kestävän hyvinvoinnin kokonaisuudeksi, johon kuuluvat kohtuullinen
elintaso, mielekäs ja vastuullinen toiminta, merkitykselliset suhteet ja elävä
läsnäolo. Näistä merkitykselliset suhteet ja elävä läsnäolo ovat samansisältöisiä
tämän tutkimuksen ulottuvuutta kuvaavien käsitteiden kanssa.
Tässä tutkimuksessa tytöt kuvailivat pohjoisen toimintaympäristön yhtenä
vahvuutena sen, että siihen sisältyy mahdollisuus välittömään luontoyhteyteen ja
sen kautta tilaisuus oman hyvinvoinnin säätelyyn ja voimaannuttavien tekijöiden
vahvistamiseen. Tämän tukemiseksi nuorille tytöille olisi hyvä olla tarjolla helposti
saavutettavissa olevia luontohetkiä. Lisäksi, heitä tulisi tukea liikkumaan luonnossa
ja tuntemaan luonnon tarjoamat hyvinvointia edistävät tekijät. Tarkasteltaessa
Lapin aluehallintaviraston alueen aikajanaa havaittiin, että niiden nuorten tyttöjen
osuus, jotka hoitavat lemmikkiä tai kotieläintä tai oleskelevat luonnossa lähes
päivittäin kouluajan ulkopuolella, on hiukan vähentynyt vuodesta 2015 verrattuna
vuoteen 2017. Sekä nuorille tytöille itselleen että heidän kanssaan työskenteleville
terveyden ja sosiaalialan ammattilaisille tulee tarjota koulutusta ja perehdytystä
siinä, miten tärkeää luontoyhteys ja eläimet ovat nuorten tyttöjen hyvinvoinnille.
Koska näyttäisi siltä, että luontoyhteys antaa positiivisia tuntemuksia ja
huomio siirtyy pois itsestä, voisi luonnon elementtejä kuvien ja videoiden
muodossa tuoda myös sairaala- ja hoitoympäristöön (Diette, Lechtzin, Haponik,
Devrotes, & Rubin, 2003; Ulrich, 1984; Ulrich, 1991). On tuotu esille käsite
restoratiivisesta sairaalaympäristöstä, jota on jo hyödynnetty sairaalaympäristöissä
(Hiltunen, 2017; Tainio, 2013). Lisäksi, nuoret näyttävät aikaisemman tutkimuksen
mukaan oleva herkempiä kuin aikuiset havainnoimaan sairaalaympäristöä (Ullan
ym., 2012). Rentouttavaksi koettu luontoympäristöä simuloiva tila voisi olla
miellyttävä paikka käydä esimerkiksi keskusteluja nuoren elämäntilanteesta.
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Esimerkiksi luontoon liittyviä elementtejä katselemalla on todettu olevan
merkitystä stressin ja ahdistuneisuuden vähenemisessä (Schneider, Prince-Paul,
Allen, Silverman, & Talaba, 2004). Erilaiset digitaaliset tai kuvalliset vaihtoehdot
luonnosta ja eläimistä sopisivat myös allergisille. Ympäristöllä voi olla vaikutusta
myös oppimiseen ja koulussa viihtymiseen. Esimerkiksi Dadvandin ym. (2017)
tutkimustulosten mukaan vihreässä asuinympäristössä asuminen oli yhteydessä
parempiin tuloksiin tarkkaavaisuudessa 4–5-vuotiailla ja 7-vuotiailla. Näyttäisi
myös siltä, että lasten liikkuessa luontoympäristössä sillä olisi merkitystä heidän
hyvinvointiinsa (Duncan, Clarke, Birch, Tallis, Hankey, Bryant, & Eyre, 2014).
Nämä luonnon hyvinvointia edistävät ominaisuudet huomioiden on hienoa, että
Suomessa on käytössä jokamiehen-oikeudet, jotka tukevat ja mahdollistavat
oikeuden käyttää luontoa ja nauttia siitä riippumatta, kuka alueen omistaa tai on
sen haltija (Ympäristöministeriö, 2016).
Tutkimuksesta saatiin uutta tietoa luonnon ja eläinten merkityksestä nuorten
tyttöjen hyvinvoinnille pohjoisessa toimintaympäristössä. Nuorten tyttöjen kuvailut toivat esille luontoyhteyden tärkeyden lisäksi myös tietoa siitä, mitä
havainnoitiin ja miten ne vaikuttavat heidän hyvinvoinnin kokemukseensa.
Erilaisten aistikokemusten kautta nuoret tytöt saivat helpotusta negatiiviseen
olotilaan ja hyväksyntää turvallisessa vuorovaikutuksessa eläinten kanssa.
Luontoyhteys salli nuorille tytöille mahdollisuuden säädellä hyvinvointiaan muun
muassa lisäämällä tarpeenmukaisesti kontakteja luontoon tai eläimiin.
Mukautuminen elinympäristön muutoksiin
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella mukautumisen jatkuvuus elinympäristöön
muodostui sopeutumisesta vuodenaikojen vaihteluun, vuodenaikojen vaihteluiden
sitovuudesta ja osallistavasta ja haastavasta talvesta. Nuorten tyttöjen
näkökulmasta pohjoinen toimintaympäristö elinympäristönä oli osallistava ja vaati
sopeutumista, mutta tarjosi myös mahdollisuuksia toteuttaa ja säädellä omaan
hyvinvointiin liittyviä asioita. Vaikka talvi koettiin rajoittavana ja apatisoivana,
sisältyi siihen myös rentouttavaksi ja piristäväksi koettuja ilmiöitä, kuten
rentouttava pimeys tai piristävä raikkaus. Tässä tutkimuksessa vuodenaikojen
vaihtelut vaikuttivat tytöillä myös ajankulun kokemuksellisuuteen, sosiaalisuuteen,
aktiivisuuteen ja mielialaan. Kesäaika, jolloin oli valoa ja lämpöä, koettiin
mieluisana aikana. Näiden lisäksi mieluisaa tunnetta lisäsi vapaus liikkua ja olla
sosiaalinen. Merkille pantavaa on se, että nuoret tytöt eivät kuitenkaan maininneet
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kesäloman koulusta olevan keskeinen tekijä onnellisuuden tunteelle, vaan ne
liittyivät enemmänkin lisääntyneeseen energiatasoon ja jaksamiseen.
Tässä tutkimuksessa nuoret tytöt kuvailivat talviaikaan olevansa väsyneitä,
ärtyneitä ja passivoituneita. Lisäksi, he tunsivat lisääntynyttä ruokahalun ja unen
tarvetta. Näitä oireita on kuvattu myös aikaisemmissa tutkimuksissa (Huttunen,
2017; Partonen, 2017). Toisaalta tämän tutkimusten tulosten perusteella ei voida
sanoa, ovatko tyttöjen kuvailemat talviajan oireet kaamosmasennusta tai
kaamosoireilua. Silti, talviaikaan esiintyviin oireisiin nuorilla tytöillä olisi tärkeää
kiinnittää huomioita, sillä tytöt kuvailivat niiden vaikuttavan esimerkiksi koulussa
jaksamiseen. Vuodenaikoihin liittyvät mielialojen vaihtelut voisivat olla myös
skandinaavisen elämäntavan ja kulttuurin ilmentymiä (Murase ym., 1995).
Maantieteellisen sijainnin lisäksi on huomioitava asuinpaikka, jolla voi olla
merkitystä hyvinvoinnin kokemukseen. Partosen (2017) mukaan Suomessa
kaamosmasennusta sairastavia on asukasmäärään suhteutettuna yhtä monta
eteläosissa kuin pohjoisessakin, mutta pohjoisessa asuvien oireet ovat asteeltaan
vakavampia. Tämän tutkimuksen nuoret tytöt asuivat enemmän maaseutumaisella
asuinalueella Pohjois-Suomessa ja kuvailivat olevansa enimmäkseen tyytyväisiä
pienellä paikkakunnalla asumiseen. Myllyniemen (2015b) mukaan asuinalueen
tyypin mukaan verraten tyytyväisimpiä ollaankin maaseudulla sekä pikkukylän tai
pikkukaupungin harvaan asutulla laita-alueella. Tosin, maaseudulla asumiseen
liittyi myös negatiivisia puolia: esimerkiksi uskonpuutetta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa kokivat erityisesti maaseudulla asuvat tytöt (Myllyniemi,
2017). Tähän tutkimukseen osallistuneet tytöt kuvailivat ulkoilevansa vähemmän,
ja he itsekin totesivat ulkoilun ja liikkumisen vähyyden olevan passivoivaa ja
eristävää. Näkökulmaa tähän tuovat Baldursdottir, Valdimarsdottir, Krettek,
Gylfason ja Sigfusdottir (2017), joiden mukaan fyysisen aktiivisuuden ja
masennusoireiden välillä oli sukupuolten välinen ero tyttöjen ollessa vähemmän
aktiivisia ja raportoivan masennustiloista enemmän kuin pojat. Nuoria tyttöjä
tulisikin tukea ja kannustaa liikkumaan ulkona myös talvella, esimerkiksi
koulupäivän aikana valoisa aika tulisi hyödyntää ulkona liikkumiseen. Tämän
lisäksi nuoria tyttöjä tulisi informoida vuodenaikojen mahdollisista vaikutuksista
mielialaan ja miten niitä voisi lieventää.
Tässä tutkimuksessa mukautumisen jatkuvuutta kuvaa se, että oli sopeuduttava
kulloiseenkin vuodenaikaan. Arkiasiat, kuten paleleminen tai oikein pukeutumisen
haasteet, ärsyttivät. Aikaisemmissa tutkimuksissa onkin todettu, että sukupuolella
on merkitystä kylmän kokemiseen (Chotai ym., 2009).
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Huttusen (2017) mukaan kaamosmasennuksen ensimmäiset oireet ilmenevät
keskimäärin 20–30 vuoden iässä, mikä on jonkin verran vanhempana kuin tässä
tutkimuksessa talvikuukausien oireitaan kuvailevat 13–16-vuotiaat tytöt. Tosin,
tässä tutkimuksessa tyttöjen kuvailemia oireita talvikuukausina ei voida yleistää
koskemaan kaamosmasennusta. Vaikka nuoret tytöt kuvailivat ruokahalun
lisääntymistä talviaikaan, he eivät maininneet merkittävää painonnousua eivätkä
seksuaalisten halujen heikentymistä, kuten aikaisemmissa tutkimuksissa oli
havaittu (Huttunen, 2017).
Tutkimuksesta saatiin uutta tietoa siitä, miten pohjoisen eri vuodenajat ja
niiden vaihtelut vaikuttivat nuorten tyttöjen hyvinvointiin. Kuvausten kautta saatiin
myös tietoa, mitkä asiat vuodenaikojen vaihteluissa ja niiden ilmiöissä vaikuttavat
hyvinvoinnin kokemukseen. Tyttöjen kuvailusta voi päätellä, että vuodenaikojen
vaihtelut ja niiden ilmiöt vaikuttivat heihin sekä henkisesti että fyysisesti. Vaikutus
tuli esiin konkreettisina käyttäytymisen muutoksina vuodenaikojen mukaan.
Esimerkiksi vuodenaika ja säätila vaikuttivat halukkuuteen ulkoilla, ja tämän kautta
sillä oli seurauksia liikkumiseen ja sosiaaliseen elämään. Näiden lisäksi
vuodenaikojen ilmiöillä oli vaikutusta nuorten tyttöjen jaksamiseen, mielialaan ja
ajan kulumisen kokemiseen. Kokemus vuodenaikojen säännöllisestä vaihtumisesta
ja sen ilmiöiden seuraamisesta toi nuorille omien epävarmuuden tunteiden, kasvun
ja muutosten keskelle jatkuvuuden tunnetta: näin he ovat tahtomattaan osa
säännöllistä muutosta, joihin liittyy myös kulttuurisia perinteitä. Näin koetaan
turvallisia rajoja, joiden sisällä kasvetaan ja joihin kuuluu sietää tiettyjä
epämiellyttäviä asioita, mutta joihin kuuluu myös odotusta ja niiden täyttymistä.
Tutkimuksessa hyvinvointi määriteltiin nuorten näkökulmasta, joten
hypoteettisen mallin avulla voidaan luoda yhteistä ymmärrystä hyvinvoinnin
käsitteestä, joka on vuorovaikutuksellista ja vaikuttavaa. Ulottuvuutta kuvaavat
käsitteet tunnistavat ja havainnollistavat, mistä nuorten tyttöjen hyvinvointi
rakentuu. Ihmisten hoitamisessa prosessit ovat monitahoisempia kuin pelkkiä
oireiden tai sairauksien poistamista ja helpottamista. Se on potilaiden ja
asiakkaiden auttamista voimaantumaan, minkä avulla heitä voidaan tukea
tekemään oikeita terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuja. Pohjois-Suomessa asuville
nuorille tytöille hyvinvointi oli tunne siitä, että on hyvinvoiva ja terve, ihmissuhteet
ovat kannustavia ja tärkeitä, elämä on mielekästä ja asetettujen tavoitteiden
saavuttaminen tuo tyydytystä. Tyttöjen hyvinvointi oli positiivisten tuntemusten
saamista ja mahdollisimman pelotonta, huoletonta ja stressitöntä elämää.
Hyvinvoinnin kokemukseen liittyy myös yhteisön kulttuurisia ennakkokäsityksiä
ja normeja. Ymmärrys ihmisten arjesta, arvoista ja käsityksistä ovat edellytyksiä
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terveyden edistämisen työlle asiakkaan kanssa. Siten on helppo yhtyä Tsangin,
Wongin ja Lon (2011) näkemykseen siitä, että nuorten hyvinvointia edistävien
toimenpiteiden painopisteen tulisi olla enemmänkin heidän arkisessa
toimintaympäristössään (koti, koulu, yhteisö) kuin kliinisissä toimintaympäristöissä.
6.2

Tutkimuksen luotettavuus

Lincolnin ja Guban (1985) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta
voidaan arvioida uskottavuuden, seuraamuksellisuuden, vahvistettavuuden,
siirrettävyyden ja autenttisuuden kautta (Guban & Lincoln, 1994).
Tutkimuksen uskottavuus perustuu siihen, että tulokset kuvaavat
mahdollisimman tarkasti tutkittua ilmiötä (Lincoln & Guba, 1985). Tässä
tutkimuksessa uskottavuutta tukee pitkäaikainen sitoutuminen tutkijan ja eri
tiedonantajien kanssa. Uskottavuutta tukee lisäksi, että tutkija on käyttänyt
riittävästi aikaa tutkimalla nuorten tyttöjen hyvinvointia keräämällä tietoa eri
menetelmillä, eri asuinpaikoilta sekä eri tiedonantajilta. (Erlandson, Harris, Skipper,
& Allen, 1993; Lincoln & Guba,1985; Merriam, 1995). Uskottavuutta lisättiin
käyttämällä eri aineistotriangulaatiota (kirjoitukset, haastattelut, valokuvat ja
fokushaastattelut). Näin tutkittavasta ilmiöstä saatiin tietoa monipuolisesti.
Retrospektinen vääristymä (van Hoorn, 2008) pyrittiin välttämään sillä, että tytöt
itse kuvailivat hyvinvointiaan. Otantamenetelmien käyttö tukee tutkimuksen
uskottavuutta, sillä näin tutkimukseen valikoitui nuoria tyttöjä, joilla oli
ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä ja jotka olivat halukkaita jakamaan sen tutkijan
kanssa. Uskottavuuden tukemiseksi pyrittiin riittävän yksityiskohtaisesti
huomioimaan ja raportoimaan aineiston monitahoisuus ja konteksti (Tracy, 2010).
Tämän vahvistamiseksi tutkimuksen kaikissa vaiheissa on esitetty nuorten
alkuperäisilmaisuja (Cutcliffe & McKenna, 1999).
Uskottavuutta lisäsi myös se, että tutkija keräsi kaikkien vaiheiden aineiston ja
analysoi ne itse, eli tutkija oli riittävän pitkän aikaa tekemisissä tutkittavan ilmiön
kanssa (Kylmä & Juvakka, 2007). Tutkijan työkokemus psykiatriasta ja nuorten
parissa työskentelystä vahvistaa myös uskottavuutta. Tutkija on kotoisin Lapista ja
asuu Lapissa, minkä vuoksi hänellä on ymmärrystä pohjoisesta
toimintaympäristöstä.
Jotta tulokset kuvaisivat mahdollisimman tarkasti nuorten tyttöjen hyvinvointia, käytettiin apuna heidän ottamiaan valokuvia. Tosin, valokuvien käyttö
fokushaastattelussa saattoi heikentää uskottavuutta, koska kuvat saattoivat olla
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sellaisia, joita nuoret ajattelivat tutkijan haluavan nähdä tai joita yleisesti pidetään
kauniina. Tässä on huomioitava myös se, että tyttöjen kuvauksiin sisältyy
omaksuttuja tai opittuja normeja, niin sanottua etnosentristä perinnettä, jolloin
vahvat tunneperäiset siteet yhdistävät ihmisiä hänen oman ryhmänsä jäseniin
(Virtanen, 1999). Tutkimuksen uskottavuutta saattaa heikentää myös se, että
tutkimuksessa ei analysoitu haastatteluiden nonverbaalia kommunikointia. Vain
lausutut ja tulkittavat teemat eivät anna tietoa yhdenmielisyyden tai erimielisyyden
tasosta, ja näin ollen argumentaation vuorovaikutukset (Kitzinger, 1994) jäivät
analyysin ulkopuolelle. Tutkimuksen uskottavuuteen vaikuttaa myös se, että
aineistojen analyysissä käytettiin vain yhtä menetelmää (Carter, Bryant-Lukosius,
DiCenso, Blythe, & Neville, 2014).
Seuraamuksellisuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin tutkija pystyy
tavoittamaan tutkittavan todellisuuden. Tutkija on pyrkinyt kuvaamaan
analyysiprosessin etenemisen lukijalle niin, että toinen tutkija voi seurata prosessin
kulkua (Lincon & Guba, 1985). Kirjoitusten ja haastatteluiden avulla tutkija on
kerännyt aineistoa monipuolisesti kuvaamaan tyttöjen hyvinvointia. Tutkija on
pyrkinyt tiedostamaan omat ennakkokäsityksensä, motivaationsa tai näkökulmansa.
Vastaavuus liittyy aineiston analyysiin ja tulosten tulkintaan siitä, kuinka hyvin
kategoriat ja käsitteet kuvaavat todellisuutta. (Lincoln & Guba 1985; Patton, 1999.)
Nuorten tyttöjen hyvinvoinnin todellisuuden tavoittamiseksi aineistonkeruu tehtiin
esitestatuilla menetelmillä tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Seuraamuksellisuutta
vahvistaa fokusryhmähaastatteluissa syntynyt koherenssin ja yhtenäisyyden tila,
jossa tytöillä oli turvallista puhua asioistaan vapaasti. Kuten Krueger ja Casey
(2000) toteavat, fokusryhmähaastattelut voivat olla vähemmän pelottavan tai
uhkaavan tuntuisia osallistujille, ja tämä ilmapiiri auttaa osallistujia
keskustelemaan näkemyksistä, ajatuksista, vaihtoehdoista ja ideoista.
Seuraamuksellisuuteen vaikuttaa se, että kirjoitusten vastaukset on kirjoitettu
tutkijalle (Lai, 2010), ja siten kertomukset eivät välttämättä edusta tarkasti sitä,
mitä todellisuudessa tapahtuu (Suvivuo, 2011). Tutkittavien tavoittamisen
parantamiseksi tutkija olisi voinut itse olla kouluissa paikan päällä ohjeistamassa
kirjoitusten tehtävänantoa. Vaikka kirjoitusten hyvinvointikuvaukset olivat
monipuolisia, ne olivat samanaikaisesti aika- ja kulttuurisidonnaisia: ne kuvastivat
tyttöjen sen hetkistä tilannetta yksilöllisesti ja liittyivät subjektiivisiin kokemuksiin
(Korhonen & Paasivaara, 2008). Kirjoitusten sisältö oli laajaa ja monipuolista,
vaikka osa vastauksista oli lyhyitä.
Vahvistettavuudella tarkoitetaan tekniikoita, joilla varmistutaan tutkimuksen
totuusarvosta ja sovellettavuudesta (Lincoln & Guba, 1985). Tutkija on pyrkinyt
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osoittamaan, että aineisto edustaa tutkittavien näkemyksiä eikä hänen omiaan (Polit
& Beck, 2012). Tähän on pyritty kuvaamalla tutkimuksen prosessia
tutkimustuloksista johtopäätöksiin (Lincoln & Guba, 1985; Patton, 1999; Tuomi &
Sarajärvi, 2002). Samoin on pyritty kuvaamaan huolellisesti tutkimuksen
eteneminen, jolloin voidaan seurata hypoteettisen mallin muodostumista
pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvoinnista. Tutkimuksen vahvistettavuutta lisäsivät tutkimuksen eteneminen aineistolähtöisesti, jolloin edellisten
vaiheiden tulokset tulivat nuorten käsiteltäviksi. Lisäksi hypoteettisen mallin
ulottuvuuksista keskusteltiin neljän yläkouluikäisen tytön kanssa, jotka tunnistivat
ja vahvistivat ulottuvuutta kuvaavien käsitteiden sisällöt (Cavanagh, 1997).
Vahvistettavuutta lisäsi myös se, että tutkimuksen eri vaiheiden analyyseista ja
sisällöistä keskusteltiin tutkimusryhmässä (Elo ym., 2014).
Tämän tutkimuksen totuusarvoa ja sovellettavuutta arvioitaessa on
huomioitava se, että tutkimukseen saattoivat suostua vain ne nuoret tytöt, jotka
kokivat olevansa hyvinvoivia. Tosin, vastaajien joukossa oli myös tyttöjä, joilla oli
myös haastavia elämäntilanteita, kuten vanhempien ero, hankaluudet perheissä tai
sijoituksia perhekoteihin. Vahvistettavuuteen vaikuttaa tyttöjen ottamat valokuvat
fokusryhmähaastattelussa (Smith & Barker, 2000). Se, mitä nuoret tytöt valitsivat
valokuviinsa, salli heidän tunnistaa omia käsityksiään (Postma & Ramon, 2016), ja
näiden asioiden selittäminen auttaa ymmärtämään heidän elämäänsä (Catalani &
Minkler, 2010; Clark-Ibanez, 2004; Power, Norman & Dupré, 2014).
Tutkimuksen totuusarvoon ja sovellettavuuteen vaikuttaa se, että tutkija teki
kaikki haastattelut yksin (Krueger, 1994). Tutkijan apuna ollut moderaattori olisi
voinut rikastuttaa aineistoa vapauttamalla tutkijan keskittymään vain haastatteluun,
mutta toisaalta haastattelutilanteessa vain yksi vieras ihminen lievensi jännitystä ja
vapautti tytöt keskusteluun. Myös eri tutkijoita käyttämällä olisi voitu saada
monipuolisempi näkemys tyttöjen hyvinvoinnista. Tarkempi raportointi tutkijan
ennakkokäsityksistä, uskomuksista, arvoista tai olettamuksista (Pandey & Patnaik,
2014) olisi lisännyt vahvistettavuutta.
Autenttisuudella tarkoitetaan sitä, miten tutkija on oikeudenmukaisesti ja
uskollisesti esittänyt todellisuuden (Guba & Lincon, 1994). Autenttisuus tulee esiin,
kun tutkimuksesta välittyy tunne tutkittavien elämästä. Tässä tutkimuksessa
autenttisuutta vahvistavat käytetyt eri aineistonkeruumenetelmät. Autenttisuutta on
lisätty myös liittämällä tekstiin nuorten tyttöjen alkuperäisiä kuvauksia, joiden
kautta voidaan tarkastella heidän arkipäivän hyvinvointikokemuksiaan. Näin
voidaan päästä lähemmäs tutkittavien tunteita, mielialoja, kokemuksia, kieltä ja
elämisen kontekstia (Polti & Beck, 2012).
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Tulosten siirrettävyys tarkoittaa kvalitatiivisessa tutkimuksessa sitä, että
tutkijan tulee antaa riittävästi tietoa tutkimuksen osallistujista ja ympäristöstä, jotta
voidaan arvioida tulosten siirrettävyyttä (Lincon & Guba, 1985).
Tässä
tutkimuksessa on kuvattu toimintaympäristöä, koska Deyn (1993) mukaan
kontekstin kuvaamisen avulla analyysi voidaan liittää laajempiin kulttuurisiin ja
sosiaalisiin yhteyksiin. Tutkija on antanut kuvailevaa tietoa osallistujista ja
tutkimuksen ympäristöstä, jotta tutkimuksen tulosten siirrettävyyttä voi arvioida
(Kylmä & Juvakka, 2007). Tutkimuksen siirrettävyyden arvioimiseksi on
tutkimuksen eteneminen kuvattu yksityiskohtaisesti. Tietoa tutkimukseen
osallistujien ympäristöstä saatiin myös fokusryhmähaastatteluissa käytettyjen
valokuvien kautta. Kun pohjoissuomalaiset nuoret tytöt ottivat kuvia heidän
jokapäiväisestä ympäristöstään, näyttävät he samalla, mitä he sisällyttävät tai
jättävät pois näistä kuvista (Smith ja Barker, 2004). Tämä toi mahdollisuuden
nuorten tyttöjen näkökulmien tunnistamiseen (Postma & Ramon, 2016).
Tutkimustulosten käyttäjä arvioi sen, miten hyvin hän voi siirtää tuloksia
haluamaansa kontekstiin. Tulosten siirrettävyyttä olisi voinut vahvistaa kysymällä
tytöiltä tarkemmin heidän asuinympäristöstään ja sitä, olivatko tytöt syntyneet
Pohjois-Suomessa vai muuttaneet sinne myöhemmin.
Hypoteettisen mallin luotettavuus
Hypoteettisen mallin muodostamiseksi tutkimuksen vaiheiden I - III pääkategoriat
yhdistettiin, koska niissä ilmeni samankaltaisuuksia ja niiden tulkittiin määrittävän
samoja ilmiöitä. Näitä pääkategorioita yhdistäen ja abstrahoiden muodostettiin
hypoteettinen malli. Mallin muodostamisvaiheessa palattiin alkuperäisiin
aineistoihin ja induktiivisen sisällön analyysin tuloksiin, jotta muodostettu
kokonaisuus olisi totuudenmukainen. Hypoteettisessa mallissa ulottuvuutta
kuvaavat käsitteet ilmaistiin muutamalla sanalla kuvaamaan havaittua tulosta.
Aineistotriangulaatiota ja järjestelmällisyyttä käyttäen muodostettiin luotettava
hypoteettinen malli. Mallin luotettavuutta tarkastellaan aineistonkeruun ja
analyysin osalta laadullisen tutkimuksen kriteerein edellä (Lincon & Guba, 1985;
Polit & Beck, 2012). Koska tutkimuksen osallistujat ja kulku on kuvattu, on
lukijoilla mahdollisuus arvioida myös mallin siirrettävyyttä (Kylmä & Juvakka,
2007). Hypoteettisen mallin tuloksista keskusteltiin neljän yläkouluikäisen tytön
kanssa, jotka tunnistivat ja vahvistivat ulottuvuutta kuvaavien käsitteiden sisällöt
(Cavanagh, 1997; Lincon & Guba, 1985). Malli on hypoteettinen ja kuvaa
ulottuvuutta kuvaavia käsitteitä eikä niiden välistä suhdetta. Käsitteet ovat
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vuorovaikutuksellisessa suhteessa toisiinsa. Ulottuvuutta kuvaavien käsitteiden
välisiä suhteita tulisi testata jatkotutkimuksissa.
6.3

Eettiset näkökohdat

Nuorten pohjoissuomalaisten tyttöjen valinta tutkimuksen kohderyhmäksi oli
eettisesti perusteltua, sillä tutkimustieto heidän omasta näkökulmastaan oli tärkeää.
Nuorille ja heidän huoltajilleen osoitetussa saatekirjeessä tiedotettiin tutkimuksen
tarkoituksesta ja vapaaehtoisuudesta. Mahdollisia lisätietoja varten tutkijan
yhteystiedot olivat saatekirjeessä ja suostumuslomakkeessa. Tutkimuksen kaikissa
vaiheissa nuorilta tytöiltä ja heidän huoltajiltaan pyydettiin tietoon perustuva
suostumus ennen tutkimusten aloittamista. Lisäksi, tutkimuksen vaiheessa I
tutkimuslupa pyydettiin kuntien perusturvalautakunnilta ja koulujen rehtoreilta.
Tutkimuksen vaiheissa II ja III, ennen haastatteluiden aloittamista, nuoria tyttöjä
informoitiin vielä kertaalleen suullisesti tutkimuksen osallistumisen
vapaaehtoisuudesta ja mahdollisuudesta kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta
tai keskeyttää osallistuminen missä vaiheessa tahansa. Samoin tutkimuksen
vaiheessa I opettajat tiedottivat oppilaita tutkimuksen vapaaehtoisuudesta koulussa
ennen kirjoituksiin vastaamista. Haastattelututkimuksissa kukaan nuorista ei
keskeyttänyt osallistumistaan. Nuorille myös kerrottiin, että heillä oli mahdollisuus
tehdä tarkentavia kysymyksiä, ja muutamat nuoret kysyivätkin tarkemmin
tutkimuksen kulusta, tarkoituksesta ja tavoitteista. Kukaan tiedonantajien
huoltajista ei ottanut tutkijaan yhteyttä.
Tieteellisen tiedon avoimuuden periaatteen mukaisesti kuvaillaan tutkimuksen
metodologisia valintoja sekä tuloksia neljässä osajulkaisussa ja yhteenveto-osassa.
(TENK, 2012.) Koko tutkimusprosessin ajan suojeltiin tutkimukseen osallistuvien
anonymiteetin säilyttämistä. Näin ollen esimerkiksi tarkkoja paikkakuntia ei
raportoitu tunnistamisen välttämiseksi. Suorat lainaukset ovat riski tunnistamiselle,
joten ne valittiin harkiten. (Polit & Beck, 2012.) Osallistujien tunnistamisen
välttämiseksi kaikille vastaajille annettiin koodit. Lisäksi aineiston analysointi ja
raportointi tehtiin ilman tunnisteita. Tutkimuksen koko aineisto säilytetään
lukitussa paikassa ja sähköinen aineisto salasanojen takana, ja aineisto ja salasanat
hävitetään asianmukaisesti määräajan kuluessa.
Tutkimusta tehdessä on kunnioitettu toisten tekemää tutkimusta ja käytetty
asianmukaisia lähdeviitteitä sekä osajulkaisuissa että yhteenveto-osassa (TENK
2012). Tulosten julkaisemiseen eivät ole vaikuttaneet tutkimukselle apurahoja
myöntäneet organisaatiot (Oliver, 2010). Kustantamoilta on pyydetty
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julkaisulupapyyntö, jotta yhteenveto-osaa varten tehdyt osajulkaisut voidaan
julkaista.
6.4

Tutkimuksen merkitys

Hyvinvoinnin tutkiminen on keskeistä sen käsitteen tarkentamisen ja
merkityksellisyyden ymmärtämisen vuoksi. Tämä tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä,
miten nuoret tytöt voivat pohjoisessa toimintaympäristössä. Tuotettu tieto auttaa
tarkastelemaan pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvointia ja siihen liittyviä
tekijöitä uudesta näkökulmasta. Merkityksellisyyttä lisää se, että aikaisemmin ei
ole julkaistu hypoteettista mallia nuorten tyttöjen hyvinvoinnista pohjoisessa
toimintaympäristössä. Hypoteettisessa mallissa määritellään hyvinvoinnin käsitettä,
ja tuotettu tieto täydentää kuvaa nuorten tyttöjen hyvinvoinnista. Käsitteiden
ominaisuudet tiedetään laadullisen analyysin perusteella, ja niistä voidaan tehdä
mittari mallin testaamiseksi. Mallin sisällöt tuottavat myös uutta hoitotieteellistä
tutkimusta. Ajankohtaista tutkimuksessa on havainto luontoympäristön merkityksellisyydestä nuorten tyttöjen hyvinvointiin. Tutkimuksen tuottaman tiedon
avulla voidaan kehittää nuorten kanssa työskentelevän henkilöstön osaamista
tyttöjen hyvinvoinnin tunnistamiseen ja tukemiseen.
Hoitotyön käytäntöön tutkimus tuottaa tietoa siitä, mitä hyvinvointi nuorelle
itselleen tarkoittaa ja mitkä tekijät vaikuttavat hyvinvoinnin kokemukseen. Tämän
tiedon avulla voidaan hoitamisen konteksteissa koostaa yhteistä ymmärrystä
asioista, jotka ovat nuorilla keskeisiä hyvinvoinnin kokemisessa. Tällä tavoin
voidaan saada kohdistettua apua hyvinvoinnin tukemiseen ja vajeiden poistamiseen
ja mahdollisesti parantaa nuorten tyttöjen hyvinvointia ja elämänlaatua. Erityistä
huomiota tulisi kiinnittää niihin nuoriin tyttöihin, jotka keskusteluissa tuovat esille
stressiä, väsymystä, nukkumiseen ja ruokahaluun liittyviä ongelmia, haasteita
ihmissuhteissa, muutoksia mielialassa tai ahdistuneisuutta. Hypoteettisen mallin
ulottuvuutta kuvaavia käsitteitä voi hyödyntää nuorten tyttöjen hyvinvoinnin
tunnistamisessa ja apuna keskusteluissa. Nuorten tyttöjen kanssa tehtävään
terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen työhön tutkimuksen tulokset antavat tietoa
siitä, miten tukea nuoria tyttöjä kohti eheää aikuisuutta. Nuorten terapiatoiminnoissa voidaan hyödyntää eläinten ja luonnon hyvinvointia edistävää
vaikutusta. Esimerkiksi erilaisia luontoa kuvaavia elementtejä voi tuoda sairaalaja terveyskeskustiloihin erilaisilla toteutuksilla. Luonnon positiivisia vaikutuksia
onkin jo hyödynnetty muun muassa luontokotouttamisen kautta, jossa maahan86

muuttajataustaisia nuoria ja heidän perheitään rohkaistaan liikkumaan luonnossa
sekä vahvistamaan luontosuhdettaan.
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää koulutuksessa siten, että
täydennetään tietoa nuorten tyttöjen hyvinvoinnista kokonaisvaltaisen näkemyksen
saamiseksi. Tutkimus antaa tietoa sukupuolen, ympäristön ja vuodenaikojen
vaihteluiden merkityksestä nuorten tyttöjen hyvinvoinnille ja terveyskäyttäytymiselle. Vaikka tämä tutkimus ei kohdistunut ympäristöön, saatiin nuorten
tyttöjen kokemusten avulla tietoa ympäristön merkityksellisyydestä. Koulutuksessa voidaan hyödyntää sitä tietoa, että eläimet ja luonto ovat tärkeitä nuorten
tyttöjen hyvinvoinnin kokemuksessa. Näiden lisäksi koulutuksessa olisi tärkeää
korostaa sosiaalisten suhteiden ratkaisevaa vaikutusta nuorten tyttöjen
hyvinvointiin.
Johtamisessa tuloksia voidaan hyödyntää kuntatasolla opetustoimessa sekä
terveyden edistämisen toimintojen kehittämisessä ja soveltamisessa erilaisissa
nuorten toimintaympäristöissä. Nuorten kuvailemia hyvinvointia edistäviä
luontoelementtejä voidaan käyttää kouluissa, päiväkodeissa ja nuorisotiloilla.
Tärkeää olisi myös huomioida koulujen lukuvuoden suunnittelussa, että tyttöjen
hyvinvointiin vaikuttavat heikentävästi talven pimeys ja kylmyys sekä
vuodenaikojen vaihtelu.
Koulutoimessa yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa olisi edelleen
tehtävä pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä koulussa esiintyvän kiusaamisen
estämiseksi. Yhteistyössä olisi myös pohdittava, miten koulumenestymisen
paineita voitaisiin tytöillä helpottaa. Osana hyvinvointia oli tasapainoinen
kokemuksellisuus elämästä, johon yhtenä osana kuului turvallisuuden tunne. Tätä
turvallisuuden tunnetta voidaan johtamisella lisätä siten, että varmistetaan nuorten
palveluiden saatavuus ja saavutettavuus pohjoisessa toimintaympäristössä.
Ekososiaalisesta näkökulmasta tieto luonnon merkityksellisyydestä hyvinvoinnin
kokemukseen kiinnittää huomiota ympäristön- ja luonnonsuojelun sekä kestävän
kehityksen merkitykseen.
Tämä tutkimus tuotti valmistelevaa tietoa pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen
hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksen tuloksena hyvinvoinnin
käsite tarkentui ja päivittyi nuorten tyttöjen osalta pohjoisessa toimintaympäristössä. Tämän tarkentuneen käsitteen kautta tavoitetaan ja tunnistetaan
hyvinvoinnille merkityksellisiä tekijöitä. Tarvitaan kuitenkin vielä vahvempaa
tutkimuksellista näyttöä nuorten tyttöjen hyvinvoinnista testaamalla kehitettyä
hypoteettista mallia. Mallin ulottuvuutta kuvaavat käsitteet nousivat empiirisestä
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todellisuudesta, mikä mahdollistaa kuitenkin hypoteettisen mallin soveltuvuuden
nuorten tyttöjen hyvinvoinnin tarkastelussa.
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7

Johtopäätökset

Tutkimuksen tulosten perusteella esitetään seuraavat johtopäätökset:
1.

2.

3.

4.

5.

Terveys mahdollistajana sallii nuorille tytöille itsensä toteuttamisen eri tavoin.
Tytöille hyvinvointi oli kokonaisvaltaista tunnetta siitä, että oli henkisesti ja
fyysisesti terve. Nuorten tyttöjen hyvinvointia voidaan tukea antamalla heille
tarpeenmukaista tietoa terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä
ymmärtävästi ja kuunnellen. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että annettu tieto on
nuorille saavutettavissa olevaa ja sitä voi myös tarpeenmukaisesti soveltaa.
Tasapainoiseen kokemuksellisuuteen elämästä nuorilla tytöillä kuului sekä
sopiva määrä tavoitteellisuutta että toiveikkuutta. Elämän tulee olla mielekästä,
ja nuorten itselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista tulee tukea niin, että
nuori itse kokee iloa ja tyytyväisyyttä. Tukemalla tyttöjen itsetuntoa
onnistumisen kokemuksilla, lieventämällä koulustressiä, kasvattamalla
turvallisuuden tunnetta toimivilla palveluilla ja kartuttamalla toiveikasta ja
positiivista oloa nyt ja tulevaisuudessa voidaan lisätä kokemusta
tasapainoisesta elämästä. Tämä mahdollistaa nuoren tavoitteellisen elämän
niin, että siinä on sopivassa suhteessa haasteita ja onnistumisia.
Sosiaaliset suhteet ja niiden toimivuus ja luotettavuus olivat tärkeitä nuorille
tytöille. He tarvitsevat luotettavia, kannustavia ja hyväksyviä ihmissuhteita
voidakseen hyvin. Nuorille olisi tärkeää tarjota pysyviä ja helposti
saavutettavissa ja saatavilla olevia terveys- ja sosiaalialan palveluita
asiakaslähtöisesti. Nuorten itsensä lisäksi heidän perheitä ja ystäviä olisi
oleellista tukea promotiivisin ja preventiivisin keinoin. Lisäksi, nuorille tytöille
olisi tärkeää luoda yhteisöllisyyteen kannustavia toimintaympäristöjä ja antaa
heille positiivista palautetta ja tukea.
Harmonisoiva luontoyhteys koettiin eheyttävänä ja palauttavana. Tämä
mahdollisti turvallisuuden tunteen nuorille tytöille ilman vaatimuksia,
odotuksia tai pelkoja. Niihin sisältyi samanaikaisesti tunne sekä
hyväksymisestä, jatkuvuudesta että miellyttävästä yllätyksellisyydestä ja
osallisuudesta. Näitä hyvinvointia edistäviä elementtejä voidaan hyödyntää
nuorten terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä, hoitokäytänteissä ja
hoitoympäristöissä.
Mukautuminen elinympäristön muutoksiin oli nuorten tyttöjen näkökulmasta
osallistavaa ja vaati jatkuvaa sopeutumista. Vuodenaikojen vaihteluihin
liittyvät hyvinvointia estävät ja edistävät tekijät tulisi huomioida nuorten
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tyttöjen terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä ja hoitokäytänteissä.
Pohjoisen toimintaympäristön vaativuus olisi tärkeää huomioida nuorten
tyttöjen arjessa hyvinvointia edistävin toimenpitein.
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8

Jatkotutkimushaasteet

Tutkimuksen tulosten perusteella esitetään seuraavat jatkotutkimushaasteet:
1.

2.

3.

4.

5.

Nuorten tyttöjen hyvinvointiin liittyvää tutkimusta on tärkeää jatkaa
hypoteettisen mallin testaamisella. Mallin sisällöistä muodostetaan mittari,
kerätään aineisto ja testataan mallia tilastollisin monimuuttujamenetelmin.
Kehitetyn mittarin avulla voidaan tuottaa uutta tietoa käsitteiden välisistä
yhteyksistä. Mallia tulisi testata myös muilla kuin Pohjois-Suomessa asuvilla
nuorilla tytöillä.
Sitä, miten vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa nuorten tyttöjen hyvinvointiin,
voidaan tutkia interventiotutkimuksella. Eri vuodenaikoina tehtäisiin
alkumittaus, interventiojakso ja tämän jälkeen kaksi seurantamittausta.
Tarkoituksena olisi tutkia, miten asuinpaikka, vuodenaika ja aika sekä
suunnitellut interventiot vaikuttavat tyttöjen hyvinvointiin talvikuukausina.
Interventiot voisivat olla esimerkiksi ulkoilu tai ulkoilu luonnossa tai
sisäliikunta sekä näiden kesto ja tiheys. Hyvinvointia voisi mitata sekä
mielialakyselyin että fyysisin parametrein. Lisäksi, olisi tutkittava, miten ikä
vaikuttaa vuodenaikojen vaihteluiden kokemuksiin.
Luonnon ja eläinten elvyttävää ja eheyttävää vaikutusta voidaan tutkia
narratiivisella tutkimuksella ja saada siten syvällisempää tietoa luonnon ja
eläinten hyvinvointia edistävästä kokemuksesta nuorilla tytöillä.
Aineistonkeruumenetelmänä voisi olla tyttöjen pitämä päiväkirja, johon he
voivat sisällyttää myös videoita tai valokuvia. Tarkoituksena olisi tutkia, miten
luonto ja eläimet vaikuttavat hyvinvointiin, miten kauan vaikutus kestää ja
millä aikavälillä kokemus tulisi uusia hyvinvointia edistävän vaikutuksen
saamiseksi. Lisäksi, voisi tarkastella taustatietoja ja sitä, onko syntymä- tai
asuinpaikalla merkitystä luonnon kokemiseen. Tärkeää olisi kerätä
kokemustietoa myös sellaisilta nuorilta, jotka eivät voi olla välittömässä
yhteydessä luonnon tai eläinten kanssa esimerkiksi pelon tai erilaisten
sairauksien vuoksi.
Sosiaalisten suhteiden merkityksellisyyttä nuorilla tytöillä voidaan tutkia
luottamuksen, vastavuoroisuuden ja yhteisöllisyyden parantamiseksi. Tätä
voisi tutkia erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien, kiusattujen tai itsensä
yksinäiseksi kokevien näkökulmasta tapaustutkimusten avulla.
Nuoret tytöt kokivat suoriutumisen paineita ja stressiä, mikä heikentää heidän
hyvinvointiaan. Toimintatutkimuksen avulla voitaisiin tutkia nuoria tyttöjä,
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opettajia ja kouluterveydenhoitajia, miten nuorten kokema stressi ilmenee ja
miten kokemusta voisi lieventää. Tarkoituksena olisi tuottaa tietoa, miten
havainnoidaan, tunnistetaan ja toimitaan ennaltaehkäisevästi, jotta nuorten
tyttöjen kokemaa stressiä voitaisiin vähentää.
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