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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksessa tarkastellaan tyttöjen ja nuorten naisten terveystiedon lukutaitoa ja
terveyteen ja kehoon liittyviä tiedontarpeita sekä tutkimusympäristön, Demikeskustelufoorumin

luonnetta

terveysaiheisen

tiedon

tarjoajana.

Demi-

keskustelufoorumi on nuorille naisille suunnattu monipuolinen ja laaja foorumi, joka
kuuluu Demi-aikakauslehteä julkaisevalle A-lehdille. Tutkimuksen tarkoituksena on
selvittää Demi-keskustelufoorumia käyttävien tyttöjen ja nuorten naisten terveystiedon
lukutaidon tasoa eHEALS:in ja seulontavälineen yhdistelmästä muodostettujen
väittämien avulla sekä terveyteen ja kehoon liittyviä tiedontarpeen aiheita ja lisäksi
Demi-keskustelufoorumin luonnetta terveysaiheisen tiedon tarjoajana.
Tutkimusmenetelminä toimivat kysely, sen kvantitatiivinen analyysi ja laadullinen
sisällönanalyysi. Tutkimusaineiston muodostaa Demi-keskustelufoorumin käyttäjille
luomani pääasiassa kvantitatiivinen kysely, jossa on myös muutama kvalitatiivista tietoa
tuottava kysymys. Kvalitatiivisten vastausten analysoinnissa hyödynsin teoriaohjaavaa
sisällönanalyysiä.
Demi-keskustelufoorumia käyttävien tyttöjen ja nuorten naisten terveystiedon lukutaitoa
voisi luonnehtia melko hyväksi eli vastaajat näyttävät kokonaisuudessaan omaavan
melko hyvin kyvyt hankkia, prosessoida, ymmärtää, arvioida ja käyttää terveysaiheista
tietoa.

Suurimmaksi

terveysaiheiseksi

tiedontarpeeksi

puolestaan

nousi

seksuaaliterveys. Demi-keskustelufoorumilta haetaan tietoa erityisesti vertaistuen ja
kokemusperäisen tiedon toivossa ja sieltä saatuihin tietoihin useimmiten luotetaan.
Foorumin käyttäjillä on tulosten mukaan myös monenlaisia keinoja arvioida tietojen
luotettavuutta.

Demi-keskustelufoorumilta

terveyskäyttäytymistä

konkreettisella

saatu

tasolla,

tieto
mutta

ei

juurikaan

muuta

ne

vastaajat

joiden

terveyskäyttäytyminen on muuttunut, on muutos tapahtunut positiiviseen suuntaan.
Asiasanat: keskustelufoorumi, terveystiedon lukutaito, tiedonhankinta, tytöt, nuoret
naiset
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1 JOHDANTO

Tutkielmani tarkoitus on tutkia tyttöjen ja nuorten naisten terveystiedon lukutaitoa,
terveyteen

ja

kehoon

liittyviä

tiedontarpeita

sekä

Demi-keskustelufoorumia

terveysaiheisen tiedon tarjoajana. Tyttöjen ja nuorten naisten terveystiedon lukutaitoa ei
ole tällä tavalla tutkittu yksinään, vaan tutkimuksissa on usein ollut joko molemmat
sukupuolet edustettuina, tai vain nuoret miehet. Aiempien tutkimustulosten mukaan
naisten terveystiedon lukutaito olisi yleisesti ottaen parempi, naiset olisivat
kiinnostuneempia terveysaiheisen tiedon hankinnasta ja motivoituneempia hankkimaan
sitä. (Niemelä ym. 2012, 125; Ek 2013, 1). Halusin näin ollen keskittyä tyttöihin ja
nuoriin naisiin ja tutkia löytyykö aiemmille tutkimustuloksille jonkinlaista vahvistusta
Demi-keskustelufoorumilta.
Tyttöjen ja nuorten naisten terveysaiheisia tiedontarpeita ja nuorten terveydellisiä
tiedontarpeita yleensäkin on tutkittu melko vähän. Useimmissa aiemmissa tutkimuksissa
nuorten tiedontarpeita on tutkittu yleisellä tasolla, joko molempien sukupuolten tai vain
nuorten miesten osalta (Shenton & Dixon 2003, 37-39; Latrobe & Havener 1997;
Agosto & Hughes-Hassel 2013, 80-81; Haasio 2015, 6). Nuorten terveydellisiä
tiedontarpeita sivuttiin Niemelän ym (2012, 131) tutkimuksessa, kun taas Shahhosseinin
ym. (2011, 351; 2013, 774-778) tutkimuksissa keskityttiin tutkimaan kansallisella
tasolla nimenomaan tyttöjen ja nuorten naisten terveysaiheisia tiedontarpeita.
Kiinnostus kohdistuu myös Demi-keskustelufoorumin luonteeseen terveysaiheisen
tiedon tarjoajana. Kuinka innokkaasti foorumilla jaetaan omia tietoja ja kokemuksia?
Miksi Demi-keskustelufooumilta haetaan terveysaiheista tietoa ja onko sieltä saatu apua
terveysaiheisiin ongelmiin? Onko foorumilta saadut tiedot koettu useimmiten
luotettaviksi ja millaisiin asioihin kiinnitetään huomiota, kun arvioidaan foorumin
terveyttä käsittelevän tiedon luotettavuutta? Muuttaako Demi-keskustelufoorumilta
saatu tieto terveyskäyttäytymistä?
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1.1 Tutkimuskohde ja –kysymykset
Tutkimusympäristönä toimii erityisesti tytöille ja nuorille naisille suunnattu Demikeskustelufoorumi. Keskustelufoorumin omistaa A-lehdet, joka tuottaa myös Demiaikakauslehteä. Demi-keskustelufoorumia kuvataan Suomen suosituimmaksi tyttöjen
foorumiksi, jossa tytöt ja nuoret naiset voivat keskustella heitä kiinnostavista aiheista
laidasta laitaan, löytää vastauksia kysymyksiinsä eri alojen asiantuntijoilta sekä saada
vertaistukea toisiltaan (Demi.fi, 2016). Tutkimukseni kohteena ovat nimenomaan tytöt
ja nuoret naiset, joten Demi-keskustelufoorumi tarjoaa tarkoitukseen hyvin sopivan
tutkimusympäristön.
Tutkimuksen idea kumpusi pilottitutkimuksesta, jossa käsittelin sisällönanalyysiä
hyväksi käyttäen tyttöjen ja nuorten naisten informaatiokäyttäytymistä Demikeskustelufoorumilla ja heidän tiedontarpeitaan ihmissuhteisiin ja kehoon liittyen
(Tirroniemi 2015). Pro gradu -tutkielmaa varten päätin rajata aiheen ainoastaan
terveyttä ja kehoa koskeviin asioihin ja perehtyä niihin sekä Demi-keskustelufoorumin
luonteeseen terveysaiheisen tiedon tarjoajana syvemmin. Otin mukaan terveystiedon
lukutaidon

aspektin

tuomaan

syvempää

ymmärrystä

Demi-keskustelufoorumia

käyttävistä tytöistä ja nuorista naisista ja heidän kyvyistään sillä saralla. Halusin tutkia
myös itse käyttäjiä pelkän sisällönanalyysin sijaan, sen vuoksi valitsin pääasialliseksi
tutkimusmenetelmäksi kvantitatiivisen kyselyn, muutamilla kvalitatiivista tietoa
tuottavilla kysymyksillä täydennettynä.
Tutkimuskysymyksiäni ovat:
1. Millainen on Demi-keskustelufoorumia käyttävien tyttöjen ja nuorten naisten
terveystiedon lukutaito ja sen taso?
2. Millaista terveyteen ja kehoon liittyvää tietoa tytöt ja nuoret naiset hakevat Demikeskustelufoorumilta?
3. Millainen on Demi-keskustelufoorumin luonne terveysaiheisen tiedon tarjoajana?
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1.2 Keskeiset käsitteet

Tiedontarve on yksinkertaisimmillaan tiedonhankinnan aiheuttaja, vaatimus joka ajaa
ihmiset hankkimaan tietoa (Case 2012, 80; Ikoja-Odongo & Mostert 2006, 147).
Tiedontarpeen voi täyttää tiedonhankinnalla, jonka voi nähdä tietoisena ponnisteluna
hankkia tarvetta vastaavaa tietoa. Tiedonhankinta voi kuitenkin olla myös passiivista,
kuten silmäilyä tai tietoon törmäämistä. (Case 2012, 4-5.) Informaatiokäyttäytymisen
käsite taas pitää sisällään muun muassa sekä aktiivisen että passiivisen tiedonhankinnan
eri muodot, informaation jakamisen ja käytön (Wilson 2000, 49; Case 2012, 127-129).
Nuorten tiedontarpeita kartoittaneissa tutkimuksissa tunnistettiin laaja kirjo erilaisia
tarpeita muun muassa ihmissuhteisiin, koulutukseen, terveyteen ja talousasioihin
liittyviä tiedontarpeita (Shenton & Dixon 2003, 37; Latrobe & Havener 1997; Agosto &
Hughes-Hassel 2013, 80-81). Nuorten terveydelliset tiedontarpeet nousivat lyhyesti
esiin myös Niemelän ym (2012, 131, 134) tutkimuksessa, jossa tärkeimmiksi terveyteen
liittyviksi tiedontarpeiksi nousivat ravinto, liikunta, oireet ja päihteet. Tarkemmin
tyttöjen ja nuorten naisten terveysaiheisiin tiedontarpeisiin keskityttiin Shahhosseinin
ym. (2011, 351; 2013 774-778) tutkimuksissa, joissa terveydellisiä tarpeita tutkittiin
kansallisella tasolla laaja-alaisesti. Tutkimuksissa tyttöjen ja nuorten naisten
tärkeimmiksi

terveysaiheisiksi

tiedontarpeiksi

nostettiin

lisääntymisterveys

ja

emotionaaliseen terveyteen eri tavoin liittyvät asiat (Shahhosseini ym. 2011, 351; 2013,
778).
Nuoret hakeutuvat yhä useammin Internetiin etsimään terveysaiheista tietoa. Internetiä
ja sen eri keskustelufoorumeita käytetään etenkin arkaluontoisen terveysaiheisen tiedon
saamiseen, kuten seksuaaliterveyteen tai mielenterveysongelmiin liittyvän tiedon
saamiseen. (Abbas & Agosto 2013, 65; Lenhart ym. 2010, 26.) Keskustelufoorumien
käyttö onkin suomalaisten nuorten keskuudessa suhteellisen yleistä ja sen kautta
tavoittaa melko suuren joukon nuoria (Leino & Nissinen 2012, 67). Keskusteluryhmiä
hyödynnetään

monenlaisiin

tarkoituksiin,

kuten

tiedollisiin,

viihteellisiin

ja

viestinnällisiin tarkoituksiin (Savolainen 1999, 14). Keskusteluryhmissä on helppo
tavoittaa paljon samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä aika- ja paikkarajoitteista
riippumatta, luoda suhteita muihin verkkoyhteisön jäseniin ja tarjota heille tietoa ja
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vertaistukea, tämän kaiken tapahtuessa useimmiten täysin anonyymisti (Savolainen
1999, 14; Wellman & Gulia 1999, 175-176).
Terveystiedon lukutaitoa on tutkittu viime vuosina melko paljon eri ryhmien parissa,
aina suomalaisista lukioikäisistä senioreihin (mm. Eriksson-Backa ym. 2012, Niemelä
ym. 2012, Hirvonen 2015). Terveystiedon lukutaidon konseptin voi nähdä
informaatiolukutaidon ja terveyden lukutaidon yhdistelmänä, jossa mitataan kykyä
tunnistaa terveystiedon tarve arkielämässä, kykyä löytää mahdollisia tiedonlähteitä ja
niistä relevanttia tietoa sekä arvioida tiedon laatua ja käyttää tietoa tehdäkseen hyviä
terveyttä koskevia päätöksiä (Medical Library Association 2003; Eriksson-Backa ym.
2012, 84; Niemelä ym. 2012, 152-153).

1.3 Tutkielman rakenne
Tutkielman teoriaosuuden alkuun käsittelen lyhyesti terveyden, kehon, kehollisuuden ja
kehonkuvan käsitteitä. Ne muodostavat eräänlaisen taustakehyksen tutkimukselle.
Varsinaisessa teoriaosuudessa käyn läpi informaatiokäyttäytymistä ja tiedontarpeita
sekä tiedonhankintaa osana sitä, nuorten tiedontarpeiden toimiessa erityisen huomion
kohteena. Oman osionsa saa myös Burnettin informaatiokäyttäytymisen tavoista
keskustelufoorumilla

luoma

typologia.

Seuraavissa

luvuissa

käsittelen

informaatiolukutaitoa sekä terveyden ja terveystiedon lukutaitoa. Käyn läpi myös
muutamia terveystiedon lukutaitoa koskevia testejä ja niiden tuloksia sekä
terveyskäyttäytymisen ja terveysinformaatiokäyttäytymisen käsitteitä. Teoriaosuuden
päätteeksi tarkastelen keskustelufoorumeita, niiden käyttöä, niissä tapahtuvan
vuorovaikutuksen muotoja sekä sitä, miten ja millaisia keskustelufoorumeita on tutkittu.
Seuraavassa

osuudessa,

eli

luvussa
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paneudun

tutkimuskohteeseen,

tutkimuskysymyksiin, tutkimusmenetelmiin ja -aineistoon. Tutkimuskohteena on Demikeskustelufoorumi, josta kerron luvun aluksi hieman perustietoja. Käsittelen myös
tarkemmin

tutkimuskysymykset

ja

sen,

miten

saan

niihin

vastaukset.

Tutkimusmenetelmiä koskevissa luvuissa käyn läpi käyttämäni tutkimusmenetelmät eli
kyselyn ja sisällönanalyysin. Seuraavassa luvussa kerron aineistonkeruusta ja
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kyselylomakkeen laatimisesta ja sen rakenteesta. Luvun päättää osuus tutkimusaineiston
analysointiprosessista sisältäen myös pohdintaa aineistoni luotettavuudesta validiteetin
ja reliabiliteetin käsitteiden avulla. Luvussa 6 käsittelen tutkimukseni tulokset ja
viimeinen luku taas sisältää johtopäätökset ja pohdinnan tutkimuksen tuloksista.

2 KEHOLLISUUTEEN JA TERVEYTEEN LIITTYVÄ TIETO

2.1 Terveys
World Health Organization (WHO) määrittelee terveyden täydelliseksi fyysisen,
psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi, eikä vain sairauden tai vaivojen
(infirmity) puuttumiseksi. Määritelmä on muodostettu vuonna 1948. (World Health
Organization 2003.) Terveys määritellään Terveyskirjaston Lääketieteen sanastossa
(2015) elimistön tai sen osan normaaliksi toiminnaksi, sairauden puuttumiseksi ja
täydelliseksi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi WHO:n
määritelmää mukaillen. Terveyskirjastossa (2015) kuitenkin otetaan huomioon myös
WHO:n määritelmään kohdistettu kritiikki, jonka mukaan tämänkaltaista tilaa ei ole
kenenkään mahdollista saavuttaa ja kerrotaan, että määritelmää on myöhemmin
kehitetty korostamalla terveyden dynaamisuutta ja ”spirituaalisuutta”. Terveyttä
kuvataankin kokoajan muuttuvaksi tilaksi, johon vaikuttavat niin sairaudet kuin
fyysinen ja sosiaalinen elinympäristö, mutta ennen kaikkea ihmisen omat kokemukset,
arvot ja asenteet. (Terveyskirjasto 2015.)
Johnsonin ja Casen (2012, 6-7) mukaan perinteinen biolääketieteellinen näkökulma
terveyteen

on

juurtunut

rajoitettuun

näkemykseen

kommunikaation

roolista.

Kommunikaation nähdään kulkeutuvan viranomaistahon tietämyksestä kuuliaisille,
ohjeita noudattaville potilaille. Suurin osa terveyden määritelmistä tässä kontekstissa on
keskittynyt fysiologisiin toimintahäiriöihin ja negatiivisiin aspekteihin sekä biologisiin
ongelmiin, jotka täytyy voittaa, jotta voitaisiin palata normaaliin toimivuuteen.
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Terveyden voi kuitenkin määritellä laajemmassa merkityksessä, jolloin sen voi nähdä
sisältävän sairauden puuttumisen lisäksi tasapainon palauttamisen eli dynaamisen
homeostaasin, optimaaliseen toimivuuteen palaamisen, hyvinvoinnin kokemuksen
(”feeling good”), elinvoimaisuuden ja itsensä toteuttamisen. (Johnson & Case 2012, 67.)
Näen terveyden tutkimuksessani fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin
kokonaisvaltaisena tilana, johon yksilön arvoilla, asenteilla ja etenkin kokemuksilla on
suuri merkitys. Kommunikaatio ei kulje vain terveydenhuollon henkilökunnalta
potilaille vaan myös tavallisilta ihmisiltä muille tavallisille ihmisille.

2.2 Keho, kehollisuus ja kehonkuva

Puhuttaessa kehosta, nousee esille myös ruumin käsite. Vastaavasti kehollisuudesta
puhuttaessa puhutaan myös ruumiillisuudesta. (Pönni 2015, 23.) Ruumiista voidaan
puhua

myös

kehon

synonyymina:

”ruumis

eli

keho”

(Oinas

2011,

306).

Englanninkielessä sana ”body” voi viitata kehoon tai ruumiiseen, käyttöyhteydestä
riippuen. Ronkaisen (1999, 45) mukaan sana ”ruumis” viittaa elävään tai kuolleeseen
ihmiseen tai eläimeen, kun taas suomen kielessä ”keho” sanalla tarkoitetaan eläviä,
elossa olevia. Keho assosioituu sanana paremmin myös henkilökohtaiseen ja
elämykselliseen. (Ronkainen 1999, 45.) Kehoa koettuna, elämyksellisenä subjektina
korostaa myös Parviainen (1998, 33-34). Eskola (2001, 48-49) pohtii artikkelissaan
”Urheilijan ruumis konstruktiona” myös keho ja ruumis – käsitteiden eroavaisuutta ja
toteaa, että termien käyttö on kiinni myös käyttöyhteydestä. Ruumiinrakennus saa
urheilulajina ihan erilaisen merkityksen kuin kehonrakennus. (Eskola 2011, 49.)
Tarkastelijan näkökulmasta riippuen, kehollisuus näyttää aina eri puolensa ja keholla on
monia merkityksiä. Voidaan puhua muun muassa koetusta kehosta, kehosta sosiaalisena
ilmiönä, fyysisestä kehosta, kehokuvasta tai kehon hallinnasta. Kehollisuuteen voidaan
välittömästi liittää kaikki ihmiselämän peruselementit, ”minä itse”, toiset ihmiset,
kokemukset ja merkitykset ja peruskokemus kuulua johonkin itseään suurempaan
luontoon, muun muassa sairauksien ja kuoleman yhteydessä. Kehollisuuden voikin
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nähdä olevan läsnä kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Jokapäiväinen toimintamme
erilaisten asioiden parissa on kehollista, myös sosiaalinen elämä. (Laine 1996.)
Kehonkuva on moniulotteinen käsite, joka sisältää hahmottamisen, asenteellisen,
affektiivisen ja käyttäytymisellisen ulottuvuuden (Greene 2011, vii). Schilder (1950, 11)
määrittelee

kehonkuvan

kuvaksi,

jonka

muodostamme

mielessämme

omasta

kehostamme, eli se tapa jolla kehomme näyttäytyy meille. Groganin (2008,3)
määritelmä kehonkuvasta taas sisältää henkilön käsitykset, ajatukset ja tunteet omasta
kehosta. Greenen (2011) määritelmä kehonkuvasta yhdistää jollain tasolla edellä
mainittuja määritelmiä. Hänen mukaansa kehonkuva on se mentaalinen kuva, jonka
muodostamme mielessämme kehomme koosta ja muodosta ja tuntemuksistamme
koskien näitä ominaisuuksia ja ruumiinosia (Greene 2011, vii). Kehonkuvan yhteydessä
Grogan (2008, 3-4) mainitsee myös tyytymättömyyden omaan kehoon (”body
dissatisfaction”) eli negatiivissävytteiset ajatukset ja tuntemukset omasta kehosta.
Hänen mukaan positiivisen kehonkuvan edistäminen onkin tärkeässä osassa ihmisten
elämänlaadun ja fyysisen terveyden parantamisessa ja kehonkuvan voidaan katsoa
yhdistyvän monella tapaa terveyttä koskevaan käyttäytymiseen (Grogan 2008, 5).
Oinas (2001, 17) kuvaa artikkelissaan nuoruutta ja nuorisoa erittäin kiinnostavaksi
tutkimuskohteeksi ruumiillisuustutkimuksen puitteissa, sillä nuoruudessa ruumiin
kuvataan muuttuvan samalla kun kulttuuriset, yhteiskunnalliset ja yhteisölliset voimat,
odotukset ja vaatimukset muokkaavat sitä. Myös ymmärrys siitä, mitä ruumiille
tapahtuu nuoruudessa on muuttunut historian, ajan ja paikkojen mukaan (Oinas 2001,
17-18). Tyttöjen kerrotaan olleen ruumiillisuustutkimuksen alkuajoista lähtien yksi
tutkimuksen keskeisistä kohteista (Oinas 2011, 305). Ruumiillisuuden on nähty
määrittävän naiseutta ja nuorta tyttöä erityisen voimakkaasti ja tyttöjen ulkonäön,
pukeutumisen ja olemuksen on nähty aina olleen erityisen tarkkailun ja kontrollin
kohteina (Oinas 2011, 305; Aapola 2001, 31). Tytön kehossa on myös nähty kiteytyvän
monta tutkijoita kiinnostavaa asiaa, kuten muutos, herkkyys, viattomuus ja
seksuaalisuus (Oinas 2011, 305-306).
Päädyn käyttämään tutkimuksessani käsitteitä keho, kehollisuus ja kehonkuva, sillä
miellän kehon eläväksi, kokevaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi, toisin kuin ruumiin
käsitteen.
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3

INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN,

TIEDONHANKINTA

JA

TERVEYDEN JA TERVEYSTIEDON LUKUTAITO
3.1 Informaatiokäyttäytyminen
Informaatiokäyttäytymisen käsitteellä voidaan kuvata ihmisen toimintaa yleisellä
tasolla, hänen ollessaan jollain tapaa suhteessa informaatioon eri kanavien ja
tiedonlähteiden kautta

(Niemelä

2006, 15). Wilson

(2000, 49) määrittelee

informaatiokäyttäytymisen inhimillisen käyttäytymisen kokonaisuudeksi suhteessa
tiedonlähteisiin ja -kanaviin sisältäen aktiivisen ja passiivisen tiedonhankinnan ja
informaation käytön. Tämä sisältää sekä kasvokkaisen viestinnän muiden kanssa että
informaation passiivisen vastaanoton, esimerkiksi TV-mainosten katselun ilman mitään
aikomuksia

toimia

saadun

informaation

pohjalta

(Wilson

2000,

49).

Informaatiokäyttäytyminen sisältää myös tiedon jakamisen näkökulman. (Case 2012,
127-129).
Tiedonhankintaa osana informaatiokäyttäytymistä voidaan hahmottaa esimerkiksi
Wilsonin (1999) esittämän mallin kautta (ks. Kuvio 1).
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Kuvio 1. Informaatiokäyttäytymisen, tiedonhankintakäyttäytymisen ja
tiedonhakukäyttäytymisen suhdetta kuvaava malli (Wilson 1999).

Sisäkkäisessä mallissa Wilson (1999, 263) esittää, että informaatiokäyttäytyminen
voitaisiin

nähdä

tutkimuksen

yleisenä

kenttänä,

johon

kuuluu

tiedonhankintakäyttäytymisen kenttä. Tiedonhankintakäyttäytymisen kenttä taas sisältää
tiedonhakukäyttäytymisen kentän (Wilson 1999, 263).
Case (2012, 4-5) määrittelee tiedontarpeen sen tunnustamiseksi, että oma tietämys on
riittämätön täyttämään halutun tavoitteen. Tiedontarpeen voi täyttää tiedonhankinnalla,
jota Case (2012, 4-5) kuvaa tietoiseksi ponnisteluksi hankkia tietoa, joka vastaa tarvetta
tai

aukkoa

omassa

tietämyksessä.

Informaatiokäyttäytyminen

taas

sisältää

tiedonhankinnan, tahattomat ja passiiviset käyttäytymismuodot, kuten silmäilyn tai
tiedon kohtaamisen, sekä tarkoituksenmukaiset käyttäytymismuodot jotka eivät sisällä
hankintaa, kuten aktiivisen tiedon välttelyn (Case 2012, 4-5).
Tiedontarvetta kuvaillaan usein yksinkertaisesti tiedonhankinnan aiheuttajaksi (Case
2012, 80). Tiedontarpeen voi siis nähdä vaatimuksena, joka ajaa ihmiset
tiedonhankintaan (Ikoja-Odongo & Mostert 2006, 147). Taylor (1968, 181-182) kuvaa
tiedontarpeen omaavalla yksilöllä olevan jollain tavalla puutteellinen maailmankuva,
minkä vuoksi hän ei pysty olemaan tarkoituksenmukaisessa vuorovaikutuksessa
ympäröivän maailman kanssa. Tämän puutteellisuuden pohjalta Taylor (1968, 182;
suomennokset Haasio & Savolainen 2004, 27) havaitsi neljä tiedontarpeen tasoa:


Olennainen (visceral) tarve tai ydintarve on olemassa oleva, ikään kuin piilevä
tarve, jota ei kuitenkaan ole ilmaistu



Tietoinen tarve (conscious need) on hieman epämääräisesti ja epäselvästi
ilmaistu tarve



Muotoiltu tarve (formalized need) on muodollisesti ilmaistu tarve



Kompromissitarve (compromised need) kuvaa kysymystä, joka on esitetty
tietojärjestelmälle.
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Taylorin (1968) tiedontarpeiden typologia voidaan esittää myös ketjun muodossa (ks.
Kuvio 2). Taylorin mukaan kognition ja kommunikaation ketju usein etenee kuviossa 2
kuvatulla tavalla.

Ydintarve  Tietoinen tarve  Muotoiltu tarve  Kompromissitarve
Kuvio 2. Taylorin tiedontarpeiden tasot ketjuna (Case 2012, 82).

Casen (2012, 80) mukaan on tosin ongelmallista yksinkertaisesti olettaa, että ihmisen
toiminnan yksinomaan aiheuttaa aikaisempi, sisäinen ”tarve”, vaikkakin suhde sisäisen
tarpeen ja sen mitä sille teemme, välillä on ratkaiseva.

3.1.1 Nuorten tiedontarpeet

Nuoret hakeutuvat Internetiin yhä useammin, mutta eivät vain viihteen vuoksi vaan
löytääkseen tietoa ja luodakseen ja jakaakseen sisältöä (Abbas & Agosto 2013, 65).
Lenhartin, Purcellin, Smithin ja Zickuhrin (2010, 26) tutkimuksessa kerrotaan, että
Internetiin pääsy yhdistää käyttäjät suureen määrään elintärkeätä tietoa, joka on
välttämätöntä elämänhallinnalle, terveydelle ja kansalaistoimintaan osallistumiselle.
Lenhartin ym. (2010, 26) mukaan noin kolmannes eli 31 % 12-17-vuotiaista nuorista,
joilla on pääsy Internetiin, saavat sieltä terveyteen, ravitsemukseen ja fyysiseen
aktiivisuuteen liittyvää tietoa. Ns. vanhemmat teinit eli 14-17-vuotiaat hakivat
nuorempia

teinejä

(12-13-vuotiaat)

todennäköisemmin

Internetistä

tietoa

terveysasioista, erityisesti tätä tekevät vanhemmat teinitytöt. Nuoret myös käyttävät
Internetiä saadakseen tietoa terveysasioista, joista on vaikea keskustella muiden kanssa.
Tällaisia asioita ovat muun muassa huumeiden käyttö, seksuaaliterveys ja masennus.
Tutkimuksessa kerrottiin myös, että tytöt hakevat poikia todennäköisemmin netistä
tietoa edellä mainitun kaltaisista aroista terveyteen liittyvistä asioista. (Lenhart ym.
2010, 26.)
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Shenton ja Dixon (2003, 37) tutkivat 4-18-vuotiaiden lasten ja nuorten tiedontarpeita
yleisellä tasolla ja tunnistivat kolmetoista erilaista tiedontarvetyyppiä, jotka sisälsivät
erilaisia alatyyppejä. Näitä tiedontarvetyyppejä olivat muun muassa neuvot (advice),
vastaukset ongelmiin (”response to problems”), affektiivinen tuki, empaattinen tuki,
kouluun liittyvät tiedontarpeet, omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyvät tiedontarpeet,
kuluttajatieto ja tiedon selittäminen ja todentava tieto, jonka avulla henkilöt haluavat
varmistaa uskomuksena oikeiksi (Shenton & Dixon 2003, 37-39). Nuorten
tiedontarpeita tutkivat ja luokittelivat myös Latrobe ja Havener (1997), jotka tunnistivat
kahdeksaatoista lukiossa hyviä arvosanoja saavaa (honors students) tutkiessaan kuusi
erilaista tiedontarvetyyppiä, jotka nuoret kokivat päivittäisessä elämässään. Nämä kuusi
tarvetyyppiä ovat kursseihin liittyvät tarpeet, nykyiseen elämäntapaan tai -tyyliin
liittyvät, tulevaisuuden suunnitelmiin liittyvät tarpeet, ihmissuhteisiin liittyvät tarpeet,
terveyteen liittyvät tarpeet sekä yleiseen tietoon (general information) liittyvät tarpeet
(Latrobe & Havener 1997; tässä Abbas & Agosto 2013, 80).
Nuorten tiedontarpeita tutkivat myös Agosto ja Hughes-Hassel (2013, 80-81), jotka
kehittivät

typologian

urbaanien

nuorten

tiedontarpeista,

joista

nuoret

joko

rutiininomaisesti hakivat tietoa tai päättivät olla hakematta. Typologia sisältää 28
tiedontarvekategoriaa, joita ovat muun muassa arkielämän rutiinit, sosiaaliset
aktiviteetit, akateemiset tarpeet, henkilökohtaiset raha-asiat, ajankohtaiset asiat ja
tapahtumat, tavarat ja palvelut, emotionaalinen terveys, ystävyys-, vertais- ja
romanttiset suhteet, terveys, omakuva, sosiaaliset ja lailliset normit, koulukulttuuri,
seksuaalinen

turvallisuus,

seksuaalinen

identiteetti,

uskonnolliset

käytännöt,

kansalaisvelvollisuudet, kulttuurinen identiteetti ja itsensä toteuttaminen (Agosto &
Hughes-Hassel 2013, 80-81).
Nuorten terveysaiheisia tiedontarpeita käsiteltiin lyhyesti Niemelän, Ekin, ErikssonBackan ja Huotarin (2012, 131) tutkimuksessa, jossa lukioikäisiltä nuorilta kysyttiin,
millaisista asioista he ovat etsineet terveysaiheista tietoa. Kyselylomakkeessa oli
valmiita

kategorioita,

joita

olivat

muun

muassa

ravinto,

liikunta,

päihteet,

mielenterveys, seksuaaliterveys ja oma sairas tai sairastuminen. Tärkeimmiksi
terveysaiheisiksi tiedontarpeiksi nousivat ravinto, liikunta, oireet ja päihteet. (Niemelä
ym. 2012, 131, 134.)
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Shahhosseinin, Simbarin ja Ramezankhanin (2011, 351) tutkimuksessa puolestaan
keskityttiin tutkimaan tarkemmin nimenomaan nuorten, 12-19 -vuotiaiden naisten
koulutuksellisia (educational) terveysaiheisia tiedontarpeita. Tuloksia käytettiin apuna
tukipalveluiden suunnittelussa. Haastattelu- ja ryhmäkeskustelututkimus toteutettiin
Iranissa 67 nuorelle naiselle ja pienelle joukolle opettajia, vanhempia ja muita
informantteja. Tutkimuksessa todettiin, että lisääntymisterveyteen (reproductive health)
ja elämäntaitoihin liittyvän tietämyksen edistäminen on yksi tärkeimmistä nuorten
naisten terveysaiheisista tarpeista. Näiden asioiden opettaminen vanhempien, koulujen
ja terveyspalveluja tarjoavien kautta voisi tutkimuksen mukaan edistää nuorten
terveydentilaa. (Shahhosseini ym. 2011, 351.)
Shahhosseinin, Simbarin, Ramezankhanin, Alavi Majdin ja Moslemizadehin (2013,
774) myöhemmässä kyselytutkimuksessa iranilaisten nuorten, 10-19 -vuotiaiden,
naisten terveydellisiä tarpeita tutkittiin laaja-alaisemmin, jotta nuorten naisten
terveydellisiin tarpeisiin voitaisiin vastata paremmin niin vanhempien, koulujen kuin
terveydenhuoltojärjestelmän taholta. Kyselyssä terveydelliset tarpeet oli jaettu viiteen
alueeseen, joita olivat emotionaaliset tarpeet, sosiaaliset tarpeet, fyysiset tarpeet,
koulutukselliset tarpeet ja hengelliset tarpeet. Jokaisessa alueessa oli vaihteleva määrä
väittämiä, joihin vastattiin Likertin viisiportaisen asteikon mukaisesti. Väittämät
esitettiin kulttuurisessa kontekstissa ja niiden aiheet vaihtelivat koulustressin
kokemisesta terveysaiheisen tiedon, muun muassa seksuaaliterveyden opetukseen ja sen
laatuun, terveyskeskusten saavutettavuuteen sekä päivittäisiin terveyskäyttäytymisen
tapoihin. Suurimmaksi terveydelliseksi tarpeeksi tutkimuksessa nousivat erilaiset
emotionaaliset tarpeet. (Shahhosseini ym. 2013, 775-778.)
Näissä muutamissa nuorten tiedontarpeita käsittelevässä tutkimuksissa on nähtävissä
osittain hyvin samankaltaisia tiedontarvekategorioita. Toistuvia tiedontarpeiden aiheita
ovat muun muassa terveyteen liittyvät tarpeet, kouluun ja opiskeluun liittyvät tarpeet ja
ihmissuhteisiin liittyvät tarpeet. Tutkimuksessani keskitynkin syvemmin tyttöjen ja
nuorten naisten terveyteen liittyviin tiedontarpeisiin, kuten Shahhosseinin ym. (2011;
2013) tutkimuksissa, joskaan en yhtä laaja-alaisella tasolla.
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3.1.2 Informaatiokäyttäytymisen tavat keskustelufoorumilla
Burnett

(2000)

on

luonut

typologian

virtuaaliyhteisöissä

esiintyvistä

informaatiokäyttäytymisen tavoista eli yksilön käyttäytymisestä verkkoyhteisössä (ks.
Kuvio 3). Informaatiokäyttäytymisen tavat voidaan jakaa kahteen tyyppiin, joita ovat
interaktiivinen käyttäytyminen ja ei-interaktiivinen käyttäytyminen. Ei-interaktiivisella
käyttäytymisellä tarkoitetaan lähinnä ns. ”lurkkaamista” eli osallistujan passiivista
roolia, jossa osallistuja ei kirjoita itse keskusteluihin vaan vain lukee niitä. (Burnett
2000.)

Kuvio 3. Burnettin (2000) typologia virtuaaliyhteisössä esiintyvistä
informaatiokäyttäytymisen tavoista

Interaktiivisen käyttäytymisen tavat voidaan jakaa kahteen osaan, jotka ovat kielteiset
tai

vihamieliset

käyttäytymistavat

ja

positiiviset

käyttäytymistavat.

Kielteisiä

käyttäytymistapoja ovat mm. trollaus ja spämmäys. Positiiviset käyttäytymistavat voi
taas jakaa kahteen osaan, joita ei-informaatio-orientoituneet käyttäytymistavat ja
informaatio-orientoituneet käyttäytymistavat. (Burnett 2000.)
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Tietoon liittymättömät käyttäytymistavat voi taas jakaa kolmeen kategoriaan joita ovat
neutraalit käyttäytymistavat, joihin lasketaan juorut, leikilliset huomautukset ja
kohteliaisuudet, humoristiset käyttäytymistavat, jotka sisältävät kielipelit ja muut
erilaiset

pelit

sekä

empaattiset

käyttäytymistavat,

joilla

tarkoitetaan

lähinnä

emotionaalisen tuen tarjoamista. Emotionaalista tukea tarjotaan usein tarkasti
määritellyille käyttäjäryhmille kuten esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäytön uhreille tai
ihmisille joilla on tietynlaisia terveysongelmia. (Burnett 2000.)
Tiedonhankintaan tai -jakoon liittyvät käyttäytymistavat voi jakaa kolmeen osaalueeseen joita ovat ilmoitukset, kysymykset ja ohjatut ryhmäprojektit. Ilmoituksilla
tarkoitetaan sitä, että osallistuja, jolla on tietoa muita mahdollisesti kiinnostavasta
asiasta jakaa sen muille jäsenille eli kyse on eräänlaisesta tiedonvaihdosta. Kysymyksiä
on kolmenlaisia: yhteisön muiden jäsenten tekemät kysymykset, yhteisön ulkopuolelle
suuntautuvat kysymykset ja suoraan yhteisölle suunnatut kysymykset. (Burnett 2000.)
Muiden yhteisön jäsenten tekemillä kysymyksillä tarkoitetaan sitä, että lukuisat
yhteisön jäsenet jakavat saman tiedontarpeen, mutta vain yksi heistä muotoilee sen
kysymykseksi. Tällöin muiden ei tarvitse toistaa kysymystä, vaan he voivat saada
tarvitsemansa tiedon suoraan toisen esittämään kysymykseen tulleista vastauksista.
Yhteisön ulkopuolisissa kysymyksissä yhteisön jäsen hankkii tietoa yhteisön
ulkopuolelta, kuten muualta Internetistä tai kirjastosta tai muilta ihmisiltä kasvokkain
käytävässä viestinnässä, kun yhteisön sisältä ei löydy vastausta. Nämä kysymykset
voivat jäädä usein näkymättömiksi yhteisölle, poislukien ne tilanteet, joissa tiedonhakija
itse kertoo yhteisölle etsivänsä muualta tietoa. (Burnett 2000.)
Suoraan yhteisölle suunnatut kysymykset ovat selkein tyyppi eksplisiittisestä
informaatiokäyttäytymisestä virtuaalisessa yhteisössä. Tällöin tiedontarve esitetään
suoraan yhteisölle kysymyksen muodossa. Vastaukset kysymyksiin voivat olla
epätarkkoja tai virheellisiä ja ne saattavat heijastaa yhteisön yleistä tietämystä tai niissä
voidaan myös kyseenalaistaa kysytyn asian tarkoituksenmukaisuus tai sopivuus. Joka
tapauksessa, tämänkaltaisia kysymyksiä esitetään yhteisölle säännöllisesti ja tällaisesta
käytöksestä voi päätellä, että osallistujat mieltävät yhteisönsä sopivaksi foorumiksi
itselleen ja ajattelevat todennäköisesti saavansa käyttökelpoisia vastauksia. (Burnett
2000.)
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Ohjattujen

ryhmäprojektien

tarkoituksena

taas

on

tukea

yhteisön

jäsenten

kiinnostuksenkohteita ja tiedontarpeita, vaikuttaa maailmaan yhteisön ulkopuolella,
tuoda informaatiota, jota muutoin ei helposti löytäisi, yhteisön saataville tai tukea tai
yllyttää

poliittista

toimintaa.

Ryhmien

avulla

voidaan

järjestää

esimerkiksi

varainkeruuta yhteisön jäsenen lääkinnällisiä kustannuksia varten. Yhteisön jäsenille
yleinen käytäntö on kehittää oman yhteisön tiedontarpeita palvelevia tiedonlähteitä,
kuten Usenet-keskusteluryhmien FAQ eli usein kysytyt kysymykset osio. (Burnett
2000.) Demi – keskustelufoorumilla on myös FAQ-osio ”Usein kysytyt kysymykset”,
josta löytyy tietoa muun muassa keskusteluihin osallistumisesta ja foorumin käytöstä.

3.2 Informaatiolukutaito
Informaatiolukutaito on edellytyksenä elämänmittaiseen oppimiseen ja yhteisöön
sitoutumiseen, tänä informaation ja viestintäteknologioiden aikakautena. Nykyajan
lapset kasvavat median kyllästämässä maailmassa, jossa informaatio on kaikkialla läsnä
olevaa, interaktiivista ja yhä kasvavassa määrin tarkoitettu houkuttelemaan. Nuorten
täytyy saada tietää, kuinka arvioida informaatiota kriittisesti ja eettisesti sekä yhdistellä,
käyttää, luoda ja jakaa informaatiota. (Bowler & Nesset 2013, 45.)
Shapiro ja Hughes (1996) kutsuvat informaatiolukutaitoa ”uudeksi liberaaliksi taiteeksi”
(new liberal art), sillä heidän mukaansa se heijastaa humanistista näkökulmaa
oppimiseen.

Shapiron

ja

Hughesin

(1996)

varhaisen

määritelmän

mukaan

informaatiolukutaito on kokoelma erilaisia lukutaitoja, joita ovat välinelukutaito (tool
literacy) eli kyky ymmärtää ja käyttää nykyaikaista informaatioteknologiaa,
resurssilukutaito (resource literacy) eli kyky ymmärtää informaatiolähteiden muotoa,
formaattia, sijaintia sekä käsiksi pääsyn metodeja (access methods), sosiaalisen
rakenteen lukutaito (social structure literacy) eli informaation sosiaalisen aseman ja
tuottamisen ymmärtäminen, tutkimukseen tarvittava lukutaito (research literacy),
julkaisemisen lukutaito (publishing literacy) eli kyky muotoilla ja julkaista tutkimuksia
sähköisesti, kriittinen lukutaito ja uuden teknologian omaksumisen lukutaito (emerging
technology

literacy)

eli

kyky

sopeutua,

informaatioteknologian uusia innovaatioita.

ymmärtää,

arvioida

ja

hyödyntää
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Bruce (2000a, 216) taas tunnistaa seitsemät informaatiolukutaidon kasvot (faces) tai
kokemukset (experiences), joita ovat tietotekniikan käyttäminen, tiedonlähteiden
tunteminen,

toiminnallinen

prosessi,

tiedonhallinnan

kokemus,

tietämyspohjan

rakentuminen kriittisenä ajatteluna, tietämyspohjaa laajentava luovuus ja tietämyspohja
arvoperustaisena viisautena. Jokainen kokemus rakentuu toisensa päälle tuottaen
informaatiota ja/tai lisäten yksilön tietopohjaa, jotta hän voi soveltaa sitä myöhemmissä
vieraissa tilanteissa. (Bruce 2000a, 216.)
American Association of School Librarians (AASL) on luonut uudet, Web 2.0 –
ympäristöön

sopivat

informaatiolukutaidon

standardit.

Sen

mukaan

informaatiolukutaidon määritelmä on muuttunut monitahoisemmaksi resurssien ja
teknologioiden muuttumisen myötä. Informaatiolukutaitoon liittyy heidän mukaansa
nykyään lukuisia muita lukutaitoja, kuten digitaalinen, visuaalinen, tekstuaalinen ja
teknologinen lukutaito. (AASL 2007, 3.) Uudet standardit on jaoteltu neljään ryhmään
erilaisia kykyjä, joita ovat: 1. tiedustele, ajattele kriittisesti ja hanki tietämystä
(knowledge), 2. vedä johtopäätöksiä, tee tietoisia päätöksiä, sovella tietämystä uusiin
tilanteisiin ja luo uutta tietoa, 3. jaa tietämystä ja osallistu eettisesti ja tuotteliaasti
demokraattisen yhteiskuntamme jäseninä ja 4. tavoittele henkilökohtaista ja esteettistä
kasvua. (AASL 2007, 3.)
Yksinkertaisimmillaan informaatiolukutaitoisia ihmisiä on kuvattu niiksi, jotka ”oppivat
kuinka

oppia”.

Saavuttaakseen

informaatiolukutaidon

henkilön

täytyy

oppia

tunnistamaan tiedontarve ja omata kyvyn paikallistaa, arvioida ja käyttää tehokkaasti
tarvittua tietoa. (American Library Association 1989.) Hieman laajemman määritelmän
mukaan informaatiolukutaitoisen ihmisen voidaan katsoa omaavan kyvyn määrittää
tarvitun tiedon laajuus, päästä käsiksi tarvittuun tietoon tehokkaasti, arvioida tietoa ja
sen lähteitä kriittisesti, sisällyttää valittu tieto tietämykseen, käyttää tietoa tehokkaasti
saavuttaakseen tietyn päämäärän ja ymmärtää taloudellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia
kysymyksiä, jotka ympäröivät tiedonkäyttöä sekä käyttää tietoa eettisesti ja laillisesti
(Eriksson-Backa, Ek, Niemelä & Huotari 2012, 84).
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3.3 Terveyden lukutaito

Johnsonin ja Casen (2012, 10) mukaan kansalaisten terveystiedon puute esimerkiksi
sairauksien syistä, ennaltaehkäisystä, havaitsemisesta ja hoidosta on merkittävä
ongelma. Kirjoittajien mukaan rajoittunut terveyden lukutaito on yhteydessä muun
muassa suurempaan sairaanhoidon tarpeeseen, huonompaan terveyteen ja korkeampaan
kuolleisuuteen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa puolet kaikista kuolemista voidaan
määritellä estettävissä oleviksi ja sosiaalisista tekijöistä kuten ruokavaliosta,
tupakoinnista ja alkoholin väärinkäytöstä johtuviksi. (Johnson & Case 2012, 10.)
Hoikkalan ja Hakkaraisen (2005, 5) mukaan terveyden lukutaidon (health literacy)
käsite esiintyi ensimmäisen kerran 1970-luvulla liitettynä koulujen tarjoamaan
terveyskasvatukseen. Tässä kontekstissa Hoikkalan ja Hakkaraisen (2005) mukaan
terveyden lukutaito tarkoittaa opiskelijoiden kognitiivista kyvykkyyttä ja taitoja, joiden
avulla he tulkitsevat omaa ja muiden terveyttä. Terveyden lukutaidon voi nähdä osana
olennaisia itsestään huolehtimisen taitoja (basic self-care skills) ja sitä voi myös
tarkastella yksilön velvollisuutena huolehtia omasta terveydestään. Puhuttaessa
terveyden lukutaidosta yksilöiden omaksumana tekniikkana sitä voidaan kuvailla
kyvykkyytenä tai taitona hankkia, omaksua, prosessoida ja ymmärtää terveystietoa ja
palveluja, joita tarvitaan sopivien terveyttä koskevien päätösten tekemiseen. (Hoikkala
& Hakkarainen 2005, 5.)
Terveyden lukutaito on määritelty Nutbeamin artikkelissa (2008, 2073) ”taidon tasoksi,
jolla yksilöillä on kyky hankkia, prosessoida ja ymmärtää olennaista terveystietoa ja
palveluita tehdäkseen sopivia terveyttä koskevia päätöksiä”. Fokuksen kerrotaan
kuitenkin olevan yksilön päätöksentekokyvyssä (Eriksson-Backa ym. 2012, 84). The
Health Promotion Glossary of the World Health:in (1998, 10) mukaan terveyden
lukutaidon voidaan myös katsoa ”esittävän kognitiivisia ja sosiaalisia taitoja, jotka
määrittävät yksilön motivaation ja kyvyt saada pääsy, ymmärtää ja käyttää tietoa
tavoilla, jotka tukevat ja ylläpitävät hyvää terveyttä.”
Lloydin, Bonnerin ja Dawson-Rosen (2013, 209) artikkelissa terveyden lukutaito taas
määritellään yksinkertaisimmillaan informaatiolukutaidon terveyttä käsitteleväksi osa-
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alueeksi. Kirjoittajien mukaan terveyden lukutaidon määritelmät keskittyvät yleensä
yksilöiden kehittymiseen liittyviin taitoihin, taitavuuteen ja kykyyn ymmärtää
lääketieteen, sairaanhoitoalan ja terveysammattilaisten levittämää informaatiota.
Artikkelissa kerrotaan, että perinteisesti terveyden lukutaidon painopiste on ollut
kirjallisten formaattien lukutaidossa, mutta viime aikoina enemmän painoarvoa on
annettu myös esimerkiksi sosiaalista ja kulttuurista informaatiota koskevalle eikirjalliselle lukutaidolle. (Lloyd ym. 2013, 209.)
Lloydin ym. (2013, 207) artikkeli kritisoikin kirjallisten lukutaitojen painottamista ja
huomauttaa,

että

sellainen

määritelmä

ei

tunnusta

sitä

laajaa

valikoimaa

informaatiolähteitä, joita ihmiset käyttävät tehdäkseen tietoisia päätöksiä terveydestään
ja hoidostaan. Kirjoittajien mukaan erityisesti kroonisista sairauksista kärsivien ihmisten
terveyden lukutaitoon liittyy vahvasti myös sosiokulttuurinen puoli, jolloin terveyden
lukutaito ei ole rajoittunut pelkästään terveysammattilaisten tarjoaman informaation
ymmärtämiseen ja siihen sitoutumiseen, vaan se muodostuu myös kehollisten tai
ruumiillisten eli esimerkiksi omaan kehoon liittyvien tuntemusten ja sosiaalisten
informaatiolähteiden kautta (Lloyd ym. 2013, 214).
Johnsonin ja Casen (2012, 9) mukaan yksilön terveyden lukutaidon tason määrittää
tietoperusta jonka pohjalta lähdetään terveysongelmia kohdatessa. Lukutaidon taso
määrittää tiedontarpeen ja sen, mitä pitäisi etsiä. Terveyden lukutaito sisältää myös
välttämättömät taidot tiedon hankkimiseksi, kuten sen miten navigoida yhä
monimutkaisemmassa terveydenhuoltojärjestelmässä. (Johnson & Case 2012, 9.)
Alhaisen terveyden lukutaidon omaavien kuvataan amerikkalaistutkimusten mukaan
olevan useimmiten miespuolisia, 65-vuotiaita tai vanhempia, vähemmän koulutettuja,
pienituloisia, vakuuttamattomia, puhuvan äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin
englantia ja olevan etniseltä taustaltaan mustia, latinalaisamerikkalaisia, intiaaneja tai
monirotuisia (multiracial) (Jensen 2012, 173).
Terveyden lukutaidolle voidaan määrittää kolme tasoa, mukaillen lukutaidon
tutkimuksen piirissä kehitettyjä tasoja tai tyyppejä (”types”) (Nutbeam 2008, 2075 ;
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Chinn 2011, 61). Nämä tasot ovat perustaso, vuorovaikutteinen taso ja kriittisen
lukutaidon taso.


Perustaso kattaa perusluku- ja kirjoitustaidot sekä perustiedot terveydentilasta ja
terveydenhoitojärjestelmästä.



Vuorovaikutteinen taso sisältää kommunikatiiviset ja sosiaaliset taidot, jotka
vaikuttavat toimintaan ja terveyteen.



Kriittisen lukutaidon taso taas sisältää korkeammantasoiset (higher level)
kognitiiviset ja sosiaaliset taidot, joita vaaditaan tiedon kriittiseen arviointiin ja
käyttöön elämänhallinnassa yksilö- ja yhteisötasolla sosiaalisiin, taloudellisiin ja
ympäristöön liittyviin kysymyksiin vastaamiseksi. (Chinn 2011, 61.)

3.4 Terveystiedon lukutaito

Terveystiedon lukutaito (health information literacy) on määritelty Mecidal Library
Associationin (2003) määritelmän mukaisesti kyvyksi tunnistaa terveystiedon tarve
arkielämässä tehdäkseen hyviä terveyttä koskevia päätöksiä. Konsepti on yhdistelmä
terveyden lukutaitoa ja informaatiolukutaitoa. Kuten terveyden lukutaidon kohdalla,
myös terveystiedon lukutaidon konseptissa yksilön päätöksentekokykyä korostetaan,
kun taas informaatiolukutaito sisältää lisäksi kyvyn käyttää tietoa oikealla tavalla, sekä
eettisesti että laillisesti. (Eriksson-Backa ym. 2012, 84.)
Niemelän, Ekin ja Huotarin (2012, 152) mukaan terveystiedon lukutaidolla tarkoitetaan
kykyä lukea, ymmärtää, kommunikoida ja hyödyntää terveyteen liittyvää informaatiota
elämän eri vaiheissa. Kirjoittajien mukaan terveystiedon lukutaitoon on liitetty myös
kyky ilmaista asioita kirjallisesti, tulkita numeraalista tietoa, kuten lääkeohjeita ja
ravintoarvoja, sekä puhua ja kuunnella tehokkaasti. Lisäksi terveystiedon lukutaitoinen
ihminen tunnistaa tiedontarpeen, löytää mahdollisia tiedonlähteitä, etsii lähteitä ja hakee
niistä relevanttia tietoa, arvioi tiedon laatua ja käyttää tietoa päätösten tekoon. Riittävän
hyvän terveystiedon lukutaidon avulla ihminen voi elää terveellisesti, käyttää
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asianmukaisia terveyspalveluita ja sairastaessaan noudattaa oikein saamiaan ohjeita.
Lisäksi

terveystiedon

lukutaito

auttaa

yksilöä

toimimaan

yhteiskunnassa

ja

saavuttamaan omat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tavoitteensa. (Niemelä ym.
2012, 152–153.)
Terveystiedon lukutaito ei ole staattinen tila, vaan sillä viitataan kykyjen ja tietämyksen
jatkuvaan kehittymiseen. Terveystiedon lukutaidossa on ihmisten välisiä eroja, joiden
selittäviä tekijöitä ovat muun muassa koulutus, ikä ja etninen tausta. Yksi eroja
erityisesti syventävä tekijä on teknologian käyttötaito, jota vaaditaan digitaalisessa
viestinnässä. Terveystiedon lukutaidon voi jaotella perustavaan, vuorovaikutteiseen ja
kriittiseen terveystiedon lukutaitoon, jotka voi nähdä kokonaisuutena ja voimavarana,
jota tulisi tarjota kansalaisille jo peruskoulussa. (Niemelä ym. 2012, 153.) Perustava
terveystiedon lukutaito lähentelee passiivista terveysinformaation vastaanottamista,
jossa terveysviestinnän välittämää informaatiota on tarjolla ja ihminen kokee
pääsääntöisesti ymmärtävänsä sen sisällön. Vuorovaikutteinen terveystiedon lukutaito
sen sijaan vaatii yksilöltä kognitiivista kyvykkyyttä sekä mahdollisuutta toimia saadun
terveystiedon mukaan. Kriittinen terveystiedon lukutaito taas sisältää kognitiivisten
taitojen lisäksi kykyä analysoida terveysinformaatiota kriittisesti, jolloin ihminen
kykenee niin yksilölliseen kuin yhteisölliseen poliittiseen toimintaan. (Niemelä ym.
2012, 153.) Nämä tasot ovat hyvin samankaltaisia terveyden lukutaidon kolmen tason
kanssa (kts. luku 3.3).

3.5 Terveystiedon lukutaitoa koskevat testit
eHealth (eTerveyden) lukutaito on konsepti, joka yhdistää terveyden lukutaidon ja
informaatiolukutaidon ja sitä voidaan mitata eHealth Literacy Scale:n eli eHEALS:in
avulla. eHEALS sisältää kahdeksan väittämää, joihin vastataan viisiportaisen Likerttyyppisen asteikon avulla, arvojen ollessa väliltä täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä.
eHEALS mittaa sitä, kuinka asioista perillä olevia ihmiset ovat etsiessään, arvioidessaan
ja soveltaessaan elektronista terveystietoa terveysongelmiin ja kuinka he hahmottavat
kykynsä tässä kontekstissa. (Norman & Skinner 2006.)
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eHEALSia käytettiin apuna muun muassa Eriksson-Backan ym. (2012) tekemässä
tutkimuksessa suomalaisten senioreiden arkielämän terveystiedon lukutaidosta.
Tutkimus

suoritettiin

suomalaisille.

vuonna

2011

Tutkimuksessa

Turun

havaittiin

alueella

merkittäviä

asuville

65-79-vuotiaille

suhteita

koulutustason,

kiinnostuksen terveystietoon, hankinta-aktiivisuuden, itsearvioidun terveydentilan ja
terveystiedon lukutaidon ulottuvuuksien välillä. Tiettyjen senioriryhmien todettiin
olevan

heikommassa

asemassa

kuin

toiset

terveystiedon

hankkimisessa

ja

käyttämisessä. Näitä ryhmiä ovat alemman koulutustason omaavat, terveydentilaltaan
heikot ja ne, jotka eivät ole aktiivisia ja kiinnostuneita tiedonhankinnasta. (ErikssonBacka ym. 2012, 83.)
Niemelän ym. (2012, 125) seulontavälineen (screening tool) avulla voidaan jakaa
ihmisiä ryhmiin heidän terveystiedon lukutaitonsa pohjalta. Seulontaväline sisältää 10
väittämää, joihin vastataan viisiportaisen asteikon avulla, arvojen ollessa väliltä täysin
eri mieltä – täysin samaa mieltä. Seulontavälineen avulla voidaan myös tunnistaa
yksilöitä, joilla on rajoittunut arkielämän terveystiedon lukutaito. (Niemelä ym. 2012,
125.)
Niemelän ym. (2012, 125) tekemä pilottitutkimus seulontavälineen testaamiseksi tehtiin
suomalaisille lukioikäisille yhdessä lukiossa vuonna 2011. Tutkimus osoitti sukupuolten
välisen eron terveystiedon hankinnassa: naispuoliset oppilaat olivat motivoituneempia
hankkimaan terveysaiheista tietoa kuin miespuoliset oppilaat. Naispuoliset oppilaat
myös hankkivat terveysaiheista tietoa useammista lähteistä kuin miespuoliset oppilaat.
Tutkimuksessa myös tunnistettiin kolme itsenäistä arkielämän terveystiedon lukutaidon
tekijää, joita olivat motivaatio terveysaiheisen tiedon löytämiseen, luottamus omiin
kykyihin löytää, ymmärtää ja käyttää terveysaiheista tietoa sekä terveysaiheisen tiedon
arviointi. (Niemelä ym. 2012, 125.)
Seulontavälinettä terveystiedon lukutaidon arviointiin on hyödyntänyt myös Hirvonen
(2015, 7) tutkiessaan nuorten miesten arkielämän terveystiedon lukutaidon ja
terveystietokäyttäytymisen yhteyttä terveyskäyttäytymiseen, fyysiseen terveyteen ja
sosiodemografisiin

tekijöihin.

Tutkimuksessa havaittiin,

että

lukiokoulutus

ja

vanhempien korkea sosioekonominen asema lisäsivät hyvän arkielämän terveystiedon
lukutaidon todennäköisyyttä. Terveystiedon lukutaidon todettiin olevan myös
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positiivisesti

yhteydessä

terveyttä

edistäviin

elintapoihin

ja

terveyteen

sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Myös luottamus omiin kykyihin arvioida,
löytää ja ymmärtää terveystietoa on tutkimuksen mukaan yhteydessä säännölliseen
liikuntaan ja terveellisiin syömistottumuksiin sekä hyvään fyysiseen kuntoon. (Hirvonen
2015, 7.)
Väittämät ovat melko samankaltaisia sekä eHEALS:issa että seulontavälineessä. Omaa
tutkimustani varten päätin tehdä näistä toisiaan tukevan yhdistelmän, johon olen ottanut
väittämiä molemmista. Otin mukaan kaikki kahdeksan eHEALS:in väittämää ja kuusi
väittämää seulontavälineen väittämistä, väittämien yhteenlasketun määrän ollessa 14
kappaletta. Väittämissä kysytään muun muassa terveysaiheisten tiedontarpeiden
tunnistamisesta, tietolähteiden tuntemuksesta ja käytöstä, terveysaiheisen tiedon
luotettavuuden arvioinnista sekä terveyttä käsittelevän tiedon käytöstä ja soveltamisesta.
eHEALS:ssa ja seulontavälineessä oli muutama samanlainen, mutta hieman eri tavalla
muotoiltu väittämä, kuten terveysaiheisessa tiedossa käytettävien sanojen tai lauseiden
ymmärtämisvaikeuksia koskevat eHEALS:in väittämä kahdeksan ja seulontavälineen
väittämä kahdeksan (ks. Liite 3 ja Liite 4), joista valitsin toisen. Jätin pois
seulontavälineen väittämistä terveysaiheisen tiedon luotettavuutta koskevat väittämät
kuusi ja seitsemän (ks. Liite 4) ja korvasin ne eHEALS:in väittämällä viisi (ks. Liite 3).

3.6 Terveyskäyttäytyminen ja terveysinformaatiokäyttäytyminen
Terveyskäyttäytymisellä kuvataan yksilön käyttäytymistä ja valintoja terveyteen
vaikuttavissa asioissa, kuten ravinto, tupakointi, liikunta tai alkoholinkäyttö
(Terveyskirjasto: Lääketieteen sanasto 2015). The World Health Promotion Glossaryn
(1998, 8) laajemman määritelmän mukaan terveyskäyttäytyminen on mitä tahansa
yksilön suorittamaa terveydentilasta riippumatonta toimintaa, jonka tarkoituksena on
edistää, suojella tai ylläpitää terveyttä, oli se sitten objektiivisesti katsoen tehokasta tai
ei.
Toiminta on myös keskeisessä roolissa myös Connerin ja Normanin (2005, 2)
terveyskäyttäytymisen määritelmässä, joka sisältää kaiken sen toiminnan, jonka
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tarkoituksena on estää tai havaita sairaus tai parantaa terveyttä ja hyvinvointia. Laaja
kirjo käyttäytymisen muotoja sopii tämän määritelmän alle, sisältäen terveyspalveluiden
käytön, kuten lääkärikäynnit ja rokotukset, hoito-ohjelman noudattamisen, kuten
määrätyn ruokavalion noudattamisen ja itseohjautuvaan terveyskäyttäytymisen muodot,
kuten dieetin, kuntoilun tai tupakoinnin (Conner & Norman 2005, 2-3).
Terveyskäyttäytyminen muodostuu tavallisesti jo lapsuudessa tai nuoruudessa
vakiintuneiden, usein tiedostamattomien tottumusten pohjalta, mutta myös tietoiseen
pyrkimykseen perustuva käyttäytymisen ja valintojen kautta. Terveyskäyttäytymisellä
on usein ajan mittaan ratkaiseva vaikutus yksilön terveyteen ja riskiin sairastua tai
kuolla, esimerkiksi koko ikänsä tupakoineista noin puolet kuolee tupakoinnista
johtuviin sairauksiin. (Terveyskirjasto: Lääketieteen sanasto 2015.)
Terveysinformaatiokäyttäytyminen (health information behaviour) taas sisältää sen,
kuinka ihmiset etsivät, hankkivat, arvioivat, kategorisoivat ja käyttävät relevanttia
terveysaiheista tietoa saavuttaakseen toivotun terveyskäyttäytymisen (Ek 2013, 1).
Casen (2012, 160) mukaan monet fokusoituneet informaatiokäyttäytymisen mallit
löytyvät terveyden tutkimuksen alueelta. Useat niistä ovat keskittyneet siihen miten
ihmiset kohtaavat terveysriskejä eli muuttaako saatu tieto terveyskäyttäytymistä (Case
2012, 160).
Ek (2013, 1) tutki sukupuolten välisiä eroja terveysinformaatiokäyttäytymisessä
suomalaisten keskuudessa ja havaitsi, että naiset olivat kiinnostuneempia ja raportoivat
paljon aktiivisemmasta terveysaiheisen tiedon hankinnasta sekä kiinnittivät enemmän
huomiota potentiaalisiin maailmanlaajuisiin pandemioihin. Lisäksi naiset huomioivat
paremmin arkielämässä ostamiensa hyödykkeiden vaikutuksia terveyteensä kuin
miehet. Naisten myös kerrottiin saavan miehiä enemmän informaalia terveysaiheista
tietoa perheenjäseniltä, muilta sukulaisilta, ystäviltä tai työkavereilta. (Ek 2013, 1.)
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4 KESKUSTELUFOORUMEJA KOSKEVA TUTKIMUS

Keskustelufoorumien käyttö on suomalaisten nuorten keskuudessa melko yleistä.
Lukutaitoon keskittyneen PISA 2009 – tutkimuksen mukaan 58% suomalaisista nuorista
osallistui

vähintään

muutaman

kerran

viikossa

keskustelufoorumien

ja

virtuaaliyhteisöiden keskusteluihin. (Leino & Nissinen 2012, 67.)
4.1 Keskustelufoorumien ominaisuuksia
Internetin keskusteluryhmät voidaan jakaa reaaliaikaisiin (esim. IRC) tai eireaaliaikaisiin

eli

asynkronisiin

ryhmiin,

jollainen

esimerkiksi

Demi

–

keskustelufoorumi on. Asynkronisissa keskusteluryhmissä keskustelu on usein
pitkäjänteisempää ja viesteissä on enemmän sisältöä. Keskusteluryhmiä voidaan
hyödyntää

tiedollisiin,

viihteellisiin

ja

viestinnällisiin

tarkoituksiin.

Ryhmiin

osallistuminen voi olla aktiivista ja näkyvää eli viestien kirjoittamista ja lähettämistä tai
passiivista ja näkymätöntä eli muiden lähettämien viestien lukemista. (Savolainen 1999,
14.) Passiivista osallistumista keskusteluihin voidaan nimittää myös ”lurkkaamiseksi”
(Burnett 2000).
Keskusteluryhmissä toteutuvat ”yhdeltä monille”, ”monilta yhdelle” ja ”monilta
monille” - tyyppinen viestintä. ”Yhdeltä monille” – tyyppistä viestintää edustaa jonkun
esittämä kysymys, johon saadaan vastauksia monilta eri osallistujilta ”monilta yhdelle”
– tyyppisen viestinnän mukaisesti. ”Monilta monille” –tyyppinen viestintä toteutuu, kun
useat henkilöt lähestyvät muita ryhmänä vaikkapa puolustaakseen jotain näkökohtaa.
Ryhmissä on myös helppo tavoittaa samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä riippumatta
aika- ja paikkarajoitteista ja koska osallistujia on melko paljon, neuvojen löytäminen
erilaisiin ongelmiin on ainakin periaatteessa mahdollista. (Savolainen 1999, 14.)
Tiedon jakamisen ja hankinnan näkökulmasta verkkoyhteisöissä syntyvät heikotkin
siteet ja suhteet ovat merkityksellisiä ja hyödyllisiä. Verkkoyhteisön jäsenille ominaista
on tarjota tietoaan, tukeaan, seuraansa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ihmisille joita he
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tuskin tuntevat tosielämässä tai jotka ovat täysin tuntemattomia. Verkkoyhteisöjen
jäsenillä on taipumusta luottaa tuntemattomiin, sillä se, että toisen asemaa tai persoonaa
ei tunneta voi kannustaa ottamaan yhteyttä. Näin tunnistetuksi tulemisen pelko
hälvenee, jolloin ihmiset voivat saada apua ja tukea arkaluontoisissakin asioissa.
(Wellman & Gulia 1999, 175-176.)
On kuitenkin olemassa vaara, että verkkoyhteisössä annetut vastaukset ovat virheellisiä
tai suorastaan harhaanjohtavia (Burnett 2000). Kritisoijat ovat huolissaan siitä, että
ihmiset kirjoittelevat kysymyksiä ja vastauksia verkkoyhteisöihin vain, koska he voivat
tehdä niin, eivätkä sen vuoksi että heillä olisi jotain todellista tarjottavaa tai tietoa
asioista (Wellman & Gulia 1999, 174). Wellman ja Gulia (1999, 174) pitävät kuitenkin
hieman liioiteltuna varoituksia, joiden mukaan verkkoyhteisöissä annettuja vastauksia
pidetään täysin tuulesta temmattuina tai virheellisinä ja huomauttavat, että varoittelijat
ovat unohtaneet sen tosiasian, että ihmiset ovat kautta aikojen antaneet toisilleen
neuvoja myös ennen Internetiä. Neuvoja on yleensä kysytty läheisiltä ja tuttavilta, mutta
Internetin myötä tuo lähipiiri on laajentunut huomattavasti. Wellman ja Gulia (1999,
175) myöntävät kuitenkin, että Internet on kiihdyttänyt virheellisen tiedon nopeaa
leviämistä laajalle.

4.2 Keskustelufoorumeja koskevan tutkimuksen tutkimuskohteet ja -menetelmät

Yksi varhaisimmista keskustelufoorumeja koskevista tutkimuksista on Savolaisen
vuonna

1999

julkaistu

artikkeli

”Kokemuksia

keskusteluryhmistä:

Internetin

keskusteluryhmät arkipäivän viestinnän ja tiedonhankinnan foorumeina”. Savolainen
(1999, 12) selvitti haastattelun keinoin millaisia kokemuksia ihmiset ovat saaneet
keskusteluryhmistä, mitkä tekijät saavat ryhtymään keskustelufoorumin käyttäjiksi,
mihin tarkoituksiin keskustelufoorumeja hyödynnetään, millaisia ovat keskusteluissa
käytetyn kielen erityispiirteet ja ongelmat. Tutkimus keskittyi keskusteluryhmien eiammatilliseen hyödyntämiseen (Savolainen 1999, 12). Artikkelissa kuvaillaan koko
kansan mittapuulla keskusteluryhmien käytön olevan vielä vähäistä ja vakiintumatonta
ja keskusteluryhmistä kiinnostuneet olivat enimmäkseen nuoria. Miesten myös
kerrotaan toistaiseksi olevan keskusteluryhmistä kiinnostuneempia kuin naisten.
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(Savolainen

1999,

21.)

Savolainen

(1999,

21)

kertoo,

että

asynkronisia

keskusteluryhmiä käytetään usein viihteellisiin tarkoituksiin, kuten eroottisen aineiston
selailuun, mutta useimpien keskusteluryhmien ja postituslistojen yleisilmettä kuvaillaan
melko asialliseksi, tosin piittaamatonta kielenkäyttöä ja mainontaa kuvataan
keskusteluryhmien ”vitsaukseksi”.
Savolainen (2011) on myöhemmin tutkinut myös Internetin keskusteluryhmien laadun
ja

luotettavuuden

arviointia

suomalaisella

keskustelufoorumilla
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sisällönanalyysin keinoin. Tutkimukseen poimittiin foorumilta mukaan kaksi aihealuetta
(yhteensä 50 threadia eli viestiketjua), joita olivat luomutuotteiden käyttö ja rasismi,
sillä nämä aihealueet herättävät eniten väittelyitä tiedon paikkansapitävyyden ja
uskottavuuden suhteen (Savolainen 2011, 1247). Savolainen (2011, 1254) lähestyi
tiedon laadun tarkastelua viestin sisällön avulla, kun taas luotettavuutta tutkiessa
keskityttiin tarkastelemaan viestin kirjoittajan ominaisuuksia. Molempien tarkasteluun
käytettiin ennalta määriteltyjä kriteereitä. Savolainen kertoo, että selkeitä arvioita tiedon
luotettavuudesta ja laadusta tehtiin melko usein: joka viides viesti sisälsi tällaisia
arvioita. Arviot olivat usein myös negatiivisia. (Savolainen 2011, 1254-1255.)
Mira Rissanen (2008) on tutkinut keskustelufoorumeita, informaatiokäyttäytymistä ja
tiedonhankintaa pro gradu – tutkielmassaan ”Internetin keskusteluryhmien käyttö ja
merkitys harrastuksiin liittyvässä tiedonhankinnassa”. Tutkimuksessa keskityttiin
kahteen suomalaiseen harrastuksiin liittyvään keskusteluryhmään, joita olivat DVDelokuvien keräilijöille suunnattu DVD Plaza-keskustelufoorumi ja kissaharrastajille
suunnattu InCatForum. Tutkimus toteutettiin sähköisen kyselyn avulla foorumien
käyttäjille. (Rissanen 2008, 2.) Yleisimmäksi syyksi käyttää keskustelufoorumeita nousi
kiinnostus aihepiirejä kohtaan. DVD-elokuvien keräilijöillä kyse oli enemmän
orientoivasta

tiedonhankinnasta

kun

taas

kissaharrastajilla

praktisen

eli

ongelmalähtöisen tiedon hankinnasta. Muita syitä keskusteluryhmien käyttöön olivat
muun muassa keskustelu ja mielipiteiden vaihto, tiedonjakaminen ja neuvominen.
Keskusteluryhmät myös todettiin hyvin hyödyllisiksi etenkin praktisen tiedonhankinnan
kohdalla, sillä 80 % molempien keskusteluryhmien käyttäjistä kertoi saaneensa
vastauksen ongelmaansa. (Rissanen 2008, 50-51.)
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Ari Haasio (2015, 5) taas on tutkinut väitöskirjassaan ”Toiseus, tiedontarpeet ja tiedon
jakaminen tietoverkon ”pienessä maailmassa” Ylilauta.org-sivuston Hikikomerokeskusteluryhmää,

jota

hän

luonnehtii

sosiaalisesti

vetäytyneiden

omaksi

keskustelufoorumiksi. Haasio (2015, 5) kertoo tutkimuksensa tavoitteeksi lisätä
ymmärrystä sosiaalisen vetäytymisen vaikutuksia tiedon jakamisen tapoihin osana
yksilöiden informaatiokäyttäytymistä. Hän haki tutkimuksessaan vastauksia muun
muassa siihen, millaisia tiedontarpeita viesteistä voidaan tunnistaa, minkä tyyppistä
tietoa

keskusteluryhmästä

etsitään

ja

mikä

on

vertaistuen

merkitys.

Analyysimenetelmänä Haasio on käyttänyt sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista
sisällönanalyysia. Haasio (2015, 6) muodosti keskusteluryhmän viesteistä 12
tiedontarveryhmää, joista suurimmiksi hän mainitsee seuraavat kategoriat: 1) raha,
toimeentulo, asuminen ja arjen askareet 2) terveys ja sairaus ja 3) sosiaalinen
vetäytyminen ja hikikomori-ilmiö. Hikikomori-ilmiöksi kutsutaan japanilaista ilmiötä,
jossa nuoret eristäytyvät yhteiskunnasta ja ottavat kontaktia ulkomaailmaan lähes
yksinomaan Internetin välityksellä (Haasio 2015, 3). Tutkimuksessa kävi ilmi
vertaistuen suuri merkitys ja Hikikomero-keskustelupalstan kuvailtiinkin muodostavan
sosiaalisesti vetäytyneille henkilöille virtuaalisen ”pienen maailman”, jonka yhteisenä
nimittäjänä voidaan nähdä samanlainen toiseuden kokemus (Haasio 2015, 6).
Anna-Maija Huhta (2013, 2) puolestaan tutki pro gradu - tutkielmassaan Karppaus.info
keskusteluryhmää ja siellä esiintyviä erilaisia karppauksen puhetapoja ja retorisen
vaikuttamisen keinoja virallisten ravitsemussuositusten haastajana. Huhta (2013, 2)
keräsi

keskustelufoorumilta

viestejä

ja

käytti

tutkimusmenetelmänään

diskurssianalyysia ja retorista analyysia. Hän tunnisti neljä erilaista puhetapaa, joita
olivat

tieteellinen

puhetapa,

kriittinen

puhetapa,

valtaistumisen

puhetapa

ja

ravintokriittinen puhetapa. Huhdan mukaan löydetyt puhetavat rakentavat karppaajista
yhtenäistä, mutta yhteiskunnasta erillistä ryhmittymää, joka hyökkää aktiivisesti
yhteiskunnassa vallalla olevia ajatuksia vastaan. Samalla rakennetaan karppaajien
yhteistä identiteettiä ja luodaan ”me-henkeä”, mutta korostetaan myös jokaisen
karppajan omaa identiteettiä karppaajana. Omien kokemusten jakaminen nouseekin
keskeiseen rooliin keskusteluryhmässä, sillä kokemuksiaan jakamalla saavuttaa
uskottavuutta ja luotettavuutta. (Huhta 2013, 82-84.)

32

Keskustelufoorumeista on tehty monenlaista tutkimusta monenlaisia menetelmiä
käyttäen, kuten edellä esitetyt tutkimukset todistavat. Keskustelufoorumeja voidaan
tutkia niin arkielämän tiedonhankinnan kanavana, informaatiokäyttäytymisen ja tiedon
jakamisen, laadun ja luotettavuuden arvioinnin kuin puhetapojenkin näkökulmasta.
Keskustelufoorumeita tutkiessa tutkimusmenetelminä voidaan käyttää niin haastattelua,
kyselyä kuin sisällönanalyysiakin.

5 TUTKIMUSKOHDE, -KYSYMYKSET, -MENETELMÄT JA AINEISTO

5.1 Tutkimuskohde ja –kysymykset

A-lehtien Mediaoppaasta (2016, 15) löytyy oma osio Demi-lehdelle, jonka kuvataan
olevan ”100 % nuorten naisten asialla”. Demi on aikakauslehti joka on ilmestynyt
vuodesta 1998 lähtien ja se ilmestyy kuukausittain. Levikki on 48 382 kappaletta ja
lukijamääräksi ilmoitetaan 127 000 lukijaa. Kohderyhmäksi ilmoitetaan 15-19-vuotiaat
nuoret naiset, joista kerrotaan tavoitettavan yli puolet. Lehden aiheiksi ilmoitetaan
muun muassa opiskelu, terveys, muoti ja ihmissuhteet. Demi.fi-keskustelufoorumin
kerrotaan olevan nuorten verkkopalvelu, jossa ”jaetaan ajatuksia ja kysytään neuvoja
kaikista mahdollisista aihepiireistä”. Mediaoppaassa (2016, 15) myös kerrotaan, että
Demi tavoittaa Facebookissa 65 000 seuraajaa ja Instagramissa liki 17 000 seuraajaa.
Tutkimuksessani keskityn kuitenkin ainoastaan Demi-keskustelufoorumiin ja sen
sisältöön, enkä itse lehden sisältöön tai Demiin sosiaalisessa mediassa.
Itse Demi.fi-nettisivulta löytyy “Tietoa vanhemmille”- osuus, josta löytyy perustietoa
keskustelufoorumista. Demi.fi-sivustoa kuvaillaan osiossa seuraavasti:
”Demi.fi on Suomen suosituin tyttöjen foorumi, jossa tytöt voivat keskustella
heitä kiinnostavista asioista, liittyvätpä ne sitten huulipunan sävyn valintaan,
seurustelun aloittamiseen tai kokeeseen lukemiseen. Demi.fissä on iloinen,
ystävällinen ja kannustava ilmapiiri. Täältä nuoret löytävät vastaukset mieltä
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askarruttaviin kysymyksiin eri alojen asiantuntijoilta ja saavat vertaistukea
toisiltaan. Demi.fin kautta moni on saanut uusia ystäviä. Rekisteröityminen
palveluun on maksutonta. Demi.fin kuten Demi-lehdenkin omistaa A-lehdet Oy.”.
Osiossa kerrotaan myös, että Demi.fi-sivustoa valvovat tehtävään koulutetut aikuiset,
joille asiattomasta sisällöstä voi ilmoittaa ilmiantopainikkeella, joka löytyy jokaisesta
keskustelusta. Asiattomaksi sisällöksi ilmoitetaan kaikenlainen kiusaaminen, laittoman
materiaalin levittäminen ja keskustelu esimerkiksi laihduttamisesta tai ulkonäön
arvostelusta tai jostain muusta hyvän maun rajat ylittävästä aiheesta. Sääntöjen vastaiset
keskustelut poistetaan ja niitä rikkoneen käyttäjän toimintaa sivustolla rajoitetaan eli
nimimerkki laitetaan ”jäähylle” tai jopa poistetaan kokonaan. Vakavimmissa
tapauksissa otetaan yhteys poliisiin. Sivustolla myös kerrotaan päivystävän eri alojen
ammattilaisia, kuten nettipoliisi ja nuorisotyöntekijöitä, joiden kanssa nuorten on
mahdollista keskustella.
”Säännöt”-osioista löytyy paljon lisää ja myös hyvin tarkkaa informaatiota sivuston
säännöistä. Säännöissä kehotetaan noudattamaan hyviä tapoja, kunnioittamaan toisten
mielipiteitä,

käyttäytymään

muutenkin

asiallisesti

ja

olemaan

häiriköimättä.

Häiriköinnin muodoista kerrotaan seuraavasti:
”Floodaus eli saman viestin kirjoittaminen useampaan kertaan tai useamman
samantyyppisen otsikon perustaminen sekä trollaus eli pilaviestien lähettäminen ja
muiden tahallaan harhaanjohtaminen ovat kiellettyjä.”
Kiusaamisen, laihduttamisesta keskustelemisen ja ulkonäön arvostelemisen lisäksi
kiellettyjä

aiheita

ovat

itsetuhoinen

kirjoittelu,

huumausaineista

kirjoittelu,

pornografinen materiaali, laittoman materiaalin, kuten musiikin tai elokuvien
lataaminen, levittäminen ja siihen yllyttäminen sekä yleensäkin Suomen lain vastainen
toiminta ja propagandan levittäminen, kuten uskonnolliset tekstit, joiden on tarkoitus
käännyttää. Säännöissä muistutetaan myös huomioimaan tekijänoikeudet.
Keskustelufoorumi on jaettu kaikkiaan 21 aihealueeseen tai kategoriaan, joissa
keskustellaan aiheeseen liittyvistä asioista. Näitä kategorioita ovat ”Oma planeetta”,
”Demitys”, ”Keho”, ”Tyyli ja kauneus”, ”Suhteet”. ”Syvälliset”, ”Ajankohtaista”,
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”Tekniikka ja netti”, ”Leffat”, ”Musa”, ”Televisio”, ”Huvit”, ”Vapaa-aika”, ”Sportti”,
”Opiskelu ja työ”, ”Vlogit ja blogit”, ”Kokkailut”, ”Runot ja kirjat”, ”Novellit”,
”Roolipelit” ja ”Gallupit”. Keskustelualueilla ei kuitenkaan puhuta aina vain sen otsikon
alle kuuluvista asioista, vaan esimerkiksi ”Keho”-alueella keskustellaan myös
kauneudenhoidosta, tyylistä ja liikunnasta, vaikka näille olisikin omat alueet.
Aiemmin Demin keskustelufoorumia ja sen sisältöä on käytetty tutkimusaineistona
muun muassa tyttöjen ja nuorten naisten seksuaalisuuden ja siihen suhtautumisen
tutkimiseen (Laukkanen 2007), nuorten ensimmäisen seksikerran ja sen merkityksen
tutkimiseen

(Laukkanen

2006

&

Laukkanen

2007)

sekä

nuorten

naisten

kulutustottumusten tutkimisessa (Sorsakivi 2008).
Tutkimuskysymyksiäni tässä tutkimuksessa ovat:
1. Millainen on Demi-keskustelufoorumia käyttävien tyttöjen ja nuorten naisten
terveystiedon lukutaito ja sen taso?
2. Millaista terveyteen ja kehoon liittyvää tietoa tytöt ja nuoret naiset hakevat Demikeskustelufoorumilta?
3. Millainen on Demi-keskustelufoorumin luonne terveysaiheisen tiedon tarjoajana?
Tutkimusmenetelminäni

ovat

kysely,

määrällinen

tutkimus

ja

laadullinen

sisällönanalyysi. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen saan vastauksen kyselyn
ensimmäisen osan väittämien avulla. Toiseen tutkimuskysymykseen saan vastauksen
kyselyni toisen osan tiedontarvekategorioita sisältävän kysymyksen ja aihetta koskevan
avoimen

kysymyksen

avulla.

Kolmanteen

tutkimuskysymykseen

Demi-

keskustelufoorumin luonteesta saan vastauksen kyselyn toisen osan muiden kysymysten
avulla, jossa kysytään muun muassa miksi hakee terveysaiheista tietoa juuri Demikeskustelufoorumilta, onko kokenut saavansa apua terveysaiheisiin ongelmiinsa
foorumilta, onko kokenut saamansa tiedot luotettaviksi, miten arvioi saamansa tiedon
luotettavuutta ja onko saatu tieto muuttanut terveyskäyttäytymistä (ks. Liite 1).
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5.2 Kyselytutkimus

Kyselytutkimuksen idean voi ylipäänsä nähdä olevan hyvin yksinkertainen, sillä kun
halutaan tietää mitä ihminen ajattelee ja miksi hän toimii tietyllä tavalla, on järkevää
kysyä asiaa häneltä itseltään (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72). Vehkalahti (2008, 11)
kuvaa kyselytutkimusta tärkeäksi tavaksi kerätä sekä tarkastella tietoa esimerkiksi
yhteiskunnan ilmiöistä, ihmisten toiminnasta, mielipiteistä, asenteista ja arvoista.
Kysely onkin yksi kvantitatiivisen tutkimuksen keskeisistä aineistonkeruumenetelmistä
(Alkula ym 1994, 69). Tutkimukseni kysely on pääosin kvantitatiivinen kysely, jossa
myös avoimia kysymyksiä, joista saadaan kvalitatiivista aineistoa.
Jyrinki (1977, 8) jaottelee kyselytutkimuksen kolmeen erilaisen kyselyn muotoon, joita
ovat postikysely, ryhmäkysely ja informoitu kysely. Postikyselyssä tutkittaville
lähetetään

postitse

kyselylomake,

jonka

he

palauttavat.

Ryhmäkyselyssä

kyselylomakkeet taas jaetaan tietylle koossa olevalle ryhmälle, kuten vaikkapa
koululuokalle täytettäväksi ja kerätään sitten pois. Informoidussa kyselyssä lomakkeet
jaetaan vastaajille ja selvennetään samalla sen täyttämiseen liittyviä keskeisiä seikkoja.
Informoidut

kyselyt

edustavat

kontrolloituja

kyselyjä,

jossa

kysely

viedään

henkilökohtaisesti osallistujille ja annetaan suullisesti täydentävää tietoa. (Jyrinki 1977,
8 ; Alkula ym 69-70.) Postikyselyssä taas suora kontakti puuttuu kokonaan (Alkula ym
1994, 69).

Oma sähköinen kyselyni edustaa näistä vaihtoehdoista todennäköisesti

eniten postikyselyn modernia muotoa.
Jyrinki (1977, 25) mainitsee postikyselyn eduiksi haastatteluun verraten muun muassa
taloudellisuuden, tavoitettavuuden, haastattelijan vaikutuksen eliminoitumisen ja
kysymysten yhdenmukaisuuden. Alkula ym. (1994, 138) mainitsevat postikyselyn
eduksi myös sen, että se sopii arkaluontoisten asioiden kysymiseen. Postikyselyn
heikkouksiksi Jyrinki (1977, 25) nostaa esiin kysymisen rajoitetummat mahdollisuudet,
muun muassa lisäselvennyksen mahdollisuuden puuttuessa, kysymysten pienemmän
maksimimäärän ja suuremman vastaamattomuuden suhteessa haastatteluun. Hän myös
huomauttaa, että tutkijalla ei ole postikyselyssä täyttä varmuutta siitä, kuka kyselyyn
todellisuudessa on vastannut eli vastaustilanne on kontrolloimaton. (Jyrinki 1977, 25-27
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; Alkula ym 1994, 138.) Samat edut ja heikkoudet nousevat esiin myös sähköisessä
kyselyssä.

5.3 Kyselylomakkeen laadinta ja aineistonkeruu

Toteutin tutkimuksen aloittamalla Keho-palstan otsikoiden ja keskustelujen selailulla ja
niistä karkeiden tiedontarvekategorioiden muodostamisella sisällönanalyysin keinoin.
Tällä tavalla sain muodostettua jonkinlaisen kuvan käyttäjien terveyteen liittyvistä
tiedontarpeista. Kategorioiden muodostamisen apuna käytin lisäksi samaa kohdetta
koskeneessa pilottitutkimuksessani muodostunutta pohjaa (Tirroniemi 2015) ja
Niemelän ym (2012, 134) kyselytutkimuksessa esiintyneitä tiedontarvekategorioita.
Rajasin pois sellaisen aineiston, joka ei liity suoranaisesti terveyteen, kuten keskustelut
meikeistä ja muista kauneudenhoidollisista asioista.

Rajanveto oli paikoin hyvin

haastavaa, sillä Keho-palstalla keskustellaan myös paljon terveyteen liittymättömistä tai
hieman hatarasti liittyvistä aiheista, kuten kehonkuvaan liittyvistä asioista. Päätin
kuitenkin ottaa kehonkuvaan liittyviä asioita mukaan tutkimukseeni, sillä niillä on
vaikutusta terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen. Keräsin aineistoa sattumanvaraisesti
selailemalla eri päiviltä aikavälillä helmikuu-huhtikuu 2016.
Hyödynsin Demi-keskustelufoorumin verkkokeskustelujen perusteella muodostettuja
kategorioita sähköisessä kyselyssä, jonka laadin keskustelufoorumin käyttäjille (kts.
Liite 1). Loin kyselyn Google Formsin avulla. Google Forms muodostaa automaattisesti
saaduista vastauksista tiivistelmän kuvioineen, mikä helpottaa aineiston käsittelyä ja
analysointia. Vastaukset tulevat näkyviin myös reaaliaikaisesti. Ulkonäöllisesti yritin
tehdä kyselystä mahdollisimman selkeän, helposti lähestyttävän ja värimaailmaltaan
vetoavan. Vaikka kyselyn ulkonäöllisten seikkojen merkitys onkin melko vähäinen
(Alkula 1994, 132), ajattelin yrittää käyttää sitä yhtenä keinona vastaajien
houkuttelemiseen. Kyselyyn vastaamiseen arvioin menevän noin 10-15 minuuttia ja
kyselyyn vastattiin anonyymisti.
Kyselyssä on kaksi varsinaista osaa demografisten tietojen lisäksi. Kysymysten
laatiminen

perustuu

tiedonhankinnan

ja

informaatiokäyttäytymisen

aiempaan
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tutkimukseen sekä kehollisuutta koskevaan ja terveystiedon lukutaidon tutkimukseen.
Demografisten tietojen osassa kysytään ikä, sukupuoli ja koulutustaso. Ikä ilmoitetaan
syntymävuotena. Jyringin (1977, 52) mukaan iän kysyminen syntymävuotena on
yksiselitteisin tapa kysyä. Jos ikää kysyttäisiin esimerkiksi ”kuinka vanha olette?” –
muodossa, on mahdollista, että vastauksia pyöristetään tai kaunistellaan (Jyrinki 1977,
52). Lähtökohtaisesti oletan, että vastaajat ovat 15 -vuotiaita (eli vuonna 2001
syntyneitä) tai sitä vanhempia nuoria naisia.
Laitoin sukupuoli -kohtaan vaihtoehdoksi myös miehen, sillä on mahdollista, että
kyselyyn vastaisi myös miespuolinen henkilö, vaikka kyselyni onkin suunnattu naisille,
sillä keskustelufoorumilla käy oletettavasti myös jonkin verran miehiä. Sukupuolikohdassa on myös vaihtoehto ”en halua määritellä”, sillä uskon sen sopivan
kohderyhmän tarpeisiin. Koulutustaso-kohdassa kysyn vastaajan korkeinta koulutusta ja
tähän lasketaan myös meneillään oleva koulutus. Vaihtoehtoina ovat peruskoulu,
ammattikoulu, ylioppilas, ammattikorkeakoulu ja yliopisto. Valitsin termin ”ylioppilas”
lukion sijasta sen vuoksi, että kaksoistutkinnon suorittaneet voivat myös vastata
kohtaan.
Kyselyn ensimmäinen varsinainen osa koskee terveystiedon lukutaitoa ja terveyttä
käsittelevän tiedon hankintaa ja siinä hyödynnetään eHEALS:ssä (Eriksson-Backa ym.
2012, 86) ja seulontavälineessä (Niemelä ym. 2012, 134) luotujen väittämien
yhdistelmää. Osassa on 14 väittämää, joihin vastataan Likertin viisiportaisen asteikon
avulla, arvojen ollessa 1= täysin eri mieltä – 5= täysin samaa mieltä. Likertin asteikko
soveltuu erityisen hyvin mittaamaan sitä, kuinka paljon joku on toista enemmän jonkin
asian puolesta tai sitä vastaan (Alkula ym 1994, 134). Väittämissä kysytään muun
muassa terveysaiheisten tiedontarpeiden tunnistamisesta, tietolähteiden tuntemuksesta ja
käytöstä, terveysaiheisen tiedon luotettavuuden arvioinnista ja terveyttä käsittelevän
tiedon käytöstä ja soveltamisesta. Kyselyn aihepiirien valinta perustuu aiempaan
informaatiolukutaidon ja terveystiedon lukutaidon tutkimukseen (mm. AASL 2007, 3;
American Library Association 1989; Bowler & Nesset 2013, 45; Eriksson-Backa ym.
2012, 84; Niemelä ym. 2012, 152-153). (ks. alaluvut 3.2-3.4)
Kyselyn toinen osa koskee käyttäjien terveyteen liittyviä tiedontarpeita ja sitä,
millaisista terveyteen liittyvistä asioista he hakevat tietoa Demi-keskustelufoorumilta
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sekä kuinka luotettavina he pitävät saamiaan tietoja, miten he arvioivat tiedon
luotettavuutta ja ovatko tiedot muuttaneet heidän terveyskäyttäytymistään. Tässä osassa
hyödynsin luomiani tiedontarvekategorioita, joista vastaaja voi rastittaa yhden tai
useamman kategorian, joista hakee tietoa keskustelufoorumilta. Lisäksi osassa on
muutamia avoimia kysymyksiä joihin vastataan vapaamuotoisesti omin sanoin, kuten
miksi hakee terveysaiheista tietoa juuri Demi-keskustelufoorumilta, onko kokenut
saavansa apua terveysaiheisiin ongelmiin sivustolta, kuinka luotettavina saamiaan
tietoja

pitää

tai

ovatko

saadut

tiedot

ja

vastaukset

muuttaneet

omaa

terveyskäyttäytymistä.
Laitoin kyselyni Demi-keskustelufoorumin Keho-palstalle 17.06.2016, saatuani Demin
toimitukselta tutkimusluvan. Tein foorumille nimimerkin ja keskustelunavauksen, joka
sisälsi linkin kyselyyni saateteksteineen. Keskustelunavaukseni keräsi jonkin verran
kommentteja ja pystyin myös kommunikoimaan keskustelijoiden kanssa vastaamalla
viesteihin tai antamalla viesteille sydämiä eli tykkäyksiä. Viimeiset vastaukset kyselyyn
tulivat 19.07.2016, eli kysely oli sivustolla noin kuukauden.

5.4 Kyselyaineiston analyysi
Aloitin kyselyn vastausten analysoinnin siirtämällä tiedot Google Forms:sta Google
Sheets:n, jossa pystyin käsittelemään tietoja taulukkomuodossa ja luomaan niistä
kuvioita. Analyysi perustuu kvantitatiiviseen aineiston taulukointiin ja sen perusteella
laadittuihin diagrammeihin. Muutamien kysymysten kohdalla tein vastauksille myös
ristiintaulukointia SPSS:n avulla iän ja koulutustason kanssa saadakseni tarkempaa ja
syvällisempää tietoa. Hyödynsin ristiintaulukointia esimerkiksi väittämille, joissa
vastaukset olivat jakaantuneet tasaisemmin kaikille arvoille.
Pyysin kyselyssä ikää muodossa ”ikä (syntymävuosi)”, mutta ikiä oli ilmoitettu
kyselyssä pelkän syntymävuoden lisäksi esimerkiksi muodossa ”16 (2000)”, ”17,1998”,
”01”, ”16”, ”2000, eli 16-vuotias”, ”14 2002” ja kokonaisena syntymäpäivänä
(”22.01.2000”). Yhdenmukaistin iät syntymävuosiksi muuttamalla ikänsä edellä
mainituilla tavalla ilmoittaneet siihen syntymävuoteen kuuluvaksi, jonka he ovat
täyttäneet vuonna 2016, esimerkiksi 16-vuotiaat 2000-syntyneiksi.
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Suurin osa vastaajista oli ilmoittanut sukupuolekseen naisen, mutta neljä vastaajaa
ilmoitti sukupuolekseen miehen ja yksi vastaaja ei halunnut määritellä sukupuoltaan.
Neljästä mieheksi sukupuolensa ilmoittaneesta kolme oli jättänyt kyselyyn vahvasti
naiseen viittaavan sähköpostiosoitteen (naisen etunimi + sukunimi), jolloin tulkitsin
nämä kolme vastaajaa naisiksi. Yksi mieheksi sukupuolensa ilmoittanut ei ollut jättänyt
sähköpostiosoitettaan, joten tulkitsin vastaajan mieheksi ja näin ollen jätin vastauksen
lopullisen analyysin ulkopuolelle, sillä tutkimukseni kohteena ovat nimenomaan tytöt ja
nuoret naiset. Yhden sukupuoltaan määrittelemättömän tulkitsin myös naiseksi vahvasti
naiseen viittaavan sähköpostiosoitteen vuoksi. Näin ollen sukupuolen osalta kaikki
vastaajat tulkittiin naisiksi.
Kahteen erilliseen vastaukseen oli jätetty sama sähköpostiosoite, mutta eri
syntymävuodet. Vastaukset poikkesivat myös muulta sisällöltään jonkin verran
toisistaan, joten tulkitsin vastaajat eri henkilöiksi ja otin molemmat vastaukset mukaan
lopulliseen analyysiin.
Kyselyssä oli neljä avointa kysymystä, joista kaksi oli pakollisia. Luokittelin avoimet
vastaukset teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla muodostaen niistä ryhmiä. Ryhmiä
muodostaessa käytin siis pohjana aiheesta teorian avulla muodostunutta ymmärrystäni,
mutta annoin tilaa myös aineistolle. Usea vastaus sopi myös moneen eri ryhmään,
jolloin jaoin vastauksen osiin. Tein karkeata aineiston kvantifiointia laskemalla kuinka
moni vastaaja ilmaisi vastauksessaan samaa asiaa.

Tällä tavoin sain pääkohdat

nousemaan esiin aineistosta.
Hyvän aineiston peruskriteerinä voidaan pitää luotettavuutta, jota voi arvioida kahdella
periaatteiltaan eroavalla tavalla. Aineiston sisäistä luotettavuutta arvioidessa kysytään,
miten hyvin kerätyt tiedot kuvaavat niitä asioita, joita oli tarkoitus tutkia eli onko
tutkimuksessa tutkittu sitä mitä on luvattu. Sisäistä luotettavuutta voi kuvata myös
validiteetin käsitteellä. Aineiston ulkoista luotettavuutta arvioidessa taas mietitään
voisiko aineiston pohjalta tehdä yleisempiä päätelmiä. Ulkoisen luotettavuutta voidaan
kuvata myös reliabiliteetin käsitteellä, jolla viitataan myös tutkimustulosten
toistettavuuteen. Aineiston sisäisen luotettavuuden ollessa huono, ei ulkoisella
luotettavuudella kerrota olevan juurikaan merkitystä, sillä vaikka kerätyt tiedot olisivat
kuinka yleistämiskelpoisia tahansa ei sisäisesti epäluotettavilla tiedoilla ole arvoa.
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(Alkula ym 1994, 44-45 ; Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) Kyselyn kohdalla
luotettavuutta parantavina ja sen kannalta merkittävinä tekijöinä voidaan nähdä muun
muassa tutkimuksen huolellinen suunnittelu, tutkittavien perusteltu poiminta ja
kysyttyjen asioiden selkeys sekä se, että kysymykset esitetään jokaiselle koehenkilölle
täysin samassa muodossa (Alkula ym 1994, 132 ; Valli 2001, 101).
Oman tutkimukseni sisäisen luotettavuuden eli validiteetin arvioisin melko hyväksi,
sillä

keräämäni

aineisto

vastaa

tutkimuskysymyksiin.

Tutkimukseni

ulkoisen

luotettavuuden eli reliabiliteetin arvioisin myös melko hyväksi, sillä aineistoni on 289
vastaajan myötä suhteellisen laaja otos ja antaa melko hyvän kuvan kohdeyleisöstään eli
Demi-keskustelufoorumin käyttäjistä. Sitä ei kuitenkaan voi yleistää koskemaan kaikkia
ikäryhmään kuuluvia tyttöjä ja nuoria naisia.

5.5 Laadullinen sisällönanalyysi
Sisällönanalyysia voidaan pitää paitsi yksittäisenä metodina myös väljänä teoreettisena
kehyksenä, jonka voi liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin ja sen avulla voi tehdä
monenlaista tutkimusta. Laadullisen analyysin toteutuksesta on muodostettu yleinen
kuvaus, jossa lähdetään liikkeelle päätöksestä. Täytyy päättää, mikä aineistossa on
kiinnostavaa ja tehdä vahva päätös asiasta. Seuraavaksi aineisto täytyy käydä läpi ja
erottaa ja merkitä omaan kiinnostukseen sisältyvät asiat ja jättää kaikki muu pois
tutkimuksesta. Merkityt asiat täytyy kerätä yhteen ja erilleen muusta aineistosta ja
luokitella, teemoitella tai tyypitellä ja lopuksi kirjoitetaan yhteenveto. (Tuomi &
Sarajärvi 2009, 91-92.)
Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus
tutkimusaineistosta

ja

analyysiyksiköt

valitaan

tutkimuksen

tarkoituksen

ja

tehtävänasettelun vaatimalla tavalla aineistosta. Aineistolähtöinen analyysi voidaan
toteuttaa esimerkiksi aineistoa pelkistämällä, ryhmittelemällä ja erilaisia ala- ja
yläkategorioita sekä yhdistäviä kategorioita muodostamalla. (Tuomi & Sarajärvi 2009,
95, 101, 108-109.) Lähtökohdiltaan aineistolähtöisen analyysin kanssa yhteneväisenä on
teoriaohjaava

sisällönanalyysi.

Erotuksena

aineistolähtöisestä

analyysistä
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teoriaohjaavassa analyysissa empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin.
Teoriaohjaavassa analyysissa käsitteet tuodaan mukaan ikään kuin ilmiöstä jo
tiedettynä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117.)
Toteutin teoriaohjaavan sisällönanalyysin Keho-palstan otsikoista ja keskusteluista
edellä

mainittua

yleistä

kuvausta

mukaillen,

muodostamalla

kategorioita

pilottitutkimukseni (Tirroniemi, 2015) pohjalta ja Niemelän ym. (2012, 134)
tutkimuksen

kyselylomakkeessa

esiintyneitä

tiedontarvekategorioita

mukaillen.

Hyödynsin muodostettuja kategorioita kyselylomakkeen tekemisessä.
Käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia myös kyselyn kvalitatiivisten vastausten
analysointiin. Luokittelin avoimet vastaukset teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin
muodostamalla niistä ryhmiä. Ryhmiä muodostaessa käytin siis apuna aiheista teorian
avulla muodostunutta ymmärrystäni (mm. Burnett 2000; Lenhart ym. 2010, 26; Conner
& Norman 2005, 2-3; Savolainen 2011, 1254; Rissanen 2008, 50-51; Niemelä ym.
2012, 131), mutta annoin myös aineiston ”puhua puolestaan”. Tein karkeata aineiston
kvantifiointia laskemalla kuinka moni vastaaja ilmaisi vastauksessaan samaa asiaa, näin
sain pääkohdat nousemaan esiin aineistosta. Sisällönanalyysissa sovelletut luokat
löytyvät liitteestä 5.
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6 TULOKSET
Kyselyyn tuli kaiken kaikkiaan 290 vastausta, joista jätin lopullisen analyysin
ulkopuolelle yhden vastauksen. Näin ollen lopulliseen analyysiin tuli mukaan yhteensä
289 vastausta.
6.1 Demografiset tiedot
Sukupuolen osalta kaikki vastaajat tulkittiin naisiksi, jolloin vastaajista 100 % oli naisia.
Vastaajien iät jakaantuivat melko laajalle. Nuorin vastaaja oli 11-vuotias (2005syntynyt) ja vanhin vastaaja oli 29-vuotias (1987-syntynyt). Suurin osa vastaajista (17,3
%) oli syntynyt vuonna 1997 (19-vuotiaita) ja toiseksi suurin osa vastaajista (14,9 %)
oli 1999-syntyneitä eli 17-vuotiaita. Kolmanneksi suurin osa vastaajista oli 1998- ja
2000-syntyneitä eli 18- ja 16-vuotiaita, molempia 11,8 % vastaajista (kuvio 4).
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Kuvio 4. Vastaajien ikäjakauma.
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Koulutustaustaltaltaan suurin osa vastaajista (40,1 %) oli ylioppilaita eli he olivat joko
käyneet tai käymässä lukiota tai ammattilukiota. Seuraavaksi eniten (29,4 %) oli
peruskoululaisia tai peruskoulun käyneitä. Kolmanneksi suurin ryhmä (14,5 %) olivat
ammattikoululaiset tai ammattikoulun käyneet. Neljänneksi suurin osa vastaajista (9 %)
oli ammattikorkeakoulussa opiskelevia tai sieltä valmistuneita. Pienin osuus vastaajista
(6,9 %) taas oli yliopistossa opiskelevia tai sieltä valmistuneita (kuvio 5).

Kuvio 5. Vastaajien koulutustaso.
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6.2 Terveystiedon lukutaito
Terveystiedon lukutaitoa tutkittiin neljäntoista väittämän avulla. Väittämät ovat
yhdistelmä eHEALS:sta ja seulontavälineestä (kts. Luku 3.5). Väittämiin vastattiin
viisiportaisella Likert – asteikolla arvojen ollessa 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin
eri mieltä, 3 = en osaa sanoa 4 = jokseenkin samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä.
Ensimmäisen väittämän avulla tutkittiin yksilöiden päätöksentekokykyä sekä kykyä
tunnistaa terveystiedon tarve. Suurin osa vastaajista (47,1 %) arvioi, että heidän oli
jokseenkin helppo päättää millaisissa tilanteissa he tarvitsevat terveysaiheista tietoa.
Melkein kolmannes vastaajista (30,8 %) ilmoitti, että heidän on helppo päättää
millaisissa tilanteissa he tarvitsevat terveysaiheista tietoa. 17,6 % vastaajista ei osannut
sanoa onko heidän helppo vai vaikea päättää millaisissa tilanteissa he tarvitsevat
terveysaiheista tietoa. Hyvin harvan vastaajan (4,5 %) oli vaikea tai jokseenkin vaikea
päättää millaisissa tilanteissa he tarvitsevat terveysaiheista tietoa (kuvio 6).

Kuvio 6. Terveysaiheisen tiedontarpeen tunnistaminen (1= täysin eri mieltä, 5= täysin
samaa mieltä).
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Analysoidessa ikää suhteessa terveysaiheisen tiedontarpeen tunnistamiseen selvisi, että
kaikille ikäryhmille on jokseenkin helppoa tai helppoa päättää millaisissa tilanteissa
tarvitsee terveysaiheista tietoa. Vähiten vaikeuksia terveysaiheisen tiedontarpeen
tunnistamisessa on 21-25-vuotiailla ja 26-vuotiailla ja sitä vanhemmilla, kun taas eniten
vaikeuksia on tulosten mukaan 11-15- ja 16-20-vuotiailla, joista tosin vain 4,8 %
mielestä on vaikeaa tai jokseenkin vaikeaa päättää millaisissa tilanteissa he tarvitsevat
terveysaiheista tietoa. Yleisesti ottaen siis millään ryhmällä ei vaikuta olevan erityisesti
vaikeuksia päättää millaisissa tilanteissa he tarvitsevat terveysaiheista tietoa (taulukko
1).

Taulukko 1. Iän suhde terveysaiheisen tiedontarpeen tunnistamiseen. Kannanotot
väittämään ”Minun on helppo päättää millaisissa tilanteissa tarvitsen terveysaiheista
tietoa”.

Ikä

Vastaaji
a

11-15
16-20
21-25
26-

Täysi
n eri
mieltä
(%)

Jokseen
kin eri
mieltä
(%)

En
osaa
sanoa
(%)

0
1,1
0
0
2

4,8
3,7
3,6
0
11

21,4
18,5
12,7
0
51

Jokseen
kin
samaa
mieltä
(%)
52,4
47,6
40,0
66,7
136

Täysin
samaa
mieltä
(%)

Yhteen
sä (%)

Vastaaj
ia

21,4
29,1
43,6
33,3
89

100
100
100
100

42
189
55
3
289

Ristiintaulukoidessa koulutustasoa ja terveysaiheisen tiedontarpeen tunnistamista kävi
ilmi, että eniten vaikeuksia päättää millaisissa tilanteissa he tarvitsevat terveysaiheista
tietoa oli

ammattikorkeakoulussa opiskelevilla tai sieltä valmistuneilla sekä

ammattikoulun käyneillä tai siellä opiskelevilla. Molemmista miltei kahdeksan
prosenttia ilmoitti jonkinlaisista vaikeuksista. Vähiten vaikeuksia terveysaiheisen
tiedontarpeen tunnistamisessa taas oli yliopisto-opiskelijoilla tai sieltä valmistuneilla,
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joista 95,0 % kertoi, että heidän on jokseenkin helppoa tai helppoa päättää millaisissa
tilanteissa he tarvitsevat terveysaiheista tietoa. Millään ryhmällä ei kuitenkaan voi sanoa
olevan merkittäviä vaikeuksia terveysaiheisen tiedontarpeen tunnistamisessa (taulukko
2).
Taulukko 2. Koulutustason suhde terveysaiheisen tiedontarpeen tunnistamiseen.
Kannanotot väittämään ”Minun on helppo päättää millaisissa tilanteissa tarvitsen
terveysaiheista tietoa”.

Täysi
n eri
mieltä
(%)
Koulutus Peruskoulu
taso
Ammattikoulu
Ylioppilas
Ammattikorkea
koulu
Yliopisto
Vastaaji
a

En
osaa
sano
a
(%)
24,7

Jokse
enkin
samaa
mieltä
(%)
49,4

Täysi
n
samaa
mieltä
(%)
21,2

Yhtee
nsä
(%)

Vasta
ajia

0

Jokse
enkin
eri
mieltä
(%)
4,7

100

85

2,4
0,9
0

4,8
1,7
7,7

23,8
14,7
11,5

42,9
48,3
42,3

26,2
34,5
38,5

100
100
100

42
116
26

0
2

5,0
11

0
51

45,0
136

50,0
89

100

20
289

Toisen väittämän avulla tutkittiin kykyä löytää mahdollisia tiedonlähteitä ja hankkia
terveystietoa. Lähes puolet vastaajista (47,4 %) tietää melko hyvin mitä lähteitä käyttää
terveysaiheisen tiedon hankkimiseen ja runsas kolmannes vastaajista (37,4 %) kertoi
tietävänsä tämän hyvin. En osaa sanoa - vastauksen antoi 11,8 % vastaajista, kun taas
2,8 % vastaajista kertoi olevansa epätietoisia siitä, mitä lähteitä käyttää terveysaiheisen
tiedon hankkimiseen. Kaksi vastaajaa (0,7 %) ei tiennyt mitä lähteitä käyttää
terveysaiheisen tiedon hankintaan (kuvio 7).

47

Kuvio 7. Terveysaiheisten tiedonlähteiden tuntemus (1= täysin eri mieltä, 5= täysin
samaa mieltä).

Kolmannella väittämällä mitattiin kykyä löytää lähteistä relevanttia tietoa. Noin puolet
vastaajista (49,1 %) vastasi, että heidän mielestään on jokseenkin helppoa ja vajaan
kolmanneksen (30, 8 %) mielestä oli helppoa löytää tarvitsemansa terveysaiheinen tieto
tiedonlähteistä joita he käyttävät. Vastaajista 17,3 % ei osannut sanoa onko helppoa vai
vaikeaa löytää tarvitsemansa terveysaiheinen tietoa käyttämistään tiedonlähteistä.
Viiden vastaajan (1,7 %) mielestä on jokseenkin vaikeaa ja kolmen mielestä (1 %)
vaikeaa löytää tarvittava terveysaiheinen tietoa käyttämistään tiedonlähteistä (kuvio 8).
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Kuvio 8. Terveysaiheisen tiedon löytäminen käytetyistä tiedonlähteistä (1= täysin eri
mieltä, 5= täysin samaa mieltä).

Neljännessä

väittämässä

tutkittiin

myös

kykyä

löytää

lähteistä

relevanttia

terveysaiheista tietoa ja tunnistaa se. Yli sata vastaajaa (37 %) katsoi, että he eivät koe
hankkivansa kovin paljon liikaa terveysaiheista tietoa. Vastaajista 22,8 % kertoi, ettei
osaa sanoa hankkiiko liikaa terveysaiheista tietoa, kun taas 17 % eli 49 vastaajaa kertoi,
ettei koe hankkivansa liikaa terveysaiheista tietoa. Neljänneksi suurin osa vastaajista
(15,2

%)

ilmoitti

hankkivansa

jokseenkin

liikaa

terveysaiheista

tietoa

ja

kaksikymmentäkolme vastaajaa eli 8 % kertoi hankkivansa liikaa terveysaiheista tietoa.
Vastausten jakaantuminen jokseenkin tasaisesti kaikille arvoille kertoo ehkä
epävarmuudesta kysymyksen suhteen (kuvio 9).
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Kuvio 9. Terveysaiheisen tiedon liiallinen hankkiminen (1= täysin eri mieltä, 5= täysin
samaa mieltä).

Analysoidessa iän ja liiallisen terveysaiheisen tiedon hankkimisen yhteyttä selvisi, että
21-25-vuotiaat kokevat muita ikäryhmiä enemmän hankkivansa liikaa terveysaiheista
tietoa. Heistä yhteensä 30,9 % ilmoitti hankkivansa liikaa tai jokseenkin liikaa
terveysaiheista tietoa. Kuitenkin 21-25-vuotiailla ja sitä vanhemmilla on myös eniten
päinvastaisia tuntemuksia, sillä yli puolet 21-25-vuotiaista ei juurikaan koe tai ei koe
hankkivansa liikaa terveysaiheista tietoa ja yli 26-vuotiaista vastaajista kukaan ei
juurikaan kokenut tai ei kokenut hankkivansa liikaa terveysaiheista tietoa. Eniten
epävarmuutta väittämä herätti kuitenkin 11-15-vuotiaissa, joista 35,7 % vastasi, ettei
osaa sanoa hankkiiko liikaa terveysaiheista tietoa vai ei (taulukko 3).
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Taulukko 3. Ikä suhteutettuna liialliseen terveysaiheisen tiedon hankkimiseen.
Kannanotot väittämään ”Hankin liikaa terveysaiheista tietoa”.

Ikä

Vastaaji
a

11-15
16-20
21-25
26-

Täysi
n eri
mieltä
(%)

Jokseen
kin eri
mieltä
(%)

En
osaa
sanoa
(%)

16,7
15,3
21,8
33,3
49

33,3
38,6
32,7
66,7
107

35,7
22,8
14,5
0
66

Jokseen
kin
samaa
mieltä
(%)
11,9
14,3
21,8
0
44

Täysin
samaa
mieltä
(%)

Yhteen
sä (%)

Vastaaji
a

2,4
9,0
9,1
0
23

100
100
100
100

42
189
55
3
289

Ristiintaulukoidessa koulutustason liiallisen terveysaiheisen tiedon hankkimisen kanssa
selvisi, että yliopistossa opiskelevat tai sieltä valmistuneet kokevat vähiten hankkivansa
liikaa terveysaiheista tietoa. Heistä 75,0 % kertoi, että he eivät juurikaan hanki tai eivät
hanki liikaa terveysaiheista tietoa. Ammattikorkeakoulua käyvät tai sieltä valmistuneet
taas kokevat eniten hankkivansa liikaa terveysaiheista tietoa. Heistä yhteensä 30,8 %
kertoi, että he hankkivat liikaa tai jokseenkin liikaa terveysaiheista tietoa.

Lähes

samoihin lukemiin pääsivät myös peruskoululaiset tai peruskoulun käyneet, joista 28,2
% kertoi hankkivansa liikaa tai jonkin verran liikaa terveysaiheista tietoa. Eniten
epävarmuutta, eli en osaa sanoa-vastauksia, väittämä herättikin juuri peruskoulua
käyvillä tai sieltä valmistuneilla (taulukko 4).
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Taulukko 4. Koulutustaso suhteessa liialliseen terveysaiheisen tiedon hankkimiseen.
Kannanotot väittämään ”Hankin liikaa terveysaiheista tietoa”.

Täysi
n eri
mieltä
(%)
Koulutus Peruskoulu
taso
Ammattikoulu
Ylioppilas
Ammattikorkea
koulu
Yliopisto
Vastaaji
a

En
osaa
sanoa
(%)

12,9

Jokse
enkin
eri
mieltä
(%)
28,2

Täysi
n
samaa
mieltä
(%)
9,4

Yhte Vasta
ensä ajia
(%)

30,6

Jokse
enkin
samaa
mieltä
(%)
18,8

100

85

26,2
15,5
15,4

38,1
40,5
38,5

16,7
24,1
15,4

11,9
11,2
23,1

7,1
8,6
7,7

100
100
100

42
116
26

25,0
49

50,0
107

5,0
66

20,0
44

0
23

100

20
289

Väittämässä viisi mitattiin kykyä arvioida tiedon laatua ja luotettavuutta. Yli puolet
vastaajista (61,6 %) kertoi, että on jokseenkin helppoa tai helppoa määritellä on
terveysaiheinen tieto luotettavaa vai ei. Toiseksi suurin osa vastaajista (23,9 %) ei
osannut sanoa onko helppoa vai vaikeaa määritellä terveysaiheinen tieto luotettavaksi
vai ei. Vastaajista 12,1 % kertoi, että on jokseenkin vaikeaa määritellä terveysaiheisen
tiedon luotettavuutta. Seitsemän vastaajaa (2,4 %) taas ilmoitti, että heidän on vaikea
määritellä terveysaiheisen tiedon luotettavuutta (kuvio 10).
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Kuvio 10. Terveysaiheisen tiedon luotettavuuden määrittely (1= täysin eri mieltä, 5=
täysin samaa mieltä).

Kuudennen väittämän avulla tutkittiin kykyä omaksua, prosessoida ja ymmärtää
terveysaiheista tietoa. Yli puolet vastaajista (65,7 %) kertoi oppivansa melko paljon tai
paljon uusia asioita hankkimastaan terveysaiheisesta tiedosta, kun taas 28,7 %
vastaajista ei osannut sanoa oppivatko he paljon uusia asioita. Kolmetoista vastaajaa eli
4,5 % ilmoitti, että he oppivat melko vähän uusia asioita hankkimastaan
terveysaiheisesta tiedosta ja vain kolme vastaajaa (1 %) kertoi oppivansa vähän uusia
asioita hankkimastaan tiedosta (kuvio 11).
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Kuvio 11. Uusien asioiden oppiminen terveysaiheisesta tiedosta (1= täysin eri mieltä,
5= täysin samaa mieltä).

Seitsemännen väittämän avulla tutkittiin kyvykkyyttä ja taitoja käyttää tietoa oikealla
tavalla, kykyä tulkita omaa terveyttä ja kykyä hyödyntää terveyteen liittyvää tietoa.
Lähes kolme neljästä vastaajasta tietää hyvin (20,8 %) tai melko hyvin (53, 3 %) miten
käyttää hankkimaansa terveysaiheista tietoa omasta terveydestä huolehtimiseen.
Kaksikymmentäkaksi vastaajaa (7,6 %) oli tiedonkäytön suhteen hieman epävarma, kun
taas neljä vastaajaa (1,4 %) ei tiennyt miten käyttää hankittua terveysaiheista tietoa
omasta terveydestä huolehtimiseen. Kolmanneksi suurin osa vastaajista (17 %) ei
osannut sanoa, tietävätkö he miten käyttää hankkimaansa terveysaiheista tietoa omasta
terveydestä huolehtimiseen (kuvio 12).
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Kuvio 12. Terveysaiheisen tiedon käyttäminen omasta terveydestä huolehtimiseen (1=
täysin eri mieltä, 5= täysin samaa mieltä).

Väittämän kahdeksan avulla mitattiin kykyä lukea ja ymmärtää terveystietoa. Yli puolet
vastaajista (60,9 %) ilmoitti, että heillä ei ole tai ei juurikaan ole vaikeuksia ymmärtää
terveysaiheisessa tiedossa käytettäviä sanoja tai lauseita. Toiseksi suurin osa vastaajista
(24,2

%)

ei

osannut

sanoa

onko

heillä

usein

ymmärtämisvaikeuksia.

Kolmekymmentäkaksi vastaajaa (11,1 %) kertoi, että heillä on jonkin verran vaikeuksia
ymmärtää ja yhdellätoista vastaajalla (3,8 %) on usein vaikeuksia ymmärtää sanoja tai
lauseita, joita käytetään terveysaiheisessa tiedossa (kuvio 13).
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Kuvio 13. Terveysaiheisessa tiedossa käytettävien sanojen tai lauseiden ymmärtämisen
vaikeudet (1= täysin eri mieltä, 5= täysin samaa mieltä).

Analysoidessa iän suhdetta vaikeuteen ymmärtää terveysaiheisessa tiedossa käytettäviä
sanoja tai lauseita vähiten vaikeuksia ymmärtämisessä on 21-25-vuotiailla tai sitä
vanhemmilla. 21-25-vuotiaista yhteensä 63,6 % ilmoitti, että heillä vain hieman tai ei
ollenkaan vaikeuksia ymmärtää. Eniten ymmärtämisvaikeuksia sen sijaan on 11-15vuotiailla, heistä yhteensä 28,6 % kertoi, että heillä on vaikeuksia tai on jonkin verran
vaikeuksia ymmärtää terveysaiheisessa tiedossa käytettäviä sanoja tai lauseita.
Ymmärrys näyttäisi karttuvan siis iän myötä (taulukko 5).
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Taulukko 5. Iän suhde vaikeuteen ymmärtää terveysaiheisessa tiedossa käytettäviä
sanoja tai lauseita. Kannanotot väittämään ”Minulla on usein vaikeuksia ymmärtää
sanoja tai lauseita, joita terveysaiheisessa tiedossa käytetään”.

Ikä

Vastaaji
a

11-15
16-20
21-25
26-

Täysi
n eri
mieltä
(%)

Jokseen
kin eri
mieltä
(%)

En
osaa
sanoa
(%)

14,3
20,1
30,9
33,3
62

38,1
41,8
32,7
33,3
114

19,0
27,0
20,0
0
70

Jokseen
kin
samaa
mieltä
(%)
26,2
6,9
12,7
33,3
32

Täysin
samaa
mieltä
(%)

Yhteen
sä (%)

Vastaaji
a

2,4
4,2
3,6
0
11

100
100
100
100

42
189
55
3
289

Ristiintaulukoidessa koulutustasoa ja vaikeutta ymmärtää terveysaiheisessa tiedossa
käytettäviä sanoja tai lauseita selvisi, että ammattikoulun käyneillä tai siellä
opiskelevilla on eniten ymmärtämisvaikeuksia. Heistä yhteensä 23,8 % kertoi, että
heillä on vaikeuksia tai on jonkin verran vaikeuksia ymmärtää terveysaiheissa tiedossa
käytettäviä sanoja tai lauseita. Vähiten ymmärtämisvaikeuksia on yliopistossa
opiskelevilla tai sen käyneillä. Heistä 75,0 % ilmoitti, ettei heillä juurikaan ole tai ei ole
vaikeuksia ymmärtää terveysaiheisessa tiedossa käytettäviä sanoja tai lauseita.
Koulutustasolla näyttäisi siis olevan yhteys ymmärtämiseen. Pelkistettynä voisi todeta,
että mitä korkeampi koulutus, sitä vähemmän ymmärtämisvaikeuksia (taulukko 6).
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Taulukko 6. Koulutustason suhde vaikeuteen ymmärtää terveysaiheisessa tiedossa
käytettäviä sanoja tai lauseita. Kannanotot väittämään ”Minulla on usein vaikeuksia
ymmärtää sanoja tai lauseita, joita terveysaiheisessa tiedossa käytetään”.

Koulutus Peruskoulu
taso
Ammattikoulu
Ylioppilas
Ammattikorkeak
oulu
Yliopisto
Vastaaji
a

Täysi
n eri
mieltä
(%)

Jokseen
kin eri
mieltä
(%)

Jokse
enkin
samaa
mieltä
(%)
17,6

Täysi
n
samaa
mieltä
(%)
2,4

Yhte
ensä
(%)

Vasta
ajia

42,4

En
osaa
sano
a
(%)
22,4

15,3

100

85

19,0
21,6
30,8

28,6
43,1
34,6

28,6
25,9
19,2

9,5
6,9
15,4

14,3
2,6
0

100
100
100

42
116
26

40,0
62

35,0
114

20,0
70

5,0
32

0
11

100

20
289

Yhdeksäs väittämä koskee motivaatiota terveysaiheisen tiedon saamiseen. Lähes
kaikkien vastaajien (94,8 %) mielestä on tärkeää tai melko tärkeää saada tietoa terveyttä
käsittelevistä aiheista. Kaksitoista vastaajaa (4,2 %) ei osannut sanoa onko terveyttä
käsittelevistä aiheista tärkeä saada tietoa. Kahden vastaajan (0,7 %) mielestä ei ole
erityisen tärkeää saada tietoa terveyttä käsittelevistä aiheista ja yhden vastaajan (0,3 %)
mielestä ei ole tärkeää saada tietoa terveyttä käsittelevistä aiheista (kuvio 14).
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Kuvio 14. Terveyttä käsittelevän tiedon saamisen tärkeys (1= täysin eri mieltä, 5=
täysin samaa mieltä).

Kymmenennen väittämän avulla mitattiin motivaatiota ja kykyjä terveysaiheisen tiedon
saamiseen osana hyvän terveyden ylläpitoa ja tukemista. Lähes puolet vastaajista (43,6
%) haluaa saada terveysaiheista tietoa monenlaisista lähteistä ja lähes yhtä iso osa (40,8
%) oli vain hieman epävarma halustaan. Kolmekymmentäyksi vastaajaa eli 10,7 % ei
osannut sanoa haluaako terveysaiheista tietoa monenlaisista lähteistä vai ei. Yksitoista
vastaajaa (3,8 %) ei erityisemmin halua tietoa monenlaisista lähteistä ja vain kolme
vastaajaa (1 %) ilmoitti, ettei halua saada terveysaiheista tietoa monenlaisista lähteistä
(kuvio 15).
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Kuvio 15. Terveysaiheisen tiedon saaminen monenlaisista lähteistä (1= täysin eri
mieltä, 5= täysin samaa mieltä).

Yhdennentoista väittämän avulla mitattiin kykyä löytää painetuista lähteistä relevanttia
tietoa sekä kykyä lukea ja ymmärtää terveyttä käsittelevää tietoa. Hieman alle puolet
vastaajista (42,2 %) kertoi, että on melko helppoa tai helppoa löytää painetuista lähteistä
terveyttä käsittelevää tietoa. Yhteensä 29,1 % vastaajista ilmoitti, että on melko vaikeaa
tai vaikeaa löytää painetuista lähteistä terveyttä käsittelevää tietoa. Lähes yhtä moni
vastaaja (28,7 %) ei kuitenkaan osannut sanoa, onko helppoa vai vaikeaa löytää
painetuista lähteistä tietoa (kuvio 16).
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Kuvio 16. Terveyttä käsittelevän tiedon löytämisen vaikeus painetuista lähteistä (1=
täysin eri mieltä, 5= täysin samaa mieltä).

Ristiintaulukoidessa iän ja vaikeudet löytää terveyttä käsittelevää tietoa painetuista
lähteistä, kuten lehdistä ja kirjoista, voi havaita, että vähiten vaikeuksia on 21-25vuotiailla tai sitä vanhemmilla. 21-25-vuotiaista yhteensä 45,4 % ilmoitti, että heillä on
vain hieman tai ei ollenkaan vaikeuksia löytää painetuista lähteistä terveyttä käsittelevää
tietoa. Eniten vaikeuksia on 11-15-vuotiailla, joista lähes puolet (40,5 %), kertoi
terveysaiheisen tiedon löytämisen painetuista lähteistä olevan heille vaikeaa tai melko
vaikeaa. Nuoremmalla ikäluokalla näyttäisi olevan vanhempaa ikäluokkaa vaikeampaa
löytää terveyttä käsittelevää tietoa painetuista lähteistä (taulukko 7).
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Taulukko 7. Iän suhde vaikeuteen löytää painetuista lähteistä, kuten lehdistä ja kirjoista,
terveyttä käsittelevää tietoa. Kannanotot väittämään ”On vaikea löytää painetuista
lähteistä (lehdistä ja kirjoista) terveyttä käsittelevää tietoa”.

Ikä

Vastaaji
a

11-15
16-20
21-25
26-

Täysi
n eri
mieltä
(%)

Jokseen
kin eri
mieltä
(%)

En
osaa
sanoa
(%)

9,5
10,6
14,5
33,3
33

16,7
33,9
30,9
33,3
89

33,3
27,0
30,9
33,3
83

Jokseen
kin
samaa
mieltä
(%)
38,1
18,5
21,8
0
63

Täysin
samaa
mieltä
(%)

Yhteen Vastaajia
sä (%)

2,4
10,1
1,8
0
21

100
100
100
100

42
189
55
3
289

Suhteuttaessa koulutustaso vaikeuteen löytää painetuista lähteistä, kuten lehdistä ja
kirjoista terveyttä käsittelevää tietoa selvisi, että eniten vaikeuksia on peruskoululaisilla
tai peruskoulun käyneillä. Heistä yhteensä 36,5 % kertoi, että heillä on vaikeuksia tai on
jonkin verran vaikeuksia löytää painetuista lähteistä terveyttä käsittelevää tietoa.
Vähiten vaikeuksia on yliopistossa opiskelevilla tai sieltä valmistuneilla, heistä yli
puolet (55,0 %) ilmoitti, että heillä on vain hieman tai ei ollenkaan vaikeuksia löytää
terveyttä käsittelevää tietoa painetuista lähteistä. Korkeammin koulutetuilla olisi tämän
perusteella siis vähemmän vaikeuksia löytää terveyttä käsittelevää tietoa painetuista
lähteistä kuin matalamman koulutustason omaavilla (taulukko 8).
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Taulukko 8. Koulutustason suhde vaikeuteen löytää terveyttä käsittelevää tietoa
painetuista lähteistä, kuten kirjoista ja lehdistä. Kannanotot väittämään ”On vaikea
löytää painetuista lähteistä (lehdistä ja kirjoista) terveyttä käsittelevää tietoa”.

Täysin
eri
mieltä
(%)
Koulutus
taso

Vastaajia

Peruskoulu

10,6

Jokse
enkin
eri
mieltä
(%)
22,4

En
osaa
sanoa
(%)

Täysi
n
samaa
mieltä
(%)
5,9

Yhte
ensä
(%)

Vasta
ajia

30,6

Jokse
enkin
samaa
mieltä
(%)
30,6

100

85

Ammattikoulu
Ylioppilas
Ammattikorkea
koulu
Yliopisto

9,5
9,5
23,1

28,6
37,9
23,1

31,0
26,7
34,6

11,9
19,8
15,4

19,0
6,0
3,8

100
100
100

42
116
26

15,0
33

40,0
89

20,0
83

25,0
63

0
21

100

20
289

Kahdennentoista väittämän avulla tutkittiin kykyä löytää tiedonlähteitä Internetistä,
relevanttia tietoa näistä lähteistä sekä kykyä lukea ja ymmärtää terveyttä käsittelevää
tietoa. Lähes kaikkien vastaajien (90,3 %) mielestä on helppoa tai melko helppoa löytää
Internetistä terveyttä käsittelevää tietoa. Kahdeksantoista vastaajaa (6,2 %) taas ei
osannut sanoa onko terveysaiheisen tiedon löytäminen Internetistä helppoa vai vaikeaa.
Kymmenen vastaajan (3,5 %) mielestä on melko vaikea löytää Internetistä terveyttä
käsittelevää tietoa, kun taas yhdenkään vastaajan mielestä terveysaiheisen tiedon
löytäminen Internetistä ei ollut vaikeaa (kuvio 17).
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Kuvio 17. Terveyttä käsittelevän tiedon löytämisen vaikeus Internetistä (1= täysin eri
mieltä, 5 = täysin samaa mieltä).

Väittämässä 13 tulee esiin myös terveyden ja terveystiedon lukutaidon sosiokulttuurinen
puoli,

kuten

sosiaaliset

informaatiolähteet.

Väittämän

avulla

tutkittiin

päätöksentekokykyä sekä kyvykkyyttä ymmärtää palveluja, joita tarvitaan terveyttä
koskevien päätösten tekemiseen. Suurin osa vastaajista (43,6 %) luottaa melko paljon
kykyynsä arvioida, ketä uskoa terveysasioissa. Vastaajista seitsemänkymmentäkaksi eli
24,9 % luottaa täysin arviointikykyynsä, mutta lähes yhä suuri osuus vastaajista (20,4
%) ei osaa sanoa luottaako arviointikykyynsä vai ei. Kaksikymmentäviisi vastaajaa (8,7
%) ei erityisemmin luota arviointikykyynsä ja seitsemän vastaajaa (2,4 %) ei luota
arviointikykyynsä (kuvio 18).
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Kuvio 18. Luottamus/epäluottamus omiin arviointikykyihin siitä, ketä uskoa
terveysasioissa (1= täysin eri mieltä, 5= täysin samaa mieltä).

Väittämän 14 avulla mitattiin kykyä tulkita omaa ja muiden terveyttä, kykyä hyödyntää
ja käyttää terveyttä käsittelevää tietoa tukemaan ja ylläpitämään hyvää terveyttä sekä
kykyä käyttää tietoa oikealla tavalla. Yli puolet vastaajista (66,5 %) kertoo soveltavansa
tai jonkin verran soveltavansa terveyttä käsittelevää tietoa omaan ja/tai läheisten
elämään. Toiseksi suurin osa vastaajista (29,1 %) ei kuitenkaan osannut sanoa
soveltaako tietoa vai ei. Kymmenen vastaajaa (3,5 %) ilmoitti, että ei erityisemmin
sovella terveyttä käsittelevää tietoa ja 1 % eli kolme vastaajaa ei sovella terveyttä
käsittelevää tietoa omaan ja/tai läheisten elämään (kuvio 19).
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Kuvio 19. Terveyttä käsittelevän tiedon soveltaminen omaan ja/tai läheisten elämään
(1= täysin eri mieltä, 5= täysin samaa mieltä).

6.3 Terveysaiheiset tiedontarpeet
Demi – keskustelufoorumin käyttäjien terveysaiheisia tiedontarpeita tutkittiin valmiiden
tiedontarvekategorioiden sekä avoimen kysymyksen avulla. Näin saatiin aiheesta sekä
kvantitatiivista että kvalitatiivista tietoa.
Suosituin tiedontarvekategoria oli seksuaaliterveys, jonka oli valinnut 59,2 %
vastaajista. Toiseksi suurimman vastaajamäärän keräsi kehon toiminnot -kategoria (56,4
%). Ruokavalio-kategoria sijoittui kolmanneksi suosituimmaksi, sen valitsi 54,3 %
vastaajista. Heti sen perässä neljäntenä tulee liikunta-kategoria (52,2 %). Viidenneksi
suosituimmaksi

puolestaan

valittiin

kehonkuva-kategoria

(48,4

%).

Asiointi

terveydenhuollon henkilökunnan kanssa -kategoria sijoittui kuudenneksi keräten 44,6 %
vastauksista. Seitsemäntenä oli sairauden oireet tai diagnosoimattomat sairaudet kategoria (43,3 %). Kahdeksanneksi suosituin oli erilaiset diagnosoidut sairaudet
(fyysiset ja/tai psyykkiset) -kategoria, jonka valitsi 42,6 % vastaajista. Yhdeksäntenä oli
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arkinen terveyskäyttäytyminen -kategoria (38,8 %). Kymmenenneksi suosituin
kategoria oli lääkkeet ja niiden vaikutukset sekä rokotukset -kategoria (28,4 %). Vähiten
suosittu kategoria oli päihteet ja niiden käyttö (14,2 %) (kuvio 20). Suurin osa
vastaajista valitsi useamman kuin yhden kategorian.

Kuvio 20. Terveyteen ja kehoon liittyvät tiedontarpeen aiheet.

Tiedontarvekategorioiden alla oli vapaaehtoinen avoin kysymys, jossa oli mahdollista
kertoa muista mahdollisista, kategorioiden ulkopuolisista tiedontarpeen aiheista.
Kysymykseen tuli 39 vastausta, joista suuri osa olisi sopinut seuraavaan kysymykseen
siitä, miksi hakee terveysaiheista tietoa Demi - keskustelufoorumilta. Neljä vastaajaa oli
vastannut – (viivan), minkä voisi tulkita niin, etteivät he huomanneet kysymyksen
olevan vapaaehtoinen.
Moni vastaajista otti kantaa kysymyksenasetteluun korostamalla, ettei hae tietoa Demi –
keskustelufoorumilta tai muiltakaan keskustelufoorumeilta (”En hae TIETOA Demistä, -”, ”En todellakaan HAE tietoa keskustelupalstalta, - -”). Eräs vahvasti tiedon
hakemista keskustelufoorumilta vastustava vastaaja jopa kertoi vastauksena edelliseen
kysymykseen tiedontarvekategorioissa olevan virheellinen, ” [kyselylomake] ei
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päästänyt

eteenpäin

tyhjänä”

(tiedontarvekategorioita

sisältävä

kysymys

oli

pakollinen). Yhdessä vastauksessa myös kommentointiin omaa vastaamista edelliseen
kysymykseen:
”Edelliseen vastasin sen perusteella mitä kaikkea olen 7-vuotisen demitysurani
aikana etsinyt, en sen perusteella mitä etsin juuri tällä hetkellä koska silloin
vastaus olisi paljon suppeampi.”
Vastauksista löytyi myös monta mainintaa ei spesifistä terveyteen tai kehoon liittyvästä
aiheesta. Useimmiten mainittiin vertaistuki ja muiden kokemukset.
Useat myös mainitsivat vastauksissaan jo tiedontarvekategorioissa mainittuja tai niihin
liitettävissä olevia tiedontarpeen aiheita, kuten ruokavalio ja kehonkuva. Ihon hoito
nousi esiin yhtenä tiedontarpeen aiheena, muun muassa iho-ongelmat mainittiin
muutamaan kertaan, joko yleisellä tasolla tai liittyen esimerkiksi e-pillereiden käyttöön
ja

sivuvaikutuksiin.

Liittäisin

ihon

hoidon

ja

iho-ongelmat

joko

arkiseen

terveyskäyttäytymiseen tai erilaisiin diagnosoituihin fyysisiin ja/tai psyykkisiin
sairauksiin tai sairauden oireisiin tai diagnosoimattomiin sairauksiin. Ihon hoidon voi
nähdä myös enemmän kauneudenhoidollisena asiana kuin terveyteen liittyvänä asiana.
Ehkäisypillereihin yhdistyvät sivuvaikutukset, esimerkiksi iho-ongelmat voi kytkeä
seksuaaliterveyteen.
Toisena suurena tiedontarpeen aiheena vastauksista nousi mielenterveys. Mielenterveys
ja siihen liitettävät asiat mainittiin monissa erilaisissa muodoissa, muun muassa
henkinen terveys, mielenterveysongelmat, ahdistus ja mielialahäiriöt. Mielenterveyden
ja sen ongelmat voi liittää erilaiset diagnosoidut fyysiset ja/tai psyykkiset sairaudet kategoriaan tai sairauden oireet tai diagnosoimattomat sairaudet -kategoriaan, mutta
mielenterveydestä voisi muodostaa myös oman kategoriansa. Yksi vastaaja mainitsi
myös unettomuuden. Unettomuuden voi liittää useampaankin kategoriaan, riippuen sen
syistä. Unettomuus voi liittyä erilaisiin diagnosoituihin fyysisiin ja/tai psyykkisiin
sairauksiin, sairauden oireisiin tai diagnosoimattomiin sairauksiin tai vaikkapa kehon
toimintoihin. Unettomuus voi kuulua myös mielenterveydellisten asioiden piiriin, jos
mielenterveydestä muodostaisi oman kategoriansa.
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Yksittäisinä tiedontarpeen aiheina nousivat esiin muun muassa kokemukset erilaisista
tuotteista, kuten hiusväreistä ja hiustenhoitotuotteista, terveelliset elämäntavat
kokonaisuutena, rytmihäiriöt (sairauden oireet/diagnosoimattomat sairaudet/erilaiset
diagnosoidut fyysiset ja/tai psyykkiset sairaudet), laihdutus ja syömishäiriöt sekä
murrosiän mukanaan tuomat muutokset. Kokemukset tuotteista voisi kuulua esimerkiksi
arkisen terveyskäyttäytymisen -kategoriaan, mutta hiustenhoitotuotteet ja hiusvärit
liittyvät enemmän kauneudenhoidollisiin asioihin. Toki hiusväreillä voi olla myös
terveydellisiä vaikutuksia, sillä niistä voi saada esimerkiksi allergisen reaktion. Tällöin
sijoittaisin sen sairauden oireet/diagnosoimattomat sairaudet -kategoriaan tai erilaiset
diagnosoidut fyysiset ja/tai psyykkiset sairaudet -kategoriaan. Terveelliset elämäntavat
kokonaisuutena voisi liittää useampaan kategoriaan, kuten ruokavalioon, liikuntaan ja
arkiseen terveyskäyttäytymiseen. Laihdutus samoin liittyy edellä mainittuihin
kategorioihin.

Syömishäiriöt

laskisin erilaisiin diagnosoituihin

fyysisiin ja/tai

psyykkisiin sairauksiin. Murrosiän mukanaan tuomat muutokset taas voisi lukea
vaikkapa kehon toiminnot-kategoriaan tai kehonkuva-kategoriaan kuuluvaksi. Yhdessä
vastauksessa mainittiin myös terveyteen ja kehoon liittymätön tiedontarpeen aihe,
ihastuminen. Tämän sijoittaisin enemmin ihmissuhteisiin kuuluvaksi.

6.4 Demi-keskustelufoorumin luonne terveysaiheisen tiedon tarjoajana ja tiedon
jakaminen

Kyselyni toinen varsinainen osa käsitteli tiedon jakamista Demi-keskustelufoorumilla ja
Demi-keskustelufoorumin luonnetta terveysaiheisen tiedon tarjoajana. Luonnetta
tutkittiin kysymällä miksi vastaajat hakevat tietoa juuri kyseiseltä foorumilta, onko
vastaaja kokenut saavansa apua terveysaiheisiin ongelmiinsa foorumilta, onko vastaaja
kokenut foorumilta saamansa tiedot useimmiten luotettaviksi ja onko foorumilta saatu
tieto muuttanut vastaajan terveyskäyttäytymistä ja jos on, niin millä tavalla.
Runsas kolmannes vastaajista (36 %) jakaa omia tietojaan ja kokemuksiaan
keskustelufoorumilla harvoin tai hyvin harvoin. Lähes yhtä suuri osa vastaajista (32,5
%) jakaa tietojaan ja kokemuksiaan satunnaisesti. Viidennes osa vastaajista (21,1 %)
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kertoi, ettei koskaan jaa tietojaan ja kokemuksiaan foorumilla ja pienin osuus vastaajista
(10,4 %) taas kertoi tekevänsä niin usein tai melko usein.(kuvio 21).
Demi-keskustelufoorumilta useammin lueskellaan ja haetaan tietoa muiden aloittamista
keskusteluista, itse sinne jaetaan omia kokemuksia ja tietoja harvoin, hyvin harvoin tai
satunnaisesti. En koskaan -vastauksen antaneet (21,1 %) voidaan mahdollisesti tulkita
rekisteröitymättömiksi käyttäjiksi, jotka eivät koskaan kirjoita itse keskusteluihin, vaan
vain lukevat niitä (kuvio 21). Kyseessä on ei-interaktiivinen käyttäytymistapa, jossa
osallistujan rooli on passiivinen (Burnett 2000). Muut vastaajat (78,9 %) voidaan tulkita
rekisteröityneiksi käyttäjiksi, sillä Demi-keskustelufoorumille ei voi kirjoittaa
rekisteröitymättömänä (kuvio 21). Heidän käyttäytymisensä on Burnettin (2000)
typologian mukaisesti interaktiivista.

Kuvio 21. Kokemusten ja tietojen jakaminen Demi-keskustelufoorumilla.
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Ristiintaulukoidessa

ikää

ja

kokemusten

ja

tietojen

jakamista

Demi-

keskustelufoorumilla selvisi, että useimmiten 21-vuotiaat ja sitä vanhemmat jakavat
omia tietojaan ja kokemuksiaan. Heistä yhteensä 51,5 % jakaa tietojaan ja
kokemuksiaan usein tai melko usein. Vähiten tietoja ja kokemuksia Demikeskustelufoorumilla jakavat 11-15-vuotiaat, joista 38,1 % kertoi, että ei koskaan jaa
kokemuksiaan ja tietojaan. Iän karttuessa näyttäisi siis karttuvan myös tietoa ja
kokemuksia muille jaettavaksi (taulukko 9).

Taulukko 9. Iän suhde kokemusten ja tietojen jakamiseen Demi-keskustelufoorumilla.
Kannanotot

kysymykseen

”Jaatko

omia

kokemuksiasi

ja

tietojasi

Demi-

keskustelufoorumilla?”.

Ikä

11-15
16-20
21-25
26-

Vastaajia

En
Harvoin
koskaan tai hyvin
(%)
harvoin
(%)
38,1
31,0
19,6
38,1
14,5
32,7
0
33,3
61
104

Satunnai
sesti (%)

Usein tai
melko
usein (%)

Yhteen
sä (%)

Vastaajia

26,2
33,3
34,5
33,3
94

4,8
9,0
18,2
33,3
30

100
100
100
100

42
189
55
3
289

Tarkastellessa koulutustason suhdetta kokemusten ja tiedon jakamiseen Demikeskustelufoorumilla

selvisi,

että

eniten

kokemuksia

ja

tietojaan

jakavat

korkeakouluissa, eli ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevat tai sieltä
valmistuneet. Heistä yhteensä 35,4 % kertoi, että he jakavat usein tai melko usein
tietojaan Demi-keskustelufoorumilla. Kuitenkin 35,0 % yliopistossa opiskelevista tai
sieltä valmistuneista kertoi, että he eivät koskaan jaa tietojaan foorumilla. Lähes
samoihin lukemiin pääsevät peruskoulun käyneet tai siellä opiskelevat, joista 30,6 %
ilmoitti, etteivät he koskaan jaa tietojaan ja kokemuksiin Demi-keskustelufoorumilla.
Korkea koulutus ei siis näytä takaavan halukkuutta jakaa tietoja ja kokemuksia Demikeskustelufoorumilla (taulukko 10).
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Taulukko 10. Koulutustason suhde kokemusten ja tietojen jakamiseen Demikeskustelufoorumilla. Kannanotot kysymykseen ”Jaatko omia kokemuksiasi ja tietojasi
Demi-keskustelufoorumilla?”.

En
koskaa
n (%)

Yhteen
sä (%)

Vasta
ajia

30,6

Usein
tai
melko
usein
(%)
4,7

100

85

45,2
36,2
34,6

33,3
33,6
42,3

7,1
12,9
15,4

100
100
100

42
116
26

35,0
61

25,0
104

20,0
94

20,0
30

100

20
289

vastaajat

hakevat

Koulutus Peruskoulu
taso
Ammattikoulu
Ylioppilas
Ammattikorkea
koulu
Yliopisto
Vastaaji
a

Tietoa

siitä,

miksi

Satunnai
sesti (%)

30,6

Harvoi
n tai
hyvin
harvoin
(%)
34,1

14,3
17,2
7,7

terveysaiheista

tietoa

juuri

Demi-

keskustelufoorumilta saatiin avoimesta kysymyksestä. Kaikkiaan kysymykseen tuli 204
vastausta. Kysymys oli pakollinen, mutta siitä huolimatta 87 vastaajaa joko ohitti
kysymyksen jollain tavoin tai vastasi – (viiva) tai . (piste). Muutama vastaaja myös
vastasi ”en tiedä” tai ”en osaa sanoa”.
Yksi suurimmista yksittäisistä syistä tiedon hakemiselle Demi-keskustelufoorumilta oli
vertaistuki. Vertaistuesta käytettiin myös ilmaisuja ”vertaisryhmä” tai ”kohtalontoveri”.
Vertaistuen voisi nähdä Burnettin (2000) typologiassa esiintyvänä emotionaalisen tuen
tarjoamisena,

joka

lukeutuu

ei-informaatio-orientoituneisiin,

empaattisiin

käyttäytymistapoihin. Vertaistukeen voisi liittää jollain tasolla myös monessa
vastauksessa esiin tulleen samaistumisen kokemuksen. Demi-keskustelufoorumilla
kerrottiin olevan samankaltaisia ihmisiä, joilla on sama elämänvaihe tai -tilanne,
samanlaiset ajattelutavat ja ongelmat.
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Samaistumisen kokemukseen liittyi hyvin usein ikä: ”Demin keskustelufoorumilla on
suurinpiirtein samanikäisiä nuoria, joten heihin voi hyvin samaistua - - ” , ” Demi on
täynnä mun ikäisiä ja nuorempia tyttöjä, ja pystyn usein sen takia samaistumaan
moniin. - - ”. Ikään liittyen muutamissa vastauksissa mainittiin myös itseä vanhemmat
hyvinä tiedontarjoajina: ”Kosk Demi.fi:ssä saan tietoa myös itseäni vanhemmilta
ihmisiltä, joilla on mahdollisesti enemmän kokemusta aiheesta”. Useassa vastauksessa
tuli esiin iän ohella myös sukupuolen merkitys. Demi-keskustelufoorumilla liikkuu
pääsääntöisesti tyttöjä ja nuoria naisia ja keskustelufoorumin käyttäjät haluavatkin tietoa
juuri oman sukupuolensa edustajilta.
Hyvin monissa vastauksissa tuli esiin kokemusten lukeminen ja jakaminen. Muiden
kokemusten, mielipiteiden ja ongelmien lukeminen, kuuleminen, näkeminen ja
saaminen oli monelle vastaajalle yksi suurimmista syistä hakea tietoa Demikeskustelufoorumilta. Tämä ilmentää hyvin Burnettin (2000) typologiassa esiintyvää
kategoriaa muiden yhteisön jäsenten tekemistä kysymyksistä, joissa lukuisat yhteisön
jäsenet jakavat saman tiedontarpeen, mutta vain yksi heistä muotoilee sen
kysymykseksi. Muiden ei näin ollen tarvitse toistaa kysymystä, vaan he voivat saada
tarvitsemansa tiedon suoraan toisen esittämään kysymykseen tulleista vastauksista
(Burnett 2000). Myös omia kokemuksia, mielipiteitä ja ongelmia haluttiin jakaa muiden
kanssa, verrata niitä muiden vastaavanlaisiin ja keskustella niistä, sekä ratkoa ongelmia
yhdessä. Tässä näkyy hyvin Burnettin (2000) typologiaan sisältyvä kategoria suoraan
yhteisölle suunnatuista kysymyksistä, jossa tiedontarve esitetään suoraan yhteisölle
kysymyksen muodossa.
Demi-keskustelufoorumilta haetaan tietoa myös siksi, että foorumi ja sen käyttäjät
nähdään pääosin luotettavina tai tietyissä asioissa luotettavina: ”Tunnen sen olevan
tietyissä asioissa luotettava, koska siellä on paljon omakohtaisia kokemuksia. ”.
Wellmanin ja Gulian (1999, 175-176) mukaan verkkoyhteisöjen jäsenillä onkin
taipumusta luottaa tuntemattomiin. Eräs vastaaja kertoo yleisestä luottamuksestaan
suomalaisiin nuoriin naisiin ja heidän tietoihinsa terveyteen liittyvissä asioissa
seuraavasti: ” - - Luotan suhteellisen paljon suomalaisten nuorten naisten tietoihin ja
kykyyn vastata ja arvioida terveyteen liittyviä asioita.”. Muutamissa vastauksissa tulee
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esiin myös asiantuntijuusnäkökulma: ”Jotkut käyttäjistä tietävät asioista ja ovat
mahdollisesti opiskelemassa terveysalaa.”.
Demi-keskustelufoorumin, sen käyttäjien ja sieltä saatavan tiedon luotettavuus
kuitenkin myös kyseenalaistetaan monessa vastauksessa. Usein näissä vastauksissa
mainitaan myös se, ettei hae tietoa Demi-keskustelufoorumilta tai keskustelufoorumeilta
yleensäkään: ”En hae tietoa Demistä, se ei ole luotettava lähde.” , ” En hae, koska en
koe sitä luotettavaksi lähteeksi kun käyttäjäkunta on teinejä, eivätkä useimmat edes
opiskele alaa mikä mitenkään antaisi asiantuntevuutta aiheeseen. - - ”. Muutamissa
vastauksissa tuli esiin myös niin sanottu viihdenäkökulma, jolloin vastaaja ilmoitti
selailevansa ja lueskelevansa keskusteluja ”randomisti” tai ”huvin vuoksi”.
Demi-keskustelufoorumille

ohjaa

myös

sen

suosio.

Demi-keskustelufoorumia

kuvaillaankin vastauksissa muun muassa laajaksi, tunnetuksi, tutuksi ja turvalliseksi
foorumiksi, jolla on paljon käyttäjiä: ” - - Joskus jos etsin tietoa, niin demi.fi on tuttu ja
turvallinen foorumi. - - ” , ” Suuri, suosittu, monipuolinen foorumi ”. Terveysaiheiseen
tietoon myös sattumanvaraisesti törmätään niin foorumin sisällä kuin foorumin
ulkopuolelta tultaessa. Muutamassa vastauksessa oltiin päädytty ”Googlen kautta
demiin”, eli Googlen hakutuloksista löydettiin Demi-keskustelufoorumin keskustelu
jostakin terveysaiheisesta asiasta. Useammassa vastauksessa vastaajat kertoivat, että he
käyttävät muutenkin paljon Demi-keskustelufoorumia, jolloin terveysaiheiseen tietoon
törmää helposti ja lisäksi tuntuu luontevalta hakea tietoa terveysaiheisista asioista
tutulta foorumilta: ” Käytän muutenkin Demiä ja terveysaiheiset asiat tulevat siinä
samassa ja ovat yleensä hyvin kiinnostavia ”.
Monissa vastauksissa tulee ilmi, että Demi-keskustelufoorumilta on helppo etsiä, hakea,
löytää ja saada tietoa, vastaukset ovat ymmärrettäviä ja asiallisia eikä mitään kysymystä
pidetä liian outona, jolloin kynnys kysyä on matala. Foorumilla myös käytetään nuorten
ymmärtämää arkista kieltä ja käydään avointa ja suoraa keskustelua positiivisessa
ilmapiirissä. Nimettömyys tai anonyymius nousi myös esiin muutamissa vastauksissa: ”
- - Demiin suuntaan ennen kaikkea anonyymin avun tarpeessa”. Anonyymiyden suojista
voi esittää arkaluontoisiakin kysymyksiä eikä omalla taustalla ole merkitystä.
Foorumilla on myös paljon käyttäjiä, mikä vastaajien mukaan on yhteydessä siihen, että
materiaalia on paljon. Terveysaiheista keskustellaan paljon ja Demi-keskustelufoorumin
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kautta voi seurata terveyskeskustelua. Foorumilta saa myös paljon sellaista tietoa, jota ei
saa virallisilta terveyssivustoilta, esimerkiksi tietoa asioinnista terveydenhuollon
henkilökunnan kanssa sekä tietoa yksilökohtaisista sairauden oireista:
”Haen lähinnä keskusteluja ihmisten omakohtaisista kokemuksista lääkärikäynneistä.
Minua kiinnostaa, millaiseksi he ovat kokeneet asiointitilanteet terveydenhuollon
henkilökunnan kanssa, ja tällaisista kokemuksista ja tilanteista harvemmin löytyy tietoa
muualta kuin keskustelupalstoilta. Myös ihmisten omakohtaiset kokemukset sairauksista
ja niiden oireista kiinnostavat, sillä sama sairaus voi oireilla ihmisestä riippuen eri
tavoin.”.

Yli puolet vastaajista (59,5 %) on kokenut saavansa terveysaiheisiin ongelmiinsa apua
keskustelufoorumilta. Noin kolmannes vastaajista (32,9 %) taas ei osaa sanoa, ovatko
he kokeneet saavansa keskustelufoorumilta apua vai eivät. Pienin osuus vastaajista (7,6
%) puolestaan kertoo, ettei ole kokenut saavansa apua terveysaiheisiin ongelmiinsa
Demi-keskustelufoorumilta (kuvio 22).
Foorumin voisi siis katsoa toimivan melko hyvänä terveysaiheisen tiedon lähteenä,
koska yli puolet vastaajista kertoo saaneensa sieltä terveysaiheisiin ongelmiinsa apua.
Hieman yli 30 % vastaajista on kuitenkin epävarmoja siitä, ovatko se kokeneet saavansa
apua vai eivät (kuvio 22).
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Kuvio 22. Avun saaminen terveysaiheisiin ongelmiin Demi-keskustelufoorumilta.

Ristiintaulukoidessa ikää ja avunsaannin kokemusta selvisi, että vähiten apua
terveysaiheisiin ongelmiinsa ovat kokeneet saavansa 21-25-vuotiaat, joista 9,1 % kertoi,
ettei

ole

kokenut

saavansa

apua

terveysaiheisiin

ongelmiinsa

Demi-

keskustelufoorumilta. Eniten apua ovat kokeneet saavansa 26-vuotiaat ja sitä
vanhemmat sekä 11-15-vuotiaat. Kaikki kolme 26-vuotiasta tai sitä vanhempaa
vastaajaa olivat vastanneet kokevansa, että he ovat saaneet apua terveysaiheisiin
ongelmiinsa ja 11-15-vuotiaista vastaajista taas yli puolet (64,3 %) on kokenut saavansa
apua foorumilta. Mikäli ei oteta huomioon ikäluokkaa 26-vuotiaat ja sitä vanhemmat,
voisi kärjistetysti sanoa, että mitä nuorempi, sitä paremmin kokee saavansa apua
terveysaiheisiin ongelmiin Demi-keskustelufoorumilta (taulukko 11).
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Taulukko 11. Iän suhde avunsaannin kokemukseen. Kannanotot kysymykseen ”Oletko
kokenut saavasi apua terveysaiheisiin ongelmiisi Demi-keskustelufoorumilta?”.

En (%) En osaa sanoa
(%)
Ikä
11-15 7,1
28,6
16-20 7,4
33,3
21-25 9,1
36,4
260
0
Vastaajia
22
95

Kyllä (%)

Yhteensä (%) Vastaajia

64,3
59,3
54,5
100,0
172

100
100
100
100

42
189
55
3
289

Analysoidessa koulutustason suhdetta kokemukseen siitä, onko saanut apua
terveysaiheisiin ongelmiinsa Demi-keskustelufoorumilta, kävi ilmi, että eniten apua
ovat kokeneet saavansa peruskoulun käyneet tai siellä opiskelevat. Heistä 64,7 % koki
saaneensa apua foorumilta. Selkeästi eniten epävarmuutta kysymys herätti yliopistoopiskelijoissa tai yliopiston käyneissä, joista puolet ei osannut sanoa, ovat he saaneet
apua vai eivät. Vähiten apua Demi-keskustelufoorumilta ovat kokeneet saavansa
ammattikoulussa opiskelevat tai sieltä valmistuneet. Heistä 14,3 % kertoi, ettei ole
saanut apua terveysaiheisiin ongelmiinsa Demi-keskustelufoorumilta (taulukko 12).
Taulukko

12.

Koulutustason

suhde

avunsaannin

kokemukseen.

Kannanotot

kysymykseen ”Oletko kokenut saavasi apua terveysaiheisiin ongelmiisi Demikeskustelufoorumilta?”.

En
(%)
Koulutustaso Peruskoulu
Ammattikoulu
Ylioppilas
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
Vastaajia

7,1
14,3
6,9
3,8
5,0
22

En osaa
sanoa
(%)
28,2
26,2
34,5
38,5
50,0
95

Kyllä
(%)

Yhteensä Vastaajia
(%)

64,7
59,5
58,6
57,7
45,0
172

100
100
100
100
100

85
42
116
26
20
289
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6.5 Tiedon luotettavuus ja siihen vaikuttavat tekijät
Suurin osa vastaajista (46,7 %) kokee Demi -keskustelufoorumilta saamansa tiedot
useimmiten luotettaviksi. Lähes yhtä iso osa vastaajista (40,1 %) ei osaa sanoa
kokevatko he saamansa tiedot luotettaviksi vai eivät. Pienin osuus vastaajista (13,1 %)
ei koe saamiaan tietoja useimmiten luotettaviksi (kuvio 23).
Koska lähes puolet kokee foorumilta saadut tiedot useimmiten luotettaviksi, voisi Demikeskustelufoorumia periaatteessa pitää luotettavana terveysaiheisen, joskin lähinnä
kokemuspohjaisen tiedon tarjoajana. Foorumilta saatuihin tietoihin siis luotetaan. Lähes
yhtä suuri osa vastaajista ei kuitenkaan osaa sanoa kokevatko he tiedot useimmiten
luotettaviksi vai eivät, joten luottamus ei ole varauksetonta (kuvio 23).

Kuvio 23. Demi-keskustelufoorumilta saadun tiedon luotettavuus.
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Tarkasteltaessa iän suhdetta tiedon luotettavuuden kokemukseen selvisi, että vähiten
Demi-keskustelufoorumilta saamiinsa tietoihin luottavat 21-25-vuotiaat, joista 21,8 %
kertoi, etteivät he useimmiten koe foorumilta saatuja tietoja luotettaviksi. Eniten Demikeskustelufoorumilta saatuihin tietoihin luottavat 26-vuotiaat tai sitä vanhemmat (66,6
%) ja 11-15-vuotiaat (64,3 %). Mikäli 26-vuotiaat ja sitä vanhemmat ikäryhmää ei
huomioida, tulosten mukaan näyttäisi, että nuoremmat vastaajat luottavat Demikeskustelufoorumilta saamiinsa tietoihin enemmän kuin vanhemmat vastaajat ja
luottamus vähenee iän myötä (taulukko 13).
.
Taulukko 13. Iän suhde saadun tiedon luotettavuuden kokemukseen. Kannanotot
kysymykseen ”Oletko kokenut Demi-keskustelufoorumilta saamasi tiedot useimmiten
luotettaviksi?”.

En (%)
Ikä

11-15
16-20
21-25
26-

Vastaajia

4,8
12,7
21,8
0
38

En osaa
sanoa (%)
31,0
42,3
40,0
33,3
116

Kyllä (%)

Yhteensä (%)

Vastaajia

64,3
45,0
38,2
66,6
135

100
100
100
100

42
189
55
3
289

Analysoidessa koulutustason suhdetta saadun tiedon luotettavuuden kokemukseen kävi
ilmi,

että

eniten

Demi-keskustelufoorumilta

saamiinsa

tietoihin

luottavat

peruskoululaiset tai peruskoulun käyneet. Heistä yli puolet (52,9 %) kertoi luottavansa
useimmiten foorumilta saamiinsa tietoihin. Vähiten saamiinsa tietoihin luottavat
korkeakoulussa opiskelevat tai sen käyneet. Ammattikorkeakouluopiskelijoista tai sieltä
valmistuneista 34,6 % kertoi, että he eivät useimmiten luota Demi-keskustelufoorumilta
saamiinsa tietoihin, mutta yhtä suuri osa (34,6 %) kertoi myös luottavansa saatuihin
tietoihin. Yliopistossa opiskelevista tai sieltä valmistuneista taas 30,0 % ilmoitti, että he
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eivät useimmiten luota foorumilta saamiinsa tietoihin. Heissä kysymys herätti myös
eniten epävarmuutta, sillä lähes puolet (45 %) vastasi, ettei osaa sanoa luottaako
saamiinsa tietoihin vai ei. Tulosten perusteella voisi sanoa, että mitä korkeampi
koulutustaso, sitä vähemmän Demi-keskustelufoorumilta saadut tiedot koetaan
luotettavina (taulukko 14).

Taulukko 14. Koulutustason suhde saadun tiedon luotettavuuden kokemukseen.
Kannanotot kysymykseen ”Oletko kokenut Demi-keskustelufoorumilta saamasi tiedot
useimmiten luotettaviksi?”:

En
(%)
Koulutustaso Peruskoulu
Ammattikoulu
Ylioppilas
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
Vastaajia

5,9
14,3
10,3
34,6
30,0
38

En osaa
sanoa
(%)
41,2
35,7
42,2
30,8
45,0
116

Kyllä
(%)

Yhteensä Vastaajia
(%)

52,9
50,0
47,4
34,6
25,0
135

100
100
100
100
100

85
42
116
26
20
289

Luotettavuudesta ja sen arvioinnista kysyttiin myös avoimessa kysymyksessä, jossa
pyydettiin mainitsemaan 2-5 asiaa, joihin vastaaja kiinnittää huomiota arvioidessaan
Demi-keskustelufoorumin terveyttä käsittelevän tiedon luotettavuutta. Kysymys oli
pakollinen, mutta siitä huolimatta vastauksia tuli vain 208, jolloin vastaajista 86
kappaletta jätti joko vastaamatta ohittamalla kysymyksen jollain tavalla tai vastasi –
(viiva) tai . (piste). Myös vastaukset ”en tiedä”, ”en osaa sanoa” tai ”en tajua”
toistuivat muutamaan kertaan.
Monessa vastauksessa mainittiin useita erilaisia kirjoittajaan viittaavia seikkoja.
Kirjoittajan nimimerkki tai käyttäjätunnus oli yksi asia johon kiinnitettiin huomiota.
Uuden tai tuoreen nimimerkin ” - - esim. henkilö saatta trollata eli huijata tarinallaan
jos käyttäjä on tehty vasta muutama minuutti sitten ja käyttäjä on kirjautunut vain
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muutamaan otteeseen - -” ja sen, millainen nimimerkki on kyseessä, kerrottiin olevan
myös arvioinnin kohteena, jos kirjoittajaa epäiltiin trolliksi. Trollaus mainitaan yhtensä
kielteisenä

käyttäytymistapana

Burnettin

(2000)

typologiassa

informaatiokäyttäytymisen tavoista verkkoyhteisöissä. Trollaamiseen yhdistettiin myös
liioitellut ja yltiöhumoristiset kirjoitukset ja provosointi: ” Vastaukset saattavat mennä
tahallaan aivan "yli" eli ovat ns. trolleja. - -” ja ” - - Erilaiset liioittelevat ilmaisut tai
yltiöhumoristisuus viittaavat usein siihen, että ihminen pilailee topaan [topickiin]
osallistuneiden ihmisten kustannuksella. - -”.
Ylipäänsä kirjoittajan profiiliin kiinnitettiin huomiota. Profiilin kautta selviää muun
muassa kirjoittajan muut kirjoitukset ja aloittamat keskustelut, jotka mainittiin myös
luotettavuuden arviointiin vaikuttavina asioina: ”- - Myös viestiin vastanneen ihmisen
viestihistoriasta näkee usein, onko hän täysillä matkassa vai keskittyykö forkalla
enemmän kujeiluun ja toisten kiusaamiseen trollailevilla viesteillään. - - ”. Kirjoittajan
ikä nousi myös esiin yhtenä tärkeänä luotettavuuden arviointiin vaikuttavana seikkana.
Useampi vastaaja kertoi, että Demi-keskustelufoorumin käyttäjät ovat peruskoulu- ja
lukioikäisiä ja kokivat nuoren iän vaikuttavan luotettavuuteen, sillä kaveripiirillä ja
kavereiden mielipiteillä nähtiin olevan suuri merkitys. Kokeneiden ja hieman
vanhempien käyttäjien mielipiteitä, kommentteja ja huomioita pidettiin suuremmassa
arvossa.
Kirjoittaja tai käyttäjä kokonaisuutena nostettiin myös esiin vastauksissa. Sillä, kuka
tiedon kertoo sekä henkilökohtaisella taustalla, mahdollisella koulutuksella (”- - onko
terveysalan koulutusta tms - -”) ja mielikuvalla kirjoittajasta nähtiin olevan vaikutusta
luotettavuuteen ja kirjoittajan uskottavuuteen. Monessa vastauksessa mainittiin myös
kirjoittajan kokemukset eli esimerkiksi onko kirjoittajalla henkilökohtaisia kokemuksia
kertomastaan asiasta vai kertooko hän jonkun toisen henkilön kokemuksesta, jolloin
kyseessä on toisen käden tietoa: ”1. Onko käyttäjällä omakohtaista kokemusta
asiasta/lääkärin sana kommentin taustalla, vai onko tieto kaverin koiran kaiman
tilanne. - - ”. Myös omien kokemusten ja pohjatietojen kerrottiin olevan luotettavuuden
arvioinnin tekijöinä. Muutamaan otteeseen mainittiin lisäksi oma terveysalan koulutus
tai meneillään oleva koulutus ja arvioitiin vastaako tieto koulutuksessa opittua: ”- -
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vastaako tieto yhtään muualta opittua (olen lh ja tehnyt töitä sairaalassa)” ja ” Luen
lähihoitajaksi, joten omat tiedot vaikuttaa miten käsittelen tiedon luotettavuutta”.
Moni vastaaja myös ilmoitti tarkastavansa löytyykö vastaavaa tietoa muista lähteistä,
esimerkiksi Terveyskirjastosta tai Terveysportista: ” Otan huomioon ainakin, mitä
oikeissa tietolähteissä sanotaan samoista asioista (esim. terveyskirjasto). - - ”. Tämä on
hyvä

esimerkki

Burnettin

(2000)

typologiassa

esiintyvistä

informaatio-

orientoituneeseen käyttäytymiseen liittyvistä yhteisön ulkopuolelle suuntautuvista
kysymyksistä, joissa yhteisön jäsen hankkii tietoa yhteisön ulkopuolelta, kuten tässä
tapauksessa muualta Internetistä. Luotettavuuden arviointiin vaikutti myös se, oliko
kirjoittaja saanut diagnoosin ammattilaiselta: ”Onko keskustelija käynyt lääkärissä - -”.
Muiden keskustelijoiden reaktiot esitettyyn tietoon toimivat myös luotettavuuden
mittareina. Jos useimmat keskustelijat olivat samaa mieltä, katsottiin tieto
luotettavammaksi.
Kirjoituksen sisältö erilaisin kriteerein arvioituna oli yksi luotettavuuteen vaikuttavista
tekijöistä. Useampi vastaaja kertoi kiinnittävänsä huomiota ensinnäkin siihen, miten
kirjoittaja on esittänyt/ilmaissut asiansa. Moni vastaajista myös mainitsi lähteet, eli sen
mistä tieto on peräisin, tärkeäksi asiaksi: ” - - onko tiedon lähteet mainittu”, ” - - linkit
lähteisiin.”. Myös kirjoituksen ja siinä esiintyvien tietojen realistisuus toimi
luotettavuuden mittarina. Vastaajat arvioivat luotettavuutta pohtimalla, voisiko näin
tapahtua tosielämässä ja kuulostaako asia järkevältä. Moni luotti niin sanottuun
maalaisjärkeen: ”- - 3. Yritän miettiä maalaisjärjellä, että voisikohan asia todellakin
olla näin.” ja ”Mietin asiaa maalaisjärjellä - - ”. Asian tai tiedon perustelu oli myös
tärkeää, sillä jos perustelut olivat hyvät, oli luotettavuuskin parempi. Samoin yleisesti
ottaen perusteellisuus, huolellisuus, monipuolisuus ja asiantuntevuus nostettiin esiin.
Lisäksi tärkeänä asiana mainittiin tietopohjaisuus, eli oliko tieto faktapohjaista vai
”mutuilua”: ” - - onko faktaa vai mututuntumaa "mä luulen että..” - - ". Tähän liittyen
otettiin esiin myös tietojen kokemusperäisyys luotettavuuden kyseenalaistajana: ”
demittäjät eivät ole mitään lääkäreitä vaan kertovat vain omalta kokemuspohjaltaan,
joka ei välttämättä päde kaikkiin. - -”.
Kirjoituksen ulkoisilla seikoilla, kirjoitustyylillä ja keskustelutavalla nähtiin olevan
vaikutusta luotettavuuteen. Tekstin yleinen sävy, mahdollinen sarkastisuus ja/tai
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asiallisuus nousivat esiin monista vastauksista: ”Millainen sävy vastauksessa on (onko
sarkastinen) - -” , ”- -

-Luottamusta lisää jos ihminen kirjoittaa vastauksensa

asiallisesti - - ”. Myös tekstin kirjoitus- tai kieliasu mainittiin useassa vastauksessa.
Tekstin selkeys, tekstissä käytetty kieli ja sanat ja yleensäkin kieliopilliset asiat, kuten
kirjoitusvirheet, oikeinkirjoitus (esimerkiksi lääketieteellisten termien) ja kielen
rakenne, tekstin laatu ja yleinen kirjoitustaito nostettiin esiin. Jos teksti oli selkeää ja
siinä oli käytetty asianmukaista ja asiantuntevaa kieltä, sai siitä myös luotettavamman
kuvan.

6.6 Terveyskäyttäytyminen ja sen muutos

Noin puolet vastaajista (51,9 %) ilmoittaa, että heidän terveyskäyttäytymisensä ei ole
muuttunut foorumilta saadun tiedon pohjalta. Toiseksi suurin osa vastaajista (32,2 %) ei
osaa sanoa onko foorumilta saatu tieto muuttanut terveyskäyttäytymistä vai ei. Pienin
osuus vastaajista (15,9 %) kertoo terveyskäyttäytymisen muuttuneen foorumilta saadun
tiedon pohjalta (kuvio 24).
Vaikka terveysaiheisiin ongelmiin on koettu saatavan apua foorumilta ja tiedot on
koettu useimmiten luotettaviksi, se ei juuri näy vastaajien terveyskäyttäytymisessä. Vain
15,9

%

vastaajista

ilmoittaa

foorumilta

saadun

tiedon

muuttaneen

omaa

terveyskäyttäytymistä. Yli puolella vastaajista terveyskäyttäytyminen ei ole muuttunut
foorumilta saadun tiedon pohjalta (kuvio 24).
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Kuvio 24. Terveyskäyttäytymisen muutos Demi-keskustelufoorumilta saatujen tietojen
pohjalta.

Ristiintaulukoidessa ikää ja terveyskäyttäytymisen muutosta voi havaita, että Demikeskustelufoorumilta

saatu

tieto

on

muuttanut

eniten

11-15-vuotiaiden

terveyskäyttäytymistä. Ikäryhmästä 21,4 % kertoi foorumilta saadun tiedon muuttaneen
heidän terveyskäyttäytymistään. Vähiten Demi-keskustelufoorumilta saatu tieto on
muuttanut 21-25-vuotiaiden ja 26-vuotiaiden ja sitä vanhempien terveyskäyttäytymistä.
Yli 26-vuotiaista kaikki kolme vastaajaa kertoivat, että foorumilta saatu tieto ei ole
muuttanut heidän terveyskäyttäytymistään ja 21-25-vuotiaista yli puolet (61,8 %) oli
samaa mieltä. Demi-keskustelufoorumilta saatu tieto vaikuttaa siis voimakkaammin
konkreettisella tasolla nuorempiin vastaajiin kuin vanhempiin ikäluokkiin (taulukko 15).
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Taulukko 15. Iän suhde terveyskäyttäytymisen muutokseen. Kannanotot kysymykseen
”Onko Demi-keskustelufoorumilta saamasi tieto muuttanut terveyskäyttäytymistäsi?”.

Ei (%)
Ikä

11-15
16-20
21-25
26-

Vastaajia

38,1
51,3
61,8
100,0
150

En osaa
sanoa (%)
40,5
33,3
23,6
0
93

Kyllä (%)
21,4
15,3
14,5
0
46

Yhteensä
(%)
100
100
100
100

Vastaajia
42
189
55
3
289

Tarkasteltaessa koulutustasoa suhteessa terveyskäyttäytymisen muutokseen kävi ilmi,
että vähiten Demi-keskustelufoorumilta saatu tieto on muuttanut korkeakouluissa
opiskelevien tai sieltä valmistuneiden terveyskäyttäytymistä. Ammattikorkeakoulussa
opiskelevista tai sieltä valmistuneista yli puolet (65,4 %) ja yliopisto-opiskelijoista tai
sieltä valmistuneista niin ikään yli puolet (55,0 %) kertoi, että foorumilta saatu tieto ei
ole muuttanut heidän terveyskäyttäytymistään. Eniten Demi-keskustelufoorumilta saatu
tieto on tulosten mukaan muuttanut ylioppilaiden ja peruskoululaisten tai sieltä
valmistuneiden terveyskäyttäytymistä. Ylioppilaista 18,1 % kertoi, että foorumilta saatu
tieto on muuttanut heidän terveyskäyttäytymistään ja peruskoululaisista tai sen
käyneistä 17,6 % kertoi samoin. Myös ammattikoulussa opiskelevat tai sen käyneet
pääsivät miltei samoihin tuloksiin, sillä 16,7 % heistä kertoi, että Demikeskustelufoorumilta saatu tieto on muuttanut heidän terveyskäyttäytymistään.
Matalamman

koulutustason

omaavien

terveyskäyttäytymiseen

Demi-

keskustelufoorumilta saatu tieto näyttäisi siis vaikuttavan enemmän kuin korkeamman
koulutustason omaaviin (taulukko 16).
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Taulukko 16. Koulutustason suhde terveyskäyttäytymisen muutokseen. Kannanotot
kysymykseen

”Onko

Demi-keskustelufoorumilta

saamasi

tieto

muuttanut

terveyskäyttäytymistäsi?”.

Ei (%)
Koulutustaso Peruskoulu
Ammattikoulu
Ylioppilas
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
Vastaajia

45,9
57,1
50,9
65,4
55,0
150

En osaa
sanoa
(%)
36,5
26,2
31,0
26,9
40,0
93

Kyllä
(%)

Yhteensä Vastaajia
(%)

17,6
16,7
18,1
7,7
5,0
46

100
100
100
100
100

85
42
116
26
20
289

Terveyskäyttäytymisen muutoksesta kysyttiin myös vapaaehtoisessa avoimessa
kysymyksessä, johon pyydettiin vastaamaan, mikäli vastasi edelliseen kysymykseen
kyllä. 46 vastaajaa kertoi Demi-keskustelufoorumilta saadun tiedon muuttaneen hänen
terveyskäyttäytymistään. Näistä 43 vastaajaa kertoi tarkemmin muutoksesta, tosin yksi
kysymykseen vastanneista kertoi vastanneensa edelliseen kysymykseen ”en osaa
sanoa”.
Terveyskäyttäytymisen muutokset jakautuivat yhdeksään erilaiseen ja osittain
päällekkäiseen kategoriaan, muun muassa osassa ruokavaliota ja ruokailutottumuksia
koskevissa muutoksissa mainittiin myös liikkumistapojen muutos ja päinvastoin. Suurin
osa muutoksista liittyi ruokavalion ja ruokailutottumusten muutokseen. Vastaajat
kertoivat muun muassa pienentäneensä tai suurentaneena annoskokoja (”Uskallan syödä
vähän enemmän”), vähentäneensä eläinperäisten tuotteiden käyttöä ja syövänsä
ylipäänsä terveellisemmin. Aineistosta nousi esiin erityisesti kasvissyönti. Moni
vastaajista kertoi siirtyneensä Demi-keskustelufoorumilta saamiensa vinkkien avulla
kasvispainotteisempaan ruokavalioon ja yksi vastaajista kertoi myös alkaneensa
vegaaniksi (”ryhdyin esim. vegaaniksi”).
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Vastauksista erottui myös maidon juonnin vähentäminen ja suhde maitoon: ”Olen esim.
vähentänyt maidon juontia, kun foorumin kautta sain tietää, ettei sen juonti olekaan niin
terveellistä kuin luullaan.”, ”Olen vähentänyt maidonjuontia että iho paranisi” ja ”olen
alkanut

pohtimaan

suhdettani

maitoon”.

Kolmantena

aineistosta

erottui

sokeririippuvuus ja siitä irti pääseminen, kuten seuraavista sitaateista käy ilmi: ” - esim.

demistä

sain

vinkit

sokeririippuvuuden

lopettamiseen.”

ja

”Innostus

ruokavalioremonttiin lähti aikoinaan demistä, kun eräässä keskustelussa keskusteltiin
piilosokerista. Googlailik [Googlailin] lisää ja pian päivittäinen kaakao ja
sokerijugurtit jäivät ruokavaliosta pois. - - ”. Suurin osa ruokavalion ja
ruokailutottumusten muutoksista oli positiivisia, mutta mukaan mahtuu myös yksi
negatiivinen muutos: ”olen yhä kriittisempi painoni ja ravintoni suhteen, sairastan myös
syömishäiriötä”.
Toiseksi suurin osa muutoksista liittyi yleisiin elintapojen muutoksiin, olivat ne sitten
pieniä tai suuria. Tähän yhteyteen liitin myös ne vastaukset, joissa kerrottiin uusien
asioiden oppimisesta ja ymmärryksen parantumisesta, kuten seuraavissa sitaateissa:
”olen oppinut uusia asioita elämästä ja terveydestä joita en ole ennen ajatellut” ja
”Olen oppinut enemmän terveistä elämäntavoista”. Yleisiin elintapojen muutoksiin
liittyi

muutamissa

vastauksissa

myös

ruokavalion,

ruokailutottumusten

ja

liikkumistapojen muutos: ”Olen saanut uutta tietoa, jonka avulla voin muuttaa
käyttäytymistäni. Esimerkiksi olen lukenut siitä, kuinka monta kertaa viikossa kannattaa
käydä lenkillä tai vaikka terveellisistä/hyvistä ruuista.”, ”Demi.fi:ssä on useimmiten
kannustava ilmapiiri ja sieltä saa tukea ruokavalion tai liikkumistottumusten
muutoksiin.” ja ”Olen muuttanut tapojani parempaan suuntaan tai poiminut vinkkejä
esim parempaan syömiseen ja liikuntatapoihin.”.
Yhdessä vastauksessa kiteytyi hyvin ajatusmaailman, asenteiden ja ilmapiirin
kokonaisvaltainen vaikutus yleisten elintapojen muutokseen:
”Jos esimerkiksi haluan laihduttaa tai syödä paremmin, niin päässäni ei enää ole
se ajatus, että esimerkiksi herkkujen syönti ei ole sallittua ja pakko liikkua juuri
niin paljon ja syödä niin terveellisesti kuin mahdollista (vaikka näitäkin "banaani
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lihottaa"-ihmisiä on demissä paljon), vaan että voi ja pitääkin antaa periksi ja
tärkeintä on se, että syö hyvin ja tuntuu hyvältä, eikä se kuinka paljon kaloreita
päivän pinaattikeitto-annoksessa on. Tätä painotetaan demissä mielestäni todella
paljon, ja siksi ilmapiiri on suureksi osaksi hyvä.”

Kolmanneksi suurin osa muutoksista koski liikkumistapojen muutosta. Yleisesti ottaen
oli alettu liikkumaan enemmän ja löydetty uusia, itselle sopivia liikuntamuotoja.
Terveyskäyttäytymisen

muutoksiin

mahtui

mukaan

myös

muutamia

kauneudenhoidollisten rutiinien muutoksia, arkisten terveysrutiinien muutoksia (”Esim.
hoidan hampaitani paremmin muutaman varoittavan keskustelun myötä”), muutoksia
kehonkuvassa (” - - Myös suhtautuminen omaan kroppaani on kohonnut.”), päihteiden
käytössä

ja

seksuaaliterveyteen

liittyvässä

asiassa

(”Hieman

parempi

seksuaaliterveys.”). Muutamassa vastauksessa ei kerrottu spesifiä muutoksen aihetta,
vaan todettiin esimerkiksi vain ”Parempaan suuntaan”.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Suurin osa Demi-keskustelufoorumin käyttäjistä on tyttöjä ja naisia, foorumi on myös
heille suunnattu, ja heitä olivat myös tämän tutkimuksen kyselyyn vastaajat. Ikäjakauma
oli melko laaja, mutta suurin osa vastaajista sopi kohderyhmään, joka oli 15–19vuotiaat. Koulutustason suhteen tulokset olivat niin ikään odotuksia vastaavia
peruskoululaisten tai sieltä valmistuneiden ja ylioppilaiden ollessa selkeässä
enemmistössä. Vastaajamäärän koon vuoksi tuloksista ei voi tehdä yleistyksiä koskien
kaikkia ikäluokkaan kuuluvia suomalaisia tyttöjä ja nuoria naisia, mutta 289 vastaajan
joukko on edustava otos Demi-keskustelufoorumia käyttävistä tytöistä ja nuorista
naisista.
Vastaajien terveystiedon lukutaidon tasoa voisi yleisesti ottaen kuvailla melko hyväksi.
Terveysaiheisen tiedon tarve tunnistettiin hyvin, samoin kuin tarvittavat tiedonlähteet.
Käytetyistä tiedonlähteistä oli myös melko helppoa löytää tarvittu tieto ja hankittua
tietoa osattiin käyttää ja soveltaa melko hyvin omasta ja läheisten terveydestä
huolehtimiseen. Terveysaiheisen tiedon luotettavuuden määrittäminen koettiin niin
ikään yleisesti ottaen melko helpoksi. Suurin osa vastaajista ilmoitti myös oppivansa
melko paljon uusia asioita hankitusta terveysaiheisesta tiedosta, ymmärtävänsä melko
hyvin terveyttä käsittelevässä tiedossa käytettäviä sanoja ja lauseita sekä pitävänsä
tärkeänä saada tietoa terveyttä käsittelevistä aiheista monenlaisista lähteistä. Vastaajat
myös ilmoittivat luottavansa melko paljon omiin arviointikykyihinsä koskien sitä, ketä
he uskovat terveysasioissa.
Eniten epävarmuutta herätti neljäs väittämä, jossa kysyttiin hankkivatko vastaajat liikaa
terveysaiheista tietoa. Vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti kaikille arvoille,
vaikkakin suurin osa koki hankkivansa melko sopivan määrän, ei liikaa eikä liian vähän
terveysaiheista tietoa. Vastaajien oli ehkä vaikea määritellä mikä on liikaa ja mitä
ylipäänsä tarkoittaa liiallinen terveysaiheisen tiedon hankkiminen ja onko se
positiivinen vai negatiivinen asia.
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Painetuista lähteistä, kuten lehdistä ja kirjoista oli tulosten perusteella vastaajien
mielestä vaikeampi löytää terveyttä käsittelevää tietoa kuin Internetistä. Vastaajista
lähes kaikki (90,3 %) kertoivat, että Internetistä on melko helppoa tai helppoa löytää
terveyttä käsittelevää tietoa, kun taas vain alle puolet (42,2 %) vastaajista sanoi samaa
painettujen lähteiden kohdalla. Vaikeuksista löytää terveyttä käsittelevää tietoa
painetuista lähteistä ilmoitti 29,1 % vastaajista, kun taas vain 3,5 % vastaajista kertoi
vaikeuksista Internet-lähteistä terveysaiheista tietoa etsittäessä. Tulos on linjassa
Lenhartin ym. (2010, 26) tutkimuksen kanssa, jossa todettiin, että Internet on nuorille,
eteenkin 14-17-vuotiaille tytöille olennainen paikka saada terveysaiheista tietoa.
Vastaajat näyttävät kokonaisuudessaan omaavan melko hyvin kyvyt hankkia,
prosessoida, ymmärtää, arvioida ja käyttää terveysaiheista tietoa eHEALS:in (ErikssonBacka ym. 2012, 86) ja seulontavälineen (Niemelä ym. 2012, 134) yhdistelmällä
mitattuna. Erilaisia terveyden ja terveystiedon lukutaidon määritelmiä (Nutbeam 2008,
2073; Niemelä ym. 2012, 152; Medical Library Association 2003; Eriksson-Backa ym.
2012, 84) mukaillen he vaikuttavat tunnistavan melko hyvin terveystiedon tarpeen
arkielämässä ja kykenevät löytämään potentiaalisia tiedonlähteitä, arvioimaan niistä
saadun tiedon laatua sekä käyttämään saatua tietoa terveyttä koskevien päätösten
tekemiseen.
Agoston ja Hughes-Hasselin (2013, 80-81) tutkimuksessa nuorten tiedontarpeista
terveyteen liittyviksi alaluokiksi voi katsoa luokat emotionaalinen terveys ja
seksuaalinen turvallisuus, kun taas Latrobe ja Haverner (1997) puolestaan mainitsevat
vain luokan ”terveys” tai siihen liittyvät tarpeet. Niemelän ym. (2012, 134)
tutkimuksessa nuorten terveysaiheisia tiedontarpeita oli kategorisoitu paljon tarkemmin,
erottelemalla

omiksi

luokikseen

muun

muassa

ravinnon,

liikunnan

ja

seksuaaliterveyden. Shahhosseini ym. (2011, 351; 2013; 774-778) puolestaan
´keskittyivät nimenomaan nuorten naisten terveydellisiin tarpeisiin kansallisella tasolla
ja luokittelivat niitä vielä huomattavasti yksityiskohtaisemmin. Oma kategorisointini
luokittelee terveysaiheisia tiedontarpeita yleistä tasoa tarkemmin, mutta ei kuitenkaan
yhtä laaja-alaisesti kuin Shahhosseini ym. (2013, 774-778).
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Terveysaiheisista

tiedontarpeista

suurimmaksi

nousi

vastaajien

keskuudessa

seksuaaliterveys; yli puolet vastaajista kertoi hakevansa Demi-keskustelufoorumilta
tietoa seksuaaliterveydestä. Tulos ei ole erityisen yllättävä, sillä seksuaalisuuteen
liittyvät asiat voisi luokitella arkaluontoisiksi asioiksi, joista nuoret haluavat tietoa,
mutta joista on hankala keskustella muiden kanssa, kuten myös Lenhart ym. (2010, 26)
totesivat. Vastaajia kiinnostivat seksuaaliterveyden ohella suuresti myös kehon
toiminnot, ruokavalio, liikunta ja kehonkuva. Ravinto ja liikunta nousivat vahvasti esiin
myös Niemelän ym (2012, 131) tutkimuksessa nuorten terveysaiheisista tiedontarpeista.
Kaikki tiedontarvekategoriat keräsivät vastaajia, eikä avoimissa vastauksissa noussut
selkeästi esiin kategorioiden ulkopuolelle jäänyttä merkittävää tiedontarpeen aihetta (ks.
alaluku 6.3), joten luodut tiedontarvekategoriat kattoivat sen perusteella melko hyvin
erilaiset Demi-keskustelufoorumin käyttäjien terveyteen liittyvät tiedontarpeen aiheet.
Aineistosta nousi esiin myös monen vastaajan vahva kannanotto kysymyksenasetteluun
ja ylipäänsä tiedon hakemiseen keskustelufoorumeilta. Vastauksissa korostettiin, ettei
Demi-keskustelufoorumilta haeta tietoa, vaan selaillaan vertaistuen ja muiden ihmisten
kokemusten toivossa, sillä keskustelufoorumi koetaan epäluotettavaksi objektiivisen
tiedon lähteeksi.

Kannanotot herättivät ajatuksia siitä, olisiko kysymyksiä voinut

muotoilla toisella tavalla, käyttäen esimerkiksi ”informaatio”-sanaa ”tieto”-sanan
sijasta.
Vastaajista reilusti yli puolet kertoi jakavansa omia kokemuksiaan ja tietojaan Demikeskustelufoorumilla vain harvoin, hyvin harvoin tai satunnaisesti. Wellmanin ja Gulian
(1999, 175-176) mukaan verkkoyhteisöissä syntyneet löyhätkin suhteet ovat
merkityksellisiä tiedon jakamisen ja hankinnan näkökulmasta ja verkkoyhteisön
jäsenille on tyypillistä tarjota tietojaan, tukeaan ja yhteenkuuluvuuden tunnetta
tosielämässä usein täysin tuntemattomille ihmisille. Omien kokemusten jakaminen
keskusteluryhmässä

nousee

keskeiseen

rooliin

myös

Huhdan

(2013,

82-84)

tutkimuksessa. Sen mukaan kokemuksiaan jakamalla saavuttaa uskottavuutta ja
luotettavuutta (Huhta 2013, 82-84). Vastaajat vaikuttavat tulosten mukaan kuitenkin
olevan tiedon jakamisen suhteen passiivisemmasta päästä.
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Demi-keskustelufoorumilta haetaan tietoa erityisesti vertaistuen ja kokemusperäisen
tiedon toivossa. Keskustelu, mielipiteiden vaihto, tiedon ja kokemusten jakaminen,
neuvominen sekä vertaistuki nousevat esiin myös aiemmissa keskustelufoorumeiden
käyttöä ja sen syitä koskevissa tutkimuksissa (Rissanen 2008, 50-51; Haasio 2015, 6;
Huhta 2013, 82-84).

Demi-keskustelufoorumille ohjaa myös sen suosio; foorumia

kuvaillaan laajaksi ja tunnetuksi foorumiksi, jolla on paljon käyttäjiä, mikä taas tarjoaa
paljon materiaalia ja keskustelua. Savolaisen (1999, 14) mukaan keskusteluryhmissä
onkin yleisesti ottaen melko paljon osallistujia, mikä mahdollistaa ainakin periaatteen
tasolla neuvojen löytämisen erilaisiin ongelmiin. Demi-keskustelufoorumilla myös
törmätään tietoon sitä erityisemmin hakematta, niin foorumin sisällä kuin sinne
ulkopuolelta, kuten Googlen kautta tultaessa. Tällöin tiedonhankinta foorumilta on
luonteeltaan tahatonta ja passiivista (Case 2012, 4-5).
Demi-keskustelufoorumilta saatuihin tietoihin useimmiten luotetaan ja vastaajilla
näyttää olevan monenlaisia keinoja arvioida foorumilta löytyvän terveysaiheisen tiedon
luotettavuutta. Aina on olemassa se vaara, että verkkoyhteisössä annetut vastaukset ovat
virheellisiä

tai

jopa

suorastaan

harhaanjohtavia

ja

ihmiset

kirjoittelevat

verkkoyhteisöihin vain, koska he voivat tehdä niin, eivätkä sen vuoksi että heillä olisi
jotain todellista tarjottavaa tai tietoa asioista (Burnett 2000; Wellman & Gulia 1999,
174). Demi-keskustelufoorumin käyttäjät ovat kuitenkin selvästi huomioineet
trollauksen mahdollisuuden ja heille on vastausten perusteella kehittynyt monipuolisia
kykyjä havaita varoitusmerkkejä ja tulkita niitä aina kirjoittajan profiilista ja taustasta
kirjoituksen sisältöön, kirjoitustyyliin ja kieliopillisiin asioihin.
Yli puolet vastaajista kertoi, että on kokenut saavansa terveysaiheisiin ongelmiinsa apua
Demi-keskustelufoorumilta, ja liki puolet vastaajista myös sanoi useimmiten
luottavansa Demi-keskustelufoorumilta saamiinsa tietoihin. Siitä huolimatta hieman yli
puolet vastaajista ilmoitti, ettei heidän terveyskäyttäytymisensä ole muuttunut
foorumilta

saadun

tiedon

pohjalta.

Joko

vastaajat

eivät

ole

tiedostaneet

terveyskäyttäytymisen muutoksen kimmokkeena olleen Demi-keskustelufoorumilta
saatu tieto tai foorumilta saadulla tiedolla ei ole ollut konkreettista vaikutusta.
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Mahdollista terveyskäyttäytymisen muutosta ei myöskään välttämättä ole tiedostettu tai
pidetty

mainitsemisen

terveyskäyttäytyminen

arvoisena.
muodostuu

Tätä

voisi

tavallisesti

jo

osaltaan
lapsuudessa

selittää
tai

se,

että

nuoruudessa

vakiintuneiden ja usein tiedostamattomien tottumusten pohjalta (Terveyskirjasto:
Lääketieteen sanasto 2015). Muutos on voinut myös saada alkunsa monien asioiden
summana, jolloin yksittäisen muutoksen takana olevan tekijän tunnistaminen on
hankalaa. Demi-keskustelufoorumilta saadaan myös paljon tietoa yksittäisiin, usein
tilapäisiin terveysaiheisiin ongelmiin, joilla ei välttämättä ole yhteyttä yleisempään
terveyskäyttäytymiseen ja/tai sen muutokseen. Huomionarvoista kuitenkin on, että
terveyskäyttäytymisen muutoksesta ilmoittaneista vastaajista lähes kaikkien muutos on
ollut positiivinen tai positiiviseksi koettu.
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JULKAISEMATTOMAT LÄHTEET

Tirroniemi, Alisa (2015). Nuorten tyttöjen ja naisten informaatiokäyttäytyminen Demikeskustelufoorumilla: Tiedontarpeet ihmissuhteisiin ja kehoon liittyen. Kandidaatin
tutkielma, Oulun yliopisto.

LIITTEET

Liite 1. Kyselyrunko
Saatesanat
Olen informaatiotutkimuksen opiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro gradututkielmaani

tyttöjen ja nuorten naisten terveyden ja terveystiedon lukutaidosta ja

terveyteen

liittyvistä

tiedontarpeista.

Tutkimusympäristönäni

on

Demi-

keskustelufoorumi ja sen Keho-palsta. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää Demikeskustelufoorumin oletetun kohdeyleisön eli noin 15-19 -vuotiaiden tyttöjen ja nuorten
naisten terveyden ja terveystiedon lukutaitoa ja sen tasoa sekä terveyteen liittyviä
tiedontarpeita ja Demi-keskustelufoorumin luonnetta terveysaiheisen tiedon tarjoajana.
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Vastaukset annetaan ja käsitellään täysin anonyymisti. Kyselyyn vastaamiseen menee
noin 10-15 minuuttia. Arvon vastaajien kesken kaksi (2) Finnkinon elokuvalippua. Jos
haluat

osallistua

arvontaan,

jätä

sähköpostiosoitteesi

kyselyn

loppuun.

Sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan palkinnon toimittamiseen, eikä sitä julkaista.
HUOM. Paina kyselyn lopussa Lataa - painiketta, jolloin vastauksesi lähetetään ja
tallennetaan.

Demografiset tiedot
1. Ikä (syntymävuotena)
2. Sukupuoli (nainen, mies, en halua määritellä)
3. Koulutustaso (valitse korkein koulutus/meneillään oleva koulutus) (peruskoulu,
ammattikoulu, ylioppilas, ammattikorkeakoulu, yliopisto)

Terveyden ja terveystiedon lukutaito
Vastaa väittämiin asteikolla 1 -5 (1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = en
osaa sanoa, 4 = jokseenkin samaa mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä)
1. Minun on helppo päättää millaisissa tilanteissa tarvitsen terveysaiheista tietoa
2. Tiedän mitä lähteitä käytän terveysaiheisen tiedon hankkimiseen
3. Minun on helppo löytää tarvitsemaani terveysaiheista tietoa tiedonlähteistä joita
käytän
4. Hankin liikaa terveysaiheista tietoa
5. Minun on helppo määritellä onko terveysaiheinen tieto luotettavaa vai ei
6. Opin paljon uusia asioita hankkimastani terveysaiheisesta tiedosta
7. Tiedän miten käyttää hankkimaani terveysaiheista tietoa omasta terveydestäni
huolehtimiseen
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8. Minulla on usein vaikeuksia ymmärtää sanoja tai lauseita, joita terveysaiheisessa
tiedossa käytetään
9. On tärkeää saada tietoa terveyttä käsittelevistä aiheista
10. Haluan saada terveysaiheista tietoa monenlaisista lähteistä
11. On vaikea löytää painetuista lähteistä (lehdistä ja kirjoista) terveyttä käsittelevää
tietoa
12. On vaikea löytää Internetistä terveyttä käsittelevää tietoa
13. En luota kykyyni arvioida, ketä uskoa terveysasioissa
14. Sovellan terveyttä käsittelevää tietoa omaan ja/tai läheisteni elämään

Terveysaiheiset tiedontarpeet
Tässä osiossa kysyn terveysaiheisista tiedontarpeista, Demi-keskustelufoorumin
luonteesta

terveysaiheisen

tiedon

tarjoajana,

saadun

terveysaiheisen

tiedon

luotettavuudesta ja sen arvioimisesta sekä terveyskäyttäytymisen mahdollisesta
muutoksesta.
Alla selitän muutamia kyselyssä esiintyviä käsitteitä:
Terveyskäyttäytymisellä tarkoitetaan yksilön toimintaa, käyttäytymistä ja valintoja
terveyteen vaikuttavissa asioissa, kuten vaikkapa ravinto, tupakointi, liikunta tai
alkoholinkäyttö.
Kehonkuvalla tarkoitetaan sitä kuvaa, jonka muodostamme kehostamme ja sen
ulottuvuuksista mielessämme. Kehonkuvan käsite sisältää myös yksilön käsitykset,
tuntemukset ja ajatukset omasta kehosta ja sen ominaisuuksista. Kehonkuvalla voi olla
vaikutusta niin fyysiseen kuin psyykkiseen terveyteen. Kehonkuvaan liitettäviä
tiedontarpeen aiheita voivat olla mm. tyytyväisyys/tyytymättömyys omaan kehoon ja
sen ominaisuuksiin.
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1. Jaatko omia kokemuksiasi ja tietojasi Demi-keskustelufoorumilla? (usein tai melko
usein, satunnaisesti, harvoin tai hyvin harvoin, en koskaan)
2.

Millaisista

terveyteen

ja

kehoon

liittyvistä

asioista

haet

tietoa

Demi-

keskustelufoorumilta? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.
x Erilaiset diagnosoidut sairaudet (fyysiset ja/tai psyykkiset)
x Sairauden oireet/diagnosoimattomat sairaudet
x Lääkkeet ja niiden vaikutukset, rokotukset
x Asiointi terveydenhuollon henkilökunnan kanssa mm. lääkärikäynnit
x Seksuaaliterveys (sukupuolitaudit, ehkäisy, kuukautiset, abortti, synnytys,
itsetyydytys jne.)
x Liikunta
x Ruokavalio
x Päihteet ja niiden käyttö
x Kehon toiminnot (mikä on normaalia kehon toimintaa, mikä ei)
x Arkinen terveyskäyttäytyminen (mm. hampaiden pesu ja muut terveyteen vaikuttavat
arkiset rutiinit)
x Kehonkuva

Lisää alla olevaan kenttään vapaamuotoisesti muita mahdollisia terveyteen ja kehoon
liittyviä asioita, joista haet tietoa Demi-keskustelufoorumilta.

3. Miksi haet terveysaiheista tietoa juuri Demi-keskustelufoorumilta?
4. Oletko kokenut saavasi apua terveysaiheisiin ongelmiisi Demi-keskustelufoorumilta?
(kyllä, en, en osaa sanoa)
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5. Oletko kokenut Demi-keskustelufoorumilta saamasi tiedot useimmiten luotettaviksi?
(kyllä, en, en osaa sanoa)
6. Millaisiin asioihin kiinnität huomiota, kun arvioit Demi-keskustelufoorumin terveyttä
käsittelevän tiedon luotettavuutta? Mainitse 2-5 mielestäsi tärkeintä asiaa.
7. Onko Demi-keskustelufoorumilta saamasi tieto muuttanut terveyskäyttäytymistäsi?
(kyllä, ei, en osaa sanoa)
8. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, niin millä tavalla terveyskäyttäytymisesi
on muuttunut esimerkiksi syömistottumusten, liikunnan tai päihteiden käytön suhteen?

Sähköpostiosoite arvontaa varten

Liite 2. Saateteksti keskustelunavauksessa
”Olen informaatiotutkimuksen opiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro gradu tutkielmaani 15-19-vuotiaiden tyttöjen ja nuorten naisten terveyteen liittyvistä
tiedontarpeista
Toivon,

ja
että

terveyden
voisit

vastata

ja

terveystiedon
kyselyyni

tässä

lukutaidosta.
linkissä:

http://goo.gl/forms/RDgAHkVUkvuxOMCX2
Kysely tehdään nimettömänä, eikä tulosten käsittelyvaiheessa vastauksia voida yhdistää
vastaajaan. Vastaamiseen menee noin 10-15 minuuttia. Arvon vastaajien kesken kaksi
(2) Finnkinon elokuvalippua. Jos haluat osallistua arvontaan, jätä sähköpostiosoitteesi
kyselyn loppuun. Sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan palkinnon toimittamiseen,
eikä

sitä

Aineiston keräämiseen Demi.fissä on Demin toimituksen lupa.”

julkaista.
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Liite 3. eHEALS – väittämät

1. Minun on helppo päättää millaisissa tilanteissa tarvitsen terveysaiheista tietoa.
2. Tiedän mitä lähteitä käytän terveysaiheisen tiedon hankkimiseen.
3. Minun on helppo löytää tarvitsemaani terveystietoa tiedonlähteistä joita käytän.
4. Hankin liikaa terveysaiheista tietoa.
5. Minun on helppo määritellä onko terveysaiheinen tieto luotettavaa vai ei.
6. Opin paljon uusia asioita hankkimastani terveysaiheisesta tiedosta.
7.

Tiedän

miten

käyttää

hankkimaani

terveystietoa

omasta

terveydestäni

huolehtimiseen.
8. Minulla on usein vaikeuksia ymmärtää sanoja tai lauseita, joita terveysaiheisessa
tiedossa käytetään.
Eriksson-Backa, Kristina, Ek, Stefan, Niemelä, Raimo & Huotari, Maija-Leena (2012).
Health information literacy in everyday life. A study of Finns aged 65-79 years. Health
Informatics Journal 18(2), s. 86.

Liite 4. Seulontavälineen väittämät

1. On tärkeää saada tietoa terveyttä käsittelevistä aiheista
2. Tiedän mistä voi hankkia terveyttä käsittelevää tietoa.
3. Haluan saada terveysaiheista tietoa monenlaisista lähteistä
4. Minun on vaikea löytää painetuista lähteistä (lehdistä ja kirjoista) terveyttä
käsittelevää tietoa.
5. Minun on vaikea löytää Internetistä terveyttä käsittelevää tietoa.
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6. Minun on helppo arvioida painettujen lähteiden (lehtien ja kirjojen) terveyttä
käsittelevän tiedon luotettavuutta.
7. Minun on helppo arvioida Internetin terveyttä käsittelevän tiedon luotettavuutta.
8. Minun on usein vaikea ymmärtää terveysaiheisessa tiedossa käytettyjä sanoja tai
lauseita.
9. Sovellan terveyttä käsittelevää tietoa omaan ja/tai läheisteni elämään.
10. En luota kykyyni arvioida, ketä uskoa terveysasioissa.
Niemelä, Raimo, Ek, Stefan, Eriksson-Backa, Kristina & Huotari, Maija-Leena (2012).
A Screening Tool for Assessing Everyday Health Information Literacy. Libri Vol. 62,
s.134. / suomenkielinen kyselylomake

Liite 5. Sisällönanalyysissa käytetty luokitus
Miksi haet terveysaiheista tietoa juuri Demi-keskustelufoorumilta?
-

Tyhjät vastaukset/en tiedä/en osaa sanoa

-

Vertaistuki

-

Samaistumisen kokemus

-

Kokemusten lukeminen ja jakaminen

-

Ikänäkökulma

-

Sukupuolinäkökulma

-

Viihdenäkökulma

-

Kannanotto kysymyksenasetteluun/ei hae tietoa

-

Asiantuntijuusnäkökulma

-

Luotettavuus ja sen kyseenalaistaminen

-

Foorumin suosio

-

Käyttää Demiä muutenkin paljon

-

Googlesta Demiin tai foorumin sisäisesti

-

Helppous ja avoimuus

-

Paljon ja uusia näkökulmia
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-

Nimettömyys/anonyymius

-

Tiedonhalu (epäspesifi)

-

Tietoa asioista joista ei muuten saisi tietoa

Millaisiin asioihin kiinnität huomiota, kun arvioit Demi-keskustelufoorumin terveyttä
käsittelevän tiedon luotettavuutta? Mainitse 2-5 mielestäsi tärkeintä asiaa.
-

Kirjoitustyyli

-

Kirjoituksen/tiedon realistisuus

-

Muiden reaktiot tietoon

-

Lähteet

-

Kirjoittajan ikä

-

Trollauksen mahdollisuus

-

Kirjoittajan/tiedon luotettavuus/uskottavuus

-

Kirjoittajan profiili

-

Tekstin ulkoasu/kirjoitusasu/kieliasu

-

Tiedon tarkastaminen muista lähteistä

-

Kirjoittaja kokonaisuutena

-

Kirjoittajan muut kirjoitukset/aloittamat keskustelut

-

Tiedon perustelu

-

Tietopohjaisuus

-

Omat kokemukset ja pohjatiedot

-

Kirjoittajan nimimerkki/käyttäjätunnus

-

Tiedon kokemusperäisyys

-

Asian ilmaiseminen/esittäminen

-

Ammattilaisella varmistettu diagnoosi

-

Tyhjät vastaukset/ei tiedä/ei osaa sanoa
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Terveyskäyttäytymisen muutos (- - millä tavalla terveyskäyttäytymisesi on muuttunut
esimerkiksi syömistottumusten, liikunnan tai päihteiden käytön suhteen?)
-

Ruokavalion/ruokailutottumusten muutos

-

Ei kerro spesifiä muutosta

-

Yleinen elintapojen muutos

-

Liikkumistapojen muutos

-

Kauneudenhoidollisten rutiinien muutos

-

Muutos kehonkuvassa

-

Muutos seksuaaliterveyteen liittyvässä asiassa

-

Muutos päihteiden käytössä

-

Muutos arkisissa terveysrutiineissa

