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Stressi on yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa yleinen, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia 
heikentävä ongelma, jonka hoitamiseen verkkovälitteiset interventiot tarjoavat mahdollisen 
ratkaisun. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella yliopisto-opiskelijoiden kokeman 
stressin ja sen muutosten yhteyttä stressioireilun taustamekanismeina nähtyihin psykologiseen 
joustamattomuuteen sekä tietoisuustaitoihin ja sen alataitoihin verkkovälitteisen Opiskelijan 
Kompassi -hyvinvointiohjelman yhteydessä. Lisäksi tarkasteltiin eroja vähän ja paljon stressiä 
kokevien opiskelijoiden kirjoittamien viikkovastaustekstien sana- ja fraasivalinnoissa. Opiskelijan 
Kompassi on Jyväskylän yliopistossa kehitetty tuettu verkkovälitteinen hyväksymis- ja 
omistautumisterapiaan pohjautuva hyvinvointiohjelma, jonka osallistujilta (N=123) kerättyjä tietoja 
käytettiin tässä tutkimuksessa. Mittareina käytettiin PSS-10:tä (koettu stressi), AFQ-Y:tä 
(psykologinen joustamattomuus) sekä FFMQ:ta (tietoisuustaidot). Lisäksi osallistujien ohjelman 
aikana erilaisiin pohdintatehtäviin kirjoittamia viikkovastauksia tarkasteltiin tekoälyohjelman avulla 
yhteistyössä Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan kanssa. Saatujen tulosten 
perusteella ennen ohjelman alkua mitattu koettu stressi ja psykologinen joustamattomuus sekä 
toisaalta koettu stressi ja tietoisuustaidot eivät olleet yhteydessä toisiinsa. Sen sijaan koetun stressin 
muutos oli yhteydessä sekä psykologisessa joustamattomuudessa että tietoisuustaidoissa 
tapahtuneisiin muutoksiin ja toisaalta ennen ohjelman alkua mitattuihin psykologisen 
joustamattomuuden ja tietoisuustaitojen tasoihin. Tietoisuustaitojen alataitojen osalta koetun 
stressin muutos oli käänteisesti yhteydessä ei-arvioivuuden ja ei-reagoivuuden muutoksiin ja ennen 
ohjelman alkua mitattuihin tietoisen toiminnan ja ei-reagoivuuden tasoihin. Viikkovastauksissa 
havaittiin useita vähän ja paljon stressiä kokevien vastaukset toisistaan erottavia sana- ja 
fraasivalintoja, ja ohjelmasta hyötyminen koetun stressin osalta voitiin ennustaa ohjelman alkupään 
vastaustekstien perusteella 85%:n tarkkuudella. Jatkotutkimuksen kannalta mielenkiintoisimpana 
tuloksena voidaan pitää koetun stressin ja sen taustamekanismien yhteyksien puuttumista ohjelman 
alussa, mikä saattaa kertoa stressin erilaisuudesta diagnoosipohjaisiin mielenterveyshäiriöihin 
verrattuna. Tutkimus toimii myös ensiaskeleena suomenkielisen tekoälypohjaisen tekstianalytiikan 
hyödyntämiselle psykologian alalla. 
 
Avainsanat: koettu stressi, yliopisto-opiskelijat, psykologinen joustamattomuus, tietoisuustaidot, 
hyväksymis- ja omistautumisterapia, tekoäly  
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1. JOHDANTO 

 
 
Opiskelijoiden keskuudessa stressin kokeminen on yleinen ongelma (American College Health 

Association, 2017; Kunttu, Pesonen & Saari, 2016), joka tutkimusten mukaan altistaa useille 

mielenterveyden häiriöille (Leppink, Odlaug, Lust, Christenson & Grant, 2016; Nonterah ym., 

2015) ja jolla on monia kielteisiä seurauksia myös opiskelijoiden fyysisen hyvinvoinnin kannalta 

(Leppink ym., 2016; Lund, Reider, Whiting & Prichard, 2010; Miczo, Miczo & Johnson, 2006; 

Russell, Almeida & Maggs, 2017). Näin ollen ilmiön ja sen taustamekanismien ymmärtäminen sekä 

matalan kynnyksen tuen muotojen kehittäminen ovat ennaltaehkäisevän toiminnan kannalta 

ensiarvoisen tärkeitä. Uusien, innovatiivisten ja helposti saavutettavien hoito- ja diagnostiikan 

muotojen kehittämisen yhtenä yleistyvänä ratkaisuna on viime vuosina hyödynnetty teknologiaa 

sekä tekoälyä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin sekä tarkastella opiskelijoiden kokeman 

stressin ja sen taustamekanismeina nähtyjen psykologisen joustamattomuuden ja tietoisuustaitojen 

yhteyksiä toisiinsa verkkovälitteisen hyvinvointiohjelman aikana että tarkastella suomen kieltä 

ymmärtävän tekoälytyökalun avulla, onko vähän ja paljon stressiä kokevien opiskelijoiden 

kirjoittamissa teksteissä eroja. 

 

1.1. Stressi yliopisto-opiskelijoilla  

 

Stressillä tarkoitetaan yksilön kognitiivista arviota hänen voimavarojaan suhteettomasti kuluttavasta 

vuorovaikutussuhteesta yksilön itsensä ja ympäristön välillä (Lazarus & Folkman, 1984). Tällaisen 

ylikuormittumisen kokemuksen on havaittu ilmenevän erilaisina oireina psyykkisellä tasolla (mm. 

väsymys ja ärtyneisyys), käyttäytymisessä (mm. vetäytyminen) sekä fysiologiassa (mm. päänsärky 

ja vatsavaivat) (Liuska, 1998). 

Stressin kokeminen on varsin yleistä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa, ja 

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan jopa viidesosa suomalaisista opiskelijoista 

kokee erittäin runsaasti ja kolmasosa runsaasti stressiä (Kunttu ym., 2016). Myös laajan 

yhdysvaltalaisten yliopisto-opiskelijoiden terveyttä kartoittava selvityksen perusteella 

keskitasoisesti tai erittäin runsaasti stressiä viimeisen vuoden aikana arvioi kokeneensa jopa 56% 

opiskelijoista (American College Health Association, 2017). Sukupuolten on havaittu eroavan 
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stressin osalta siten, että naisopiskelijat kokevat miehiä enemmän stressiä (Brougham, Zail, 

Mendoza & Miller, 2009; Larcombe ym., 2016; Leppink ym., 2016; Saleh, Camart & Romo, 2017). 

Opiskelijoiden kokeman stressin määrä vaihtelee myös eri tiedekuntien välillä (Kunttu ym., 2016), 

ja sen on havaittu olevan usein korkeinta opintojen alkuvaiheessa (Conley, Durlak & Kirsch, 2015; 

Misra, McKean, West & Russo, 2000). 

Yliopisto-opiskelussa monet elämänmuutokset, kuten itsenäisen elämän rakentaminen, 

opiskelijan roolin omaksuminen ja uusien ihmissuhteiden luominen aiheuttavat opiskelijoille 

stressiä (Radcliffe & Lester, 2003). Myös muut opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvät tekijät, 

kuten koetut taloudelliset vaikeudet (Liuska, 1998; Ong & Cheong, 2009; Potila, 2014; Ross, 

Neibling & Heckert, 1999), haasteet ihmissuhteissa (Liuska, 1998; Ross ym., 1999) tai toisaalta 

ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemukset (Kunttu ym., 2016; Liuska 1998; Ong & Cheong, 

2009) ovat tutkimusten mukaan yhteydessä opiskelijoiden kokemaan stressiin. 

Myös opiskelu itsessään ja siihen liittyvät tekijät stressaavat monia opiskelijoita. Erityisesti 

liiallinen opintoihin liittyvä työmäärä on keskeinen stressitekijä, johon liittyvät tenttien 

kasautuminen sekä ajanpuute suhteessa opintojen määrään (Kunttu ym., 2016; Liuska, 1998; Ong & 

Cheong, 2009; Ross ym., 1999). Kuntun ym. (2016) tutkimuksessa keskeisimmiksi syytekijöiksi 

kokemansa stressin taustalla opiskelijat nimesivät mm. esiintymisjännityksen sekä vaikeuden saada 

otetta opiskelusta. 

Liiallisissa määrin koetulla ja pitkään jatkuvalla stressillä on monia kielteisiä vaikutuksia 

yliopisto-opiskelijoiden kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Psyykkisen hyvinvoinnin osalta stressin 

on todettu olevan positiivisessa yhteydessä masennus- ja ahdistusoireisiin (Nonterah ym., 2015; 

Saleh ym., 2017), lisäävän itsetuhoisia ajatuksia (Kumar Dogra, Basu & Das, 2008; Singh & Joshi, 

2008) sekä ennustavan mm. paniikkihäiriön ja pakko-oireisen häiriön syntyä (Leppink ym., 2016). 

Fyysisen hyvinvoinnin kohdalla taas korkean stressitason on havaittu olevan käänteisessä 

yhteydessä mm. fyysisen terveydentilan kanssa (Leppink ym., 2016; Miczo ym., 2006), heikentävän 

unenlaatua (Lund ym., 2010) sekä altistavan ongelmalliselle alkoholinkäytölle (Leppink ym., 2016; 

Russel ym., 2017). 

Opiskelijoiden kokeman stressin kielteisiltä vaikutuksilta voivat kuitenkin suojata monet 

tekijät, kuten aktiivinen, ei-välttelevä coping-tyyli (Giancola, Grawitch & Borchert, 2009), 

minäpystyvyys sekä optimistinen asennoituminen haasteisiin (Saleh ym., 2017). Sosiaalisista 

tekijöistä mm. ystävien (Wilks, 2008) ja perheen (Wang & CastanedaSound, 2008) tuki voivat 

lievittää stressin haittavaikutuksia yksilölle. 

Joka neljäs opiskelija toivoo saavansa apua stressinhallintaan, mikä tekee siitä eniten 

toivotun tuen muodon (Kunttu ym, 2016). Opiskelijat hakeutuvat kuitenkin heikosti psykologisen 



3 
 

tuen piiriin (Eisenberg, Golberstein & Gollust, 2007; Kunttu ym., 2016; Stallman, 2010), mitä 

saattaa stressin osalta selittää sen pitäminen normaalina, opiskeluun kuuluvana asiana (Eisenberg 

ym., 2007). Näin ollen olisikin tarpeen kehittää kustannustehokkaita, matalan kynnyksen 

interventioita opiskelijoiden kokeman stressin vähentämiseksi. 

 

1.2. Psykologinen joustamattomuus 

 

Psykologisella joustamattomuudella (tai pelkällä joustamattomuudella) tarkoitetaan reagoimisen 

tapaa, jossa yksilö toimii jäykästi omien psyykkisten reaktioidensa ohjaamana sen sijaan, että tekisi 

valintoja joustavasti arvojensa tai senhetkisen tilanteen antamien mahdollisuuksien pohjalta (Hayes, 

Luoma, Bond, Masuda & Lillis, 2006). Joustamattomuuden seurauksena koetaankin usein, että 

omat, pelottavat sisäiset kokemukset hallitsevat elämää liiallisissa määrin (Bond ym., 2011). 

 Psykologinen joustamattomuus voidaan jakaa kuuteen eri prosessiin, joihin kuuluvat 1) 

liiallinen ajatusten kiinnittyminen menneeseen tai tulevaan, 2) tietynlaisesta itseä koskevasta 

käsityksestä tiukasti kiinni pitäminen, 3) arvojen epäselvyys, 4) passivoitunut, välttelevä tai 

impulsiivinen käyttäytyminen sekä erityisen keskeisinä joustamattomuuden osina 5) kognitiivinen 

fuusio ja 6) kokemuksellinen välttäminen (Hayes ym., 2006). Kognitiivisella fuusiolla tarkoitetaan 

yksilön tapaa suhtautua omiin ajatuksiinsa kirjaimellisina totuuksina sen sijaan, että hän pitäisi niitä 

vaihtuvina sisäisinä kokemuksinaan (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). Kognitiivisesta fuusiosta 

seuraa usein kokemuksellisena välttämisenä tunnettu ilmiö, jossa yksilö on haluton kohtaamaan 

epämiellyttäviä sisäisiä kokemuksiaan ja pyrkii siten vähentämään niiden ilmenemistä, 

muotoilemaan niitä toisenlaisiksi tai välttelemään tilanteita, joissa ne esiintyvät (Hayes, Wilson, 

Gifford, Follette & Strosahl, 1996). 

 Psykologisen joustamattomuuden on todettu olevan yhteydessä moniin psyykkisiin 

häiriöihin, kuten masennukseen, ahdistukseen ja paniikkihäiriöön (esim. Fergus ym., 2012; Hayes 

ym., 2006). Tätä yhteyttä on selitetty erityisesti psykologisen joustamattomuuden keskeisen 

osaprosessin, kokemuksellisen välttämisen ja siihen liittyvän paradoksaalisen ilmiön kautta: kun 

yksilö pyrkii tukahduttamaan ja työntämään sivuun epämiellyttäviksi kokemiaan tunteita, ajatuksia 

tai kehollisia tuntemuksia, lisääntyykin niiden määrä entisestään kasvattaen myös psyykkisen 

pahoinvoinnin määrää (Wenzlaff & Wegner, 2000). Lisäksi liiallinen kognitiivinen fuusioituminen 

omiin ajatuksiin lisää usein yksilön kärsimystä johtaessaan olosuhteisiin nähden jäykkään, 
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rajoittuneeseen ja voimakkaasti sääntöjen ohjaamaan käyttäytymiseen (Hayes, Strosahl & Wilson, 

2012). 

 

1.2.1. Stressin yhteys psykologiseen joustamattomuuteen 

 

Psykologisen joustamattomuuden on todettu olevan diagnoosipohjaisten mielenterveyden häiriöiden 

lisäksi yhteydessä stressiin siten, että mitä joustamattomampi yksilö on, sitä enemmän hän kokee 

stressiä (Bardeen & Fergus, 2016; Bond ym., 2011; Flynn, Berkout & Bordieri, 2016; Karekla & 

Panayiotou, 2011). Näin ollen tutkimuskentällä on kehitetty erilaisia interventioita, joiden 

tavoitteena on vähentää osallistujien psykologista joustamattomuutta ja stressiä (mm. Hindman, 

Glass, Arnkoff & Maron, 2015; Levin, Pistorello, Hayes, Seeley & Levin, 2015; Livheim ym., 

2015). Kahdessa yliopisto-opiskelijoilla tehdyssä tutkimuksessa havaittiinkin, että mitä enemmän 

psykologinen joustamattomuus väheni ohjelman aikana, sitä enemmän väheni myös stressi (Levin, 

Hayes, Pistorello & Seeley, 2016; Levin ym., 2015). 

Kareklan ja Panayiotoun (2011) tutkimuksen mukaan koetun stressin ja psykologisen 

joustamattomuuden yhteyttä voitaisiin selittää tarkastelemalla joustamattomuutta coping-keinona, 

jossa korostuu pyrkimys stressiin liittyvien tunteiden ja ajatusten välttämiseen ja tukahduttamiseen, 

niiden murehtimiseen sekä näiden keinojen hyödyntämiseen jäykästi tilanteesta toiseen riippumatta 

niiden toimivuudesta. Tällaisen omiin sisäisiin kokemuksiin liittyvän suhtautumistavan on todettu 

paradoksaalisesti lisäävän yksilön psyykkistä pahoinvointia (Wenzlaff & Wegner, 2000). Kareklan 

ja Panayiotoun (2011) tutkimusta lukuunottamatta koetun stressin ja joustamattomuuden välisen 

yhteyden syvempi ymmärtäminen ei ole ollut keskiössä tähän asti tehdyssä tutkimuksessa, jossa 

tarkoituksena on ollut useimmiten joko testata joustamattomuuden mittarien validiteettia tai 

kehitettyjen interventioiden tehokkuutta. 

 

1.3. Tietoisuustaidot 

 

Tietoisella läsnäololla (mindfulness) ja siihen liittyvillä tietoisuustaidoilla tarkoitetaan 

buddhalaisesta perinteestä alkunsa saanutta kykyä suunnata huomio tarkoituksellisesti nykyhetkeen 

ja siinä tapahtuviin asioihin (Brown & Ryan, 2003; Kabat-Zinn, 1990) hyväksyvästi havainnoiden 

(Kabat-Zinn, 1994). Tietoisuustaidot ovat kykyä tulla tietoiseksi sellaisista arkisista asioista, joille 
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ei tavallisesti uhrata ajatustakaan (Kabat-Zinn, 1990). Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi 

hengitys, kävely tai hampaiden harjaus, ja taidon osittaisesta synnynnäisyydestä huolimatta 

tietoisuustaitoja voidaan harjoitella mm. keskittymällä tarkoituksellisesti näihin toimintoihin sekä 

meditoimalla (Kabat-Zinn, 1990). 

Tietoisuustaidot voidaan jakaa viiteen alataitoon, jotka ovat 1) havainnointi eli sisäisten ja 

ulkoisten tapahtumien huomaaminen, 2) kuvailu eli kyky nimetä sisäisiä kokemuksia, 3) tietoinen 

toiminta eli keskittyminen käsillä olevaan toimintaan automaattisesti toimimisen sijaan sekä 4) ei-

arvioivuus eli kyky olla arvioimatta ajatuksia ja tunteita hyviksi tai pahoiksi ja 5) ei-reagoivuus eli 

kyky olla reagoimatta harkitsemattomasti ajatusten ja tunteiden yllyttämänä (Baer, Smith, Hopkins, 

Krietemeyer & Toney, 2006; Baer ym., 2008). 

 

1.3.1. Stressin yhteys tietoisuustaitoihin 

 

Tietoisuustaitojen käänteinen yhteys koetun stressin määrään on havaittu useissa tutkimuksissa 

(Palmer & Rodger, 2009; Tan & Martin, 2016; Weinstein, Brown & Ryan, 2009), ja jo verrattain 

lyhyen tietoisuustaitojen opetteluun keskittyvän intervention on todettu vähentävän stressin 

kokemista (Baer, Carmody & Hunsinger, 2012) ja laskevan kehon stressireaktiota (Brand, 

HolsboerTrachsler, Naranjo & Schmidt, 2012). Tietoisuustaitojen ja koetun stressin välistä yhteyttä 

saattaa selittää tietoisuustaitojen positiivinen yhteys adaptiiviseen, ei-välttelevään coping-

strategiaan sekä toisaalta potentiaalisista stressoreista tehtyihin myönteisempiin tulkintoihin (Palmer 

& Rodger, 2009; Weinstein ym., 2009). 

 Vähemmän tiedetään siitä, mitkä tietoisuustaitojen alataidoista selittävät tietoisuustaitojen ja 

koetun stressin välistä yhteyttä. Aiemmissa tutkimuksissa aiheesta on saatu vaihtelevia tuloksia: 

Yangin, Meredithin ja Khanin (2017) tutkimuksessa kaikilla tietoisuustaitojen alataidoilla havaittiin 

käänteinen yhteys stressiin, Soysan ja Willcombin (2015) tutkimuksessa puolestaan vastaava yhteys 

oli ei-arvioivuudella, tietoisella toiminnalla sekä ei-reagoivuudella, kun taas Cashin ja 

Whittinghamin (2010) mukaan vain ei-arvioivalla suhtautumisella on käänteinen yhteys stressin 

kokemiseen. 

Tutkimustulokset ovat vaihtelevia myös sen suhteen, millainen tietoisuustaitojen lähtötaso 

tarjoaa parhaat edellytykset harjoittelusta hyötymiselle. Toisaalta tulokset puoltavat valmiiksi 

verrattain hyvät tietoisuustaidot omaavien hyvinvoinnin merkittävämpää kasvua ja stressin 

vähenemistä intervention myötä (Shapiro, Brown, Thoresen & Plante, 2011), kun taas toisinaan 
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erilaiset lähtötaidot omaavien välillä ei ole havaittu eroja tietoisuustaitojen harjoittelun hyödyissä 

(Sass, Berenbaum & Abrams, 2013; Vibe ym., 2015). 

 

1.4. Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)  

 

Hyväksymis- ja omistautumisterapia eli HOT on niin kutsuttuihin kolmannen aallon kognitiivisiin 

käyttäytymisterapioihin kuuluva terapiamuoto, jonka teoria pohjautuu suhdekehysteoriaan (engl. 

Relational Frame Theory eli RFT) (Hayes ym., 2006). Tämän teorian mukaan yksilön opittu 

kielellinen kyky liittää sattumanvaraisesti ja vastavuoroisesti tapahtumia toisiinsa on patologiseksi 

muuttuessaan yhteydessä psyykkiseen oireiluun erityisesti kognitiivisen fuusion ja kokemuksellisen 

välttämisen kautta (Hayes ym., 2006). Koska mielessä luotuja asioiden välisiä yhteyksiä ei voida 

kokonaan poistaa, pyritään HOT:ssa muokkaamaan yksilön ajatusten sisältöjen sijasta hänen 

suhtautumistaan niihin (Hayes ym., 2012). 

HOT kuuluu transdiagnostisiin hoitomuotoihin, joissa pyritään vaikuttamaan diagnosoidun 

häiriön sijasta psyykkisen oireilun taustalla vaikuttaviin mekanismeihin. Näistä 

taustamekanismeista keskeisimpänä pidetään psykologista joustamattomuutta (Hayes ym., 2006). 

HOT:ssa tärkeimpänä tavoitteena onkin vähentää yksilön psykologista joustamattomuutta sekä siten 

lisätä psykologista joustavuutta, jolla tarkoitetaan joustamattomuudelle vastakkaista taitoa olla 

tietoisesti läsnä ja tehdä valintoja omien arvojen pohjalta joustavasti tilanteen mukaan (Hayes ym., 

2006). Psykologinen joustavuus (lyhyemmin vain joustavuus) koostuu kuudesta, toisiinsa 

yhteydessä olevasta prosessista, joita ovat 1) arvot, 2) arvojen mukainen toiminta, 3) tietoinen 

läsnäolo, 4) defuusio eli omiin ajatuksiin suhtautuminen vähemmän kirjaimellisesti, 5) hyväksyntä 

sekä 6) minä kontekstina eli kyky tarkastella omia sisäisiä kokemuksia kiinnittymättä niihin liiaksi 

(Hayes ym., 2006). Näihin prosesseihin pyritään HOT-interventioiden aikana vaikuttamaan 

hyödyntämällä mm. arvopohdintaa, tietoisuustaitoharjoituksia sekä vertauskuvia (Hayes ym., 2012). 

 

1.4.1. HOT opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä 

 

Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvia interventioita on toteutettu opiskelijoilla 

perinteisten interventiomuotojen (Gregoire, Lachance, Bouffard & Dionne, 2017; Zettle, 2003) 
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lisäksi mm. workshop-työskentelynä (Danitz & Orsillo, 2014) sekä kurssimuotoisesti (Pistorello 

ym., 2013). Myös itsehoito-oppaaseen perehtymistä on käytetty yhtenä intervention toteuttamisen 

tapana (Muto, Hayes & Jeffcoat, 2011).  

HOT:in tehokkuudesta yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa on jo jonkin 

verran tutkimusta, ja sen on todettu vähentävän opiskelijoiden masennusta (Danitz & Orsillo, 2014; 

Danitz, Suvak & Orsillo, 2016; Gregoire ym., 2017; Muto ym., 2011), lievittävän stressiä ja 

ahdistusta (Gregoire ym., 2017; Muto ym., 2011), sekä lisäävän opiskelijoiden hyvinvointia 

(Gregoire ym., 2017). Oireilun taustamekanismeihin vaikuttamisen osalta HOT-pohjaisella 

työskentelyllä on myös onnistuttu vähentämään opiskelijoiden psykologista joustamattomuutta 

(Pistorello ym., 2013; Scent & Boes, 2014; Zettle, 2003) sekä toisaalta lisäämään heidän 

psykologista joustavuuttaan (Gregoire ym., 2017; Muto ym., 2011). Eniten HOT-pohjaisesta 

työskentelystä ovat tutkimusten mukaan hyötyneet ne, joilla psykologinen joustavuus on ollut 

lähtötilanteessa matalaa (Muto ym., 2011; Zettle, 2003).  

Kaikissa tutkimuksissa ei ole kuitenkaan saatu merkitseviä tuloksia HOT:in tehokkuudesta 

opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä mm. ahdistuksen ja stressin vähentämisen (mm. Danitz 

& Orsillo, 2014) tai psykologisen joustavuuden lisäämisen (mm. Glick & Orsillo, 2015; Goldfarb, 

2010) osalta. 

Hyväksymis- ja omistautumisterapian transdiagnostista pyrkimystä hoitaa psyykkisen 

oireilun taustalla olevia mekanismeja yksittäisten häiriöiden sijasta voidaan pitää toimivana 

ratkaisuna erityisesti opiskelijoiden kohdalla, sillä monet heistä kärsivät diagnoosipohjaisten 

häiriöiden sijaan myös ei-diagnosoitavissa olevista psyykkisistä ongelmista, kuten stressistä tai 

ihmissuhdehaasteista (Gregoire ym., 2017). Lisäksi opiskelijat joutuvat usein käsittelemään monia 

eri stressitekijöitä samanaikaisesti mikä voi saada heidät elämään psykologisesti joustamattomasti, 

ikään kuin jumiutuen ajatuksiinsa (Block-Lerner & Cardaciotto, 2016). Näin ollen opiskelijoilla on 

hyvät mahdollisuudet hyötyä psykologisesti joustavampien stressinkäsittelykeinojen oppimisesta 

(Block-Lerner & Cardaciotto, 2016). 

Tähänastinen tutkimus hyväksymis- ja omistautumisterapiasta opiskelijoiden hyvinvoinnin 

edistämisessä on keskittynyt lähinnä tarkastelemaan menetelmän tehokkuutta erikseen psyykkisten 

oireiden vähentämisessä ja psykologisen joustavuuden lisäämisessä (tai joustamattomuuden 

vähentämisessä). Vähäiselle tarkastelulle on jäänyt myös tietoisuustaitojen taustamekanismin 

merkitys saatujen tulosten selittämisessä. 
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1.5. Verkkointerventiot hoitomuotona 

 

Perinteisten kasvokkaisten hoitokontaktien rinnalle on viime vuosina kehitetty useita 

internetvälitteisiä psykologisen tuen muotoja (mm. Kelson, Lam, Keep & Campbell, 2017; 

Lappalainen, Langrial, OinasKukkonen, Tolvanen & Lappalainen, 2015; Levin, Haeger, Pierce & 

Twohig, 2017), joissa asiakas tutustuu itsenäisesti verkossa psykoedukatiivisiin materiaaleihin ja/tai 

on yhteydessä asiantuntijaan viestien välityksellä. Verkkopohjaisten hoitomuotojen etuina pidetään 

mm. niiden kustannustehokkuutta, ei-leimaavaa luonnetta sekä helppoa päivitettävyyttä uuden 

tutkimustiedon karttuessa (Amstadter, BromanFulks, Zinzow, Ruggiero & Cercone, 2009). 

Tällaisista tuen muodoista on jo ollut tutkitusti hyötyä mm. stressin, ahdistuksen ja masennuksen 

hoidossa (Cavanagh ym., 2013; Hintz, Frazier & Meredith, 2015; NguyenFeng, Greer & Frazier, 

2017). 

Opiskelijoiden voisi olettaa olevan oivallinen kohderyhmä verkkovälitteisille tuen 

muodoille, sillä he käyttävät nettiä melko runsaasti (Kunttu ym., 2016), suosivat epävirallisia avun 

muotoja (Goodwin, Behan, Kelly, McCarthy & Horgan, 2016; Stallman, 2010) sekä hakeutuvat 

heikosti perinteiseen hoitoon (Eisenberg ym., 2007; Kunttu ym., 2016; Stallman, 2010). 

Opiskelijoiden suhtautumista kartoittavissa kyselyissä onkin saatu viitteitä myönteisyydestä tällaisia 

hoitomuotoja kohtaan (Horgan & Sweeney, 2010; Ryan, Shochet & Stallman, 2010), vaikkakin 

enemmistö opiskelijoista uskoo yhä kasvokkaisen tuen paremmuuteen sekä verkkointerventioiden 

vuorovaikutteisuuden puutteellisuuteen (Horgan & Sweeney, 2010). Internet-pohjaisilta avun 

muodoilta opiskelijat kaipaavat erityisesti helpotusta stressin- ja ajanhallintaan, ahdistukseen ja 

masennukseen, viivyttelyn vähentämiseen sekä rentoutumiseen (Ryan ym., 2010). 

 

1.5.1. HOT-pohjaiset verkkointerventiot 

 

Hyväksymis- ja omistautumisterapiaa on alettu hyödyntää viime aikoina yhä enenevissä määrin 

myös verkkopohjaisina ratkaisuina hyvinvoinnin parantamiseksi. Esimerkiksi Levinin ym. (2017) 

tutkimuksessa hyödynnettiin HOT-pohjaista, verkon kautta toteutettua itsehoito-ohjelmaa yliopisto-

opiskelijoiden mielenterveysongelmien hoidossa. Neliviikkoinen ohjelma koostui kuudesta eri 

moduulista (mm. tietoinen läsnäolo, hyväksyntä ja arvot), ja se vähensi osallistujien ahdistusta, 

masennusta ja akateemisia huolia sekä paransi heidän psyykkistä terveyttään odotusryhmäläisiin 

verrattuna (Levin ym., 2017). 
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Myös useiden muiden tutkimusten mukaan internet-pohjainen HOT on toimiva menetelmä 

mm. masennuksen (Dahlin ym., 2016; Kelson ym., 2017; Lappalainen ym., 2015; Pots ym., 2016; 

Trompetter, Bohlmeijer, Veehof & Schreurs, 2015), ahdistuksen (Brown, Glendenning & Hoon, 

2016; Dahlin ym., 2016; Kelson ym., 2017; Pots ym., 2016) ja kroonisen kivun vähentämisessä 

sekä elämään tyytyväisyyden lisäämisessä (Lappalainen ym., 2014; Molander ym., 2018). Oireiden 

vähentämisen lisäksi netin kautta toteutetun HOT-työskentelyn on todettu lisäävän osallistujien 

psykologista joustavuutta (Brown ym., 2016; Kelson ym., 2017; Lappalainen ym., 2014; 

Lappalainen ym., 2015), vähentävän psykologista joustamattomuutta (Fledderus, Bohlmeijer, 

Pieterse & Schreurs, 2012; Trompetter ym., 2015) sekä kehittävän tutkittavien tietoisuustaitoja 

(Fledderus ym., 2012; Lappalainen ym., 2014; Lappalainen ym., 2015; Trompetter ym., 2015). 

Sen sijaan esimerkiksi Kelson ym. (2017) eivät havainneet verkkopohjaisen HOT-

intervention vähentäneen osallistujien stressiä, ja kyseistä tutkimusta lukuun ottamatta koettuun 

stressiin kohdistettuja verkkopohjaisia HOT-interventioita ei ole juurikaan kehitetty. Myös 

opiskelijoihin kohdistuvien, internet-pohjaisten HOT-ohjelmien osuus näyttäisi jääneen vähäiseksi. 

 

1.5.2. Opiskelijan Kompassi 

 

Opiskelijan Kompassi on Jyväskylän yliopistossa kehitetty, hyväksymis- ja omistautumisterapiaan 

pohjautuva verkkovälitteinen opiskelijoille suunnattu hyvinvointiohjelma. Ohjelma rakentuu 

kolmesta vaihtoehtoisesta reitistä, joiden teemoina ovat stressi, ahdistus ja mielialaongelmat. 

Lisäksi jokainen reiteistä koostuu viidestä, tekstejä ja harjoituksia sisältävästä rastista. Ohjelma 

sisältää materiaalia mm. arvojen pohtimiseen, tietoisen läsnäolon harjoittelemiseen sekä 

hyväksyvän suhtautumisen opetteluun suhteessa omiin ajatuksiin ja tunteisiin. Hyvinvointiohjelman 

voi toteuttaa joko itsenäisesti tai tukihenkilön avustamana. Tuetun version aikana kirjoitetaan 

pohtivia vastauksia viikoittaisiin rasteihin liittyviin harjoituksiin. 

Opiskelijan Kompassi on pysyvä osa Jyväskylän yliopiston laajempaa Student Life -

toimintamallia, ja se korvaa yhdessä muiden palveluiden kanssa mm. opintopsykologipalvelut. 

Hyvinvointiohjelman on todettu lisäävän osallistujien hyvinvointia, tietoisuustaitoja sekä elämään 

tyytyväisyyttä ja toisaalta vähentävän koettua stressiä sekä masennusoireilua (Räsänen, 

Lappalainen, Muotka, Tolvanen & Lappalainen, 2016). Opiskelijan Kompassia pyritään myös 

kehittämään jatkuvasti, ja kuten verkkopohjaisissa menetelmissä yleisesti, yhtenä tulevaisuuden 

ratkaisuna mielenkiinto kohdistuu yhä enemmän mm. tekoälyä hyödyntäviin ratkaisuihin. 
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1.6. Tekoälyn ja tekstin analysoinnin hyödyntäminen hyvinvoinnin 

parantamisessa 

 

Verkkointerventioiden lisäksi muitakin teknologisia ratkaisuja ja erityisesti tekoälyä on alettu 

hyödyntämään yhä enenevässä määrin psykologisen hoidon toteuttamisessa sekä mielenterveyden 

häiriöiden varhaisessa tunnistamisessa ja diagnosoinnissa. Tällaisia työkaluja on pyritty 

kehittämään mm. vertailemalla mielenterveyden häiriöistä kärsivien ja terveiden verrokkien 

kirjoittamia tekstejä (mm. Carrillo ym., 2018; Lin, 2014), jolloin taustaoletuksena on, että 

mielenterveyspotilaiden kirjoittamisen piirteet eroavat normaaliväestön piirteistä esimerkiksi 

sisällöiltään tai sanavalinnoiltaan. 

Tekoälyn ja tekstianalytiikan keinoin on tutkittu erityisen paljon ja lupaavin tuloksin 

masennuksen tunnistamista käytetyn kielen pohjalta (mm. Carrillo, 2018; Coppersmith, 2015; 

Schwartz, 2014), mutta myös mm. ahdistusta, syömishäiriöitä, ADHD:ta, skitsofreniaa ja 

posttraumaattista stressihäiriötä (Coppersmith, 2015). Yleisesti mielenterveyden häiriöistä kärsivillä 

on havaittu olevan taipumus kirjoittaa mm. ahdistukseen, terveyteen, kuolemaan, kognitiivisiin 

toimintoihin sekä apuun liittyvistä teemoista (Coppersmith, 2015). 

 Tekstiaineistojen aiemman tutkimuksen painottuessa diagnosoitavissa olevien 

mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen, ei stressin ilmenemistä kirjoitetuista teksteistä ole juuri 

tutkittu. Lin ym. (2014) ovat kuitenkin kehittäneet tekoälyohjelman stressaantuneiden 

tunnistamiseksi sosiaalisen median julkaisuista ja havaitsivat ennen ohjelman kehittelyä 

tekemässään alkukartoituksessa muutamia eroavaisuuksia stressaantuneiden ja ei-stressaantuneiden 

kirjoittamissa päivityksissä: Ei-stressaantuneiden teksteissä esiintyi stressaantuneita useammin 

myönteisiin tunteisiin liittyviä sanoja ja vastaavasti stressaantuneet kirjoittivat useammin kielteisistä 

tunteistaan sekä toisaalta perheeseen, ystäviin ja muihin sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä aiheista. 

Linin ym. (2014) tutkimus on kuitenkin toteutettu Pekingiläisen Tsinghuan yliopiston tietotekniikan 

laitoksella, joten psykologinen näkökulma siinä jää melko kapeaksi mielenkiinnon kohdistuessa 

ohjelman tekniseen kehittelyyn ja ominaisuuksiin. Näin ollen aiheen lisätutkimus psykologisesta 

näkökulmasta on tarpeen. 
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1.7. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Vaikka yliopisto-opiskelijoiden stressiä on tutkittu tähän mennessä melko paljon, kaipaa aiempi 

tutkimus täydennystä erityisesti koskien ilmiön ja sen taustamekanismien syvempää ymmärtämistä. 

Tähän mennessä tutkimuskentällä ollaan voitu osoittaa psykologisen joustamattomuuden ja koetun 

stressin välinen yhteys (Bardeen & Fergus, 2016; Bond ym., 2011; Flynn ym., 2016; Karekla & 

Panayiotou, 2011), joskin mielenkiinnon kohteena on ollut yleensä joko käytettyjen mittareiden 

validiteetti tai interventioiden tehokkuus yksin joko stressin tai joustamattomuuden vähentämisessä. 

Näin ollen ilmiöiden muutosten yhdenaikaisuutta ja yhteyttä interventioiden aikana ei ole juurikaan 

tarkasteltu. Vähän on tutkittu myös sitä, millaisen psykologisen joustamattomuuden lähtötason 

omaavat henkilöt hyötyvät eniten HOT-pohjaisista interventioista. Tässä tutkimuksessa 

tarkastellaankin sekä psykologisen joustamattomuuden lähtötason että sen muutosten yhteyttä 

koettuun stressiin ja sen muutoksiin hyvinvointiohjelman aikana. 

Myöskään tietoisuustaitojen ja koetun stressin välisen yhteyden osalta aiempi tutkimus ei 

ole täysin kattavaa ja aukotonta. Vaikka ilmiöiden välinen yhteys on havaittu useissa tutkimuksissa 

(Palmer & Rodger, 2009; Tan & Martin, 2016; Weinstein ym., 2009), on tietoisuustaitoja 

tarkasteltu niissä useimmiten yhtenä kokonaisuutena alataitoihin jaottelun sijasta. Lisäksi useissa 

tutkimuksissa on kartoitettu tietoisuustaitojen yhteyttä laajasti psykologiseen oirehdintaan stressiin 

keskittymisen sijasta. Näin ollen epäselvää on vielä se, mikä tietoisuustaidoissa selittää niiden 

yhteyttä stressiin. Tähänastiset tutkimustulokset ovat ristiriitaisia myös sen osalta, millaiset 

tietoisuustaidot alataitoineen luovat parhaat mahdollisuudet harjoittelusta hyötymiselle. Siksi tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan erikseen kunkin tietoisuustaitojen alataidon yhteyttä opiskelijoiden 

ohjelman alussa kokemaan stressiin ja sen muutoksiin hyvinvointiohjelman aikana.  

 Lisäksi, vaikka aiemmassa tutkimuksessa on tarkasteltu hyväksymis- ja 

omistautumisterapian menetelmien vaikutusta opiskelijoiden mielenterveyden häiriöihin liittyvään 

oireiluun (Danitz & Orsillo, 2014; Danitz ym., 2016; Gregoire ym., 2017; Muto ym., 2011) sekä 

psyykkiseen hyvinvointiin (Gregoire ym., 2017), on menetelmän toimivuutta koetun stressin osalta 

tutkittu melko vähän sekä kasvokkain että verkon kautta toteutetuilla interventioilla. Kuitenkin 

erityisesti matalan kynnyksen verkkopohjaiset HOT-interventiot voisivat olla stressiä kokevien 

opiskelijoiden kohdalla toimiva intervention toteutusmuoto, sillä opiskelijat tyypillisesti hakeutuvat 

heikosti perinteisen psykologisen hoidon piiriin (Eisenberg ym., 2007; Kunttu ym., 2016; Stallman, 

2010). Siksi tässä tutkimuksessa tarkastellaankin varsinaisten tutkimuskysymysten ohella yleisesti 

HOT-pohjaisen verkkointervention tehokkuutta koetun stressin osalta.  
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 Vaikka monia mielenterveyden häiriöitä voidaan jo melko luotettavasti tunnistaa puhutusta 

tai kirjoitetusta kielestä teknologiaa hyödyntäen (mm. Carrillo, 2018; Coppersmith, 2015; Schwartz, 

2014), stressin tunnistamista käytetystä kielestä on tutkittu erittäin vähän. Lisäksi saatujen tulosten 

yleistäminen kielestä toiseen on kyseenalaista, joskin voidaan olettaa, että jotkin käytetyn kielen 

piirteet ovat häiriöittäin universaaleja. Suomen kielellä yhteyttä sanavalintojen ja mielenterveyden 

ongelmien välillä ei ole kuitenkaan tutkittu juuri lainkaan. Tällainen ymmärrys mahdollistaisi 

erilaisten tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittelyn mielenterveyden ongelmien varhaisen 

tunnistamisen tueksi. 

 Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vastata näihin aiempien tutkimusten jättämiin 

epäselvyyksiin sekä täydentämällä jo kerättyä että vahvistamalla olemassa olevaa tutkimustietoa. 

Erityisesti tavoitteena on lisätä ymmärrystä paitsi koetusta stressistä ja sen taustamekanismeista, 

myös HOT-pohjaisten verkkovälitteisten interventioiden kohdentamisesta tarkastelemalla 

hyvinvointiohjelman vaikutuksia suhteessa osallistujien lähtötilanteisiin. Lisäksi tavoitteena on 

tuottaa uutta tietoa koetun stressin ilmenemisestä opiskelijoiden teksteissä sekä luoda samalla 

pohjaa suomenkielisen tekstianalytiikan ja tekoälyn hyödyntämiselle psykologian alalla. 

 

Näiden tavoitteiden sekä aiemman tutkimustiedon pohjalta asetetaan seuraavat 

tutkimuskysymykset: 

 

1. Onko opiskelijoiden psykologisessa joustamattomuudessa ja tietoisuustaidoissa eroja 

verrattaessa vähän, kohtalaisesti ja paljon stressiä kokeneita ennen hyvinvointiohjelman 

alkua? Entä eroavatko nämä ryhmät tietoisuustaitojen eri alataitojen (havainnointi, kuvailu, 

tietoinen toiminta, ei-arvioivuus, ei-reagoivuus) osalta? 

2. Ovatko psykologisen joustamattomuuden, tietoisuustaitojen sekä tietoisuustaitojen 

alataitojen muutokset yhteydessä hyvinvointiohjelman aikana tapahtuneeseen stressin 

muutokseen? 

3. Ennustavatko ennen hyvinvointiohjelmaa mitatut psykologisen joustamattomuuden, 

tietoisuustaitojen sekä tietoisuustaitojen alataitojen tasot koetun stressin vähenemistä 

hyvinvointiohjelman aikana?  

4. Hyvinvointiohjelman aikana kirjoitettujen, harjoituksiin pohjautuvien viikkovastausten 

tarkasteleminen: 

a. Onko paljon ja vähän stressiä kokevien opiskelijoiden viikkovastauksissa eroa sana- 

ja fraasivalintojen osalta? 
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b. Ennustavatko hyvinvointiohjelman alkupuolella kirjoitetut viikkovastaukset 

ohjelmasta hyötymistä koetun stressin vähenemisen osalta? 

 

Lisäksi aiemman tutkimustiedon pohjalta asetettiin seuraavat hypoteesit, jotka ovat 

viikkovastausten tarkastelujen (4 a ja b) osalta vain suuntaa antavat aiemman tutkimuksen 

vähäisyyden vuoksi: 

 

1. Psykologisessa joustamattomuudessa ja tietoisuustaidoissa on eroja ryhmien välillä siten, 

että paljon stressiä kokevilla opiskelijoilla on korkein joustamattomuus ja heikoimmat 

tietoisuustaidot, kun taas vähän stressiä kokevilla on matalin joustamattomuus ja parhaat 

tietoisuustaidot ennen hyvinvointiohjelman alkua. Tietoisuustaitojen alataidoissa 

kokonaistaitojen kanssa samansuuntaisia eroja on ryhmien välillä erityisesti ei-

arvioivuudessa. 

2. Psykologisen joustamattomuuden muutos on positiivisessa yhteydessä koetun stressin 

muutokseen siten, että joustamattomuuden vähentyessä myös koettu stressi vähenee. Sen 

sijaan tietoisuustaitojen ja sen alataidoista ei-arvioivuuden muutokset ovat negatiivisessa 

yhteydessä koetun stressin muutokseen siten, että tietoisuustaitojen ja ei-arvioivuuden 

parantuessa koetun stressin määrä vähenee. 

3. Tarkasteltujen taustamekanismien tasot ennen hyvinvointiohjelman alkua ennustavat koetun 

stressin vähenemistä ohjelman aikana siten, että mitä korkeampi psykologinen 

joustamattomuus ja mitä paremmat tietoisuustaidot ovat ohjelman alussa, sitä 

todennäköisemmin koettu stressi vähenee ohjelman aikana. Tietoisuustaitojen alataitojen 

osalta hypoteesia ei voitu asettaa aiemman tutkimustiedon puutteen vuoksi.  

4. Viikkovastauksien hypoteesit: 

a. Vähän ja paljon stressiä kokevien opiskelijoiden kirjoittamat tekstit eroavat 

toisistaan paljon stressiä kokevien käyttäessä vähän stressiä kokevia enemmän 

kielteisiin tunteisiin sekä ihmissuhteisiin liittyviä sanoja. 

b. Hyvinvointiohjelman alussa kirjoitetut viikkovastaukset ennustavat verrattain hyvin 

ohjelmasta hyötymistä. 
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2. MENETELMÄT 

 

2.1. Tutkimuksen kulku ja tutkittavat 

 

Jyväskylän yliopiston Opiskelijan Kompassi -hyvinvointiohjelma järjestetään henkilökohtaisen tuen 

kanssa kahdesti vuodessa (syksy ja kevät), ja tässä tutkimuksessa tarkasteltiin neljän, aikavälillä 

syksy 2015 - kevät 2017 toteutetun intervention aineistoa. 

 Tutkittavien rekrytointi toteutettiin pääosin yliopiston alueelle levitetyin mainosjulistein 

sekä opiskelijajärjestöjen sähköpostilistojen kautta lähetetyin ilmoituksin. Kiinnostuneita pyydettiin  

ilmoittautumaan mukaan joko sähköpostitse tai puhelimitse, jonka jälkeen heille lähetettiin 

sähköpostilla lisätietoa ohjelmasta sekä linkki alustavaan perustietoja, yhteystietoja, hakeutumisen 

syitä sekä toivomuksia kartoittavaan kyselyyn. Tässä kartoituskyselyssä oli lisäksi itsetuhoisuutta 

sekä psykologista hoitokontaktia koskevat kysymykset. 

 Kartoituskyselyn perusteella tutkimukseen otettiin mukaan vain Jyväskylän yliopiston 

opiskelijat, jotka eivät tutkimuksen aikana osallistuneet toiseen interventiotutkimukseen, ja joilla ei 

ollut psykologista hoitokontaktia, vakavaa itsetuhoisuutta tai tehostetun tuen tarvetta.  Näiden 

kriteerien vuoksi tutkimuksen ulkopuolelle jäi 54 henkilöä, joista suurin osa muun samanaikaisen 

psykologisen hoidon tai interventiotutkimuksen vuoksi. Myös näille tutkimuksen ulkopuolelle 

jääneille opiskelijoille tarjottiin samanlainen hyvinvointiohjelma kuin tutkimukseen osallistujille, 

mutta heiltä kerättyjä tietoja ei käytetty aineiston analysoinneissa. 

 Mukaan valikoiduille osallistujille lähetettiin sähköpostilla linkit psykologista hyvinvointia 

(MHC-SF), koettua stressiä (PSS-10), psykologista joustamattomuutta (AFQ-Y), tietoisuustaitoja 

(FFMQ) sekä terveydentilaa (PHQ-SADS) kartoittavaan alkumittauskyselyyn. Samassa kyselyssä 

oli myös koettuja elämänmuutoksia ja ongelmia, opiskeluun käytettyä aikaa, työntekoa opintojen 

ohessa, aiempia psykologisia hoitokontakteja sekä mielenterveyden ongelmiin käytettyä lääkitystä 

kartoittavat kohdat sekä kysymykset siviilisäädystä, samassa taloudessa asuvista perheenjäsenistä ja 

suostumuksesta osallistua kehitys- ja tutkimushankkeeseen. Kysely tuli täyttää ennen intervention 

alkua. Tämän jälkeen toteutettiin lukuvuonna 2015-2016 kahdeksan ja lukuvuonna 2016-2017 

seitsemän viikon pituiset, kolmella kasvokkaisella tukihenkilön tapaamisella täydennetyt 

verkkointerventiot. Ohjelman päätyttyä tutkittavat täyttivät alkumittauskyselyn kaltaisen 

loppumittauskyselyn, jossa ei enää kysytty osallistujan kokemia elämänmuutoksia tai taustatietoja, 

mutta oli sen sijaan oma osionsa hyvinvointiohjelman arvioimiseksi. 
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Tutkimukseen valikoitui mukaan 

yhteensä 123 tutkittavaa aikavälillä syksy 

2015 - kevät 2017. Heistä naisia oli selvä 

enemmistö (N=103; 83,7%). Tutkittavista 

35 (28,5%) osallistui syksyllä 2015, 22 

(17,9%) keväällä 2016, 36 (29,3%) 

syksyllä 2016 ja 30 (24,4%) keväällä 2017. 

Tutkimukseen osallistuneista kaikki 123 

(100%) täytti alkumittauskyselyn ja 105 

(85,4%) loppumittauskyselyn. Taulukossa 

1 on esitetty tarkemmin tutkittavien 

taustatiedot. 

 

2.1.1. Tukihenkilöt 

 

Jokainen Opiskelijan Kompassi -

hyvinvointiohjelman osallistuja sai 

ohjelman ajaksi henkilökohtaisen 

tukihenkilön, jonka tehtävänä oli ohjeistaa 

ja tukea interventioprosessin kuluessa. 

Tukihenkilöinä toimi yhteensä 48 

Jyväskylän yliopiston loppuvaiheen 

psykologian opiskelijaa, joista 42 (87,5%) 

oli naisia ja 6 (12,5%) miehiä, ja jotka 

olivat keskimäärin 26-vuotiaita. 

Tukihenkilöiden täyttämän kyselyn 

perusteella heistä 27:llä (56%) oli 

entuudestaan jonkinlaista kokemusta 

mielenterveystyöstä. Ohjattavia oli 

pääsääntöisesti kolme yhtä tukihenkilöä 

kohden ja yhteydenpito tukihenkilön ja 

 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 1. Taustamuuttujien arvot koko aineistossa 
(N=123) 
 

 

Taustamuuttuja   
sukupuoli N (%) 

- miehiä 
- naisia 

 
20 (16,3) 

103 (83,7) 
 

 

ikä M (SD) 25,00 (4,527) 
 

 

siviilisääty N (%) 
- naimaton 
- parisuhteessa 
- naimisissa/ rekisteröidyssä 

parisuhteessa 
 

 
53 (43,1) 
55 (44,7) 
15 (12,2) 

 

tiedekunta N (%) 
- humanistinen 
- informaatioteknologian 
- kauppakorkeakoulu 
- kasvatustieteiden 
- liikuntatieteellinen 
- matemaattis-

luonnontieteellinen 
- yhteiskuntatieteellinen 
 

 
32 (26,0) 

0 (0) 
5 (4,1) 
27 (22) 
7 (5,7) 

24 (19,5) 
 

28 (22,8) 

 

opiskeluvuosi M (SD) 
 

3,17 (2,18)  

työnteko N (%) 
- kyllä 
- ei 
 

 
45 (36,6) 
78 (63,4) 

 

itsetuhoisuus N (%) 
- kyllä 
- ei 
 

 
7 (5,7) 

116 (94,3) 

 

aiempi psykologinen hoitokontakti 
N (%) 

- kyllä 
- ei 
 

 
 

83 (67,5) 
40 (32,5) 

 

lääkitys N (%) 
- kyllä 
- ei 
 

 
11 (8,9) 

112 (91,1) 

 

motivaatio M/10 (SD) 
 

8,56/10 (1,368)  

Huom. Prosenttiluvut ovat sarakeprosentteja.  
*Motivaatio mitattu itsearviointina asteikolla 1-10. 
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asiakkaan välillä toteutettiin puhelimitse sekä ohjelmaa varten luotujen tukihenkilösähköpostien 

välityksellä. 

Tukihenkilöt osallistuivat ennen intervention alkua kahdeksantuntiseen hyväksymis- ja 

omistautumisterapiakoulutukseen sekä viisituntiseen käytännön asiakastyöskentelyyn liittyvään 

koulutukseen. Lisäksi heille annettiin runsaasti perehdytysmateriaalia itseopiskelun tueksi. 

Tukihenkilöille järjestettiin pienet vertaisryhmät opiskelua ja kokemusten jakamista varten sekä 

työnohjausta viikoittain koko hyvinvointiohjelman ajan. Työnohjauksessa tukihenkilöt saivat HOT-

menetelmään perehtyneeltä psykologilta viikoittain käytännön ohjeita intervention etenemisestä ja 

palautteenannosta sekä neuvoja hankalissa asiakastilanteissa ja sopivien harjoitussuositusten 

valinnassa. 

 

2.1.2. Intervention kulku 

 

Lukuvuodesta riippuen kahdeksan tai seitsemän viikon pituinen interventio koostui kolmesta 

kasvokkaisesta tapaamisesta tukihenkilön kanssa (alku-, väli- ja lopputapaaminen) sekä niiden 

välillä tapahtuvasta, viiden viikon mittaisesta itsenäisestä verkkotyöskentelystä. Intervention keston 

lyhentämisestä huolimatta sen sisällöt säilyivät ennallaan. Kuviossa 1 on kuvattu intervention kulku 

kokonaisuudessaan 7 viikon mittaisen ohjelman osalta. 8 viikon pituinen interventio erosi 

lyhennetystä versiosta siten, että välitapaaminen pidettiin omalla erillisellä viikollaan ennen 

kolmatta itsenäistä verkkotyöskentelyviikkoa. 

 

2.1.3. Intervention sisältö 

 

Verkkotyöskentely ja palautteenanto 

 

Intervention verkkotyöskentely tapahtui HOT-pohjaisen Opiskelijan Kompassi -verkkosivuston 

kautta. Verkko-ohjelma rakentuu kolmesta, sisällöltään hieman toisistaan eroavasta mieliala-, 

ahdistus- ja stressireitistä, joista valitaan yksi kuljettavaksi. Kukin reitti koostuu viidestä rastista, 

jotka sisältävät psykoedukatiivisia tekstejä ja videoita, harjoituksia äänitteinä ja tekstiversioina, 

vertauskuvia sekä kuvitteellisia esimerkkitarinoita verkko-ohjelmaan osallistuneista opiskelijoista.  
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Kuvio 1. Intervention kulku. 

 
LOPPUMITTAUSKYSELY (N=105)

INTERVENTION 7. VIIKKO

3. tapaaminen Suullinen palaute 5. viikon harjoituksista

INTERVENTION 6. VIIKKO

Palaute 4. viikon harjoituksista 5. viikko verkossa: Havainnoi ja hyväksy

INTERVENTION 5. VIIKKO

Palaute 3. viikon harjoituksista 4. viikko verkossa: Vapaudu mielesi 
vallasta

INTERVENTION 4. VIIKKO

2. tapaaminen Suullinen palaute 2. viikon 
harjoituksista

3. viikko verkossa: 
Tietoinen läsnäolo

INTERVENTION 3. VIIKKO

Palaute 1. viikon harjoituksista 2. viikko verkossa: Arvojen mukaiset teot

INTERVENTION 2. VIIKKO

1. viikko verkossa: Arvot

INTERVENTION 1. VIIKKO

1. tapaaminen

ALKUKARTOITUSKYSELY (N= 123)

KIINNOSTUNEILLE LISÄTIETOA JA ALKUKARTOITUSKYSELYT (N=196)

Yhteydenotto niihin, joilla itsetuhoisuutta 
tai hoitokontakti Tutkittavien rajaaminen (54) 

REKRYTOINTI JULISTEIN JA SÄHKÖPOSTEIN

Drop out 19 

Drop out 4 

Drop out 6 

Drop out 4 

Drop out 4 
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Lisäksi sivustolla on koottuna rentoutusharjoituksia, lisäharjoituksia sekä kirjallisuutta hyväksymis- 

ja omistautumisterapiasta. 

Osallistujat kirjoittivat viikoittain vastauksen, jossa heidän tuli pohtia kokemuksiaan ja 

ajatuksiaan tehdyistä harjoituksista ja viikon teemasta. Rastien teemoina olivat: 1) arvot, 2) arvojen 

mukaiset teot, 3) tietoinen läsnäolo, 4) vapaudu mielesi vallasta sekä 5) havainnoi ja hyväksy. 

Viikkovastauksien tarkemmat tehtävänannot löytyvät liitteestä 1. 

Osallistujat saivat vastauksistaan tukihenkilöiden antamaa yksilöllistä palautetta viikoittain 

joko kirjallisesti Opiskelijan Kompassi -sivustolla tai suullisesti kasvokkaisessa tapaamisessa (ks. 

kuvio 1). Palaute tuli antaa kahden päivän kuluessa asiakkaan vastauksesta. 

Ennen intervention alkua tutkittavat jaettiin satunnaisesti ja heidän tietämättään kahteen yhtä 

suureen ryhmään sen mukaan, saivatko he tukihenkilöiltä puolistrukturoitua (N=62; 50,4%) vai 

vapaamuotoista (N=61; 49,6%) palautetta intervention aikana. Ryhmien välillä ei todettu 

tilastollisesti merkitseviä eroja ohjelman vaikuttavuuden osalta, joten tässä tutkimuksessa 

palautteenannon ryhmät on yhdistetty tutkimuksen otoskoon kasvattamiseksi ja tulosten validiteetin 

parantamiseksi. 

Palautteen tarkoituksena oli molemmissa ryhmissä kannustaa asiakasta hänen 

onnistumisissaan, motivoida häntä haasteista huolimatta käytännön muutoksiin elämässään sekä 

antaa uusia näkökulmia asiakkaan pohdintoihin. Palautteessaan tukihenkilöt saattoivat tarvittaessa 

vastata asiakkaan kysymyksiin, korjata mahdollisia väärinkäsityksiä ohjelman aiheista sekä 

vapaamuotoisen palautteen ryhmässä suositella yksilöllisesti lisäharjoituksia. Kunkin palautteen 

lopussa tukihenkilö orientoi asiakasta seuraavan viikon teemaan. 

 

 

Tapaamiset  

 

Intervention aikana tukihenkilöt tapasivat asiakkaitaan yhteensä kolme kertaa: ohjelman alkaessa, 

sen puolivälissä sekä ohjelman päätyttyä. Kaikki tapaamiset olivat tunnin mittaisia ja ne 

nauhoitettiin, mikäli asiakas antoi siihen suostumuksensa. 

Ohjelman ensimmäisellä viikolla toteutettiin alkutapaaminen, jossa asiakkaan tilannetta 

kartoitettiin puolistrukturoidusti funktionaaliseen ja kontekstuaaliseen analyysiin pohjautuen 

pyrkimyksenä määritellä asiakkaan keskeisin ongelma, johon keskittyä ohjelman aikana. 

Haastattelussa tukihenkilöt antoivat asiakkailleen tarkempaa tietoa ohjelman kulusta ja kysyivät 

heidän mielipidettään sopivimmasta reitistä Opiskelijan Kompassin verkkosivustolla (ahdistus, 
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masennus tai stressi). Tapaamisessa sovittiin myös viikoittaisten tehtävien palautuksen ja 

palautteenannon aikataulusta. 

Haastattelun pohjalta tukihenkilöt tekivät asiakkailleen käyttäytymisanalyysin. 

Käyttäytymisanalyysi kuvaa yksilön käyttäytymisessä ilmenevien ongelmien suhteita toisiinsa, 

niiden mahdollisiin syihin ja muihin tekijöihin (Haynes & O'Brien, 2002). Analyysi kertoo lisäksi 

näiden suhteiden voimakkuuksista ja vaikutussuunnista, ja sen avulla voidaan mm. valikoida tekijät, 

joihin keskittyä hoidon aikana (Haynes & O'Brien, 2002). 

Alkuhaastattelun jälkeen tukihenkilöt lähettivät sähköpostitse asiakkailleen reittisuositukset 

pohjautuen näiden tilanteisiin. Halutessaan asiakkaiden oli kuitenkin mahdollista valita myös jokin 

toinen reitti. Reittisuosituksen lisäksi tukihenkilöiden asiakkailleen lähettämä sähköposti sisälsi 

tarkempaa tietoa ohjelman aikataulusta sekä ohjeita verkkosivuston käyttöön. Osallistujien 

yksityisyydensuojan turvaamiseksi he saivat anonyymit käyttäjätunnukset sivustolle, ja jokainen 

tukihenkilö näki vain omien asiakkaidensa tekstit. 

Puolistrukturoitu välitapaaminen sijoittui intervention kokonaispituudesta riippuen joko 

viikolle 3 tai 4, ja tapaamisessa keskusteltiin tarkemmin asiakkaan senhetkisestä tilanteesta sekä 

kokemuksista hyvinvointiohjelmasta. Tukihenkilö esitteli asiakkaalleen tekemänsä 

käyttäytymisanalyysin, ja asiakas sai halutessaan muokata sitä esimerkiksi väärinymmärrysten tai 

puuttuvien tekijöiden osalta. Lisäksi käyttäytymisanalyysin pohjalta tarkennettiin työskentelyn 

tavoitteita. Lopuksi tehtiin jokin asiakkaalle yksilöidysti valittu harjoitus sekä pohjustettiin tulevan 

viikon teemaa. 

 Intervention lopussa toteutettiin puolistrukturoitu loppuhaastattelu, jonka tarkoituksena oli 

käydä läpi asiakkaan senhetkinen tilanne sekä vetää yhteen, millainen kokemus ohjelma oli ollut, 

mitä asiakas oli oppinut ja millaisia muutoksia ohjelman aikana oli tapahtunut. Tukihenkilö auttoi 

asiakasta huomaamaan edistymisiään ja kannusti jatkamaan niiden kehittämistä. Lopuksi tehtiin 

suunnitelma jatkosta ja tarvittaessa tukihenkilö ohjasi asiakasta hakeutumaan hoidon piiriin. 

Haastattelun jälkeen asiakas täytti loppumittauskyselyn. 

 

2.2. Mittarit 

 

Osallistujat täyttivät useita psykologisia mittareita sisältävän kyselyn sekä ennen että jälkeen 

intervention toteuttamisen. Tässä tutkimuksessa näistä mittareista hyödynnettiin koettua stressiä 

mittaavaa Perceived Stress Scale -kyselyä (PSS-10), psykologista joustamattomuutta kartoittavaa 
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The Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth-kyselyä (AFQ-Y) sekä tietoisuustaitojen tasoa 

mittaavaa The Five Facet Mindfulness Questionnaire -mittaria (FFMQ). 

Perceived Stress Scale (PSS-10) (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983) on 

itsearviointikysely, jolla selvitetään, missä määrin erilaiset tilanteet elämässä koetaan stressaaviksi. 

Mittari koostuu kymmenestä ennakoimattomuuden, hallitsemattomuuden ja ylikuormittuneisuuden 

tunteita sekä suoremmin stressaantuneisuutta kartoittavasta kysymyksestä (Cohen, 1988). Vastaaja 

arvioi viisiportaisella Likert-asteikolla (0=en koskaan, 4=hyvin usein), miten usein viimeisen 

kuukauden aikana hän on ajatellut tai tuntenut kysymyksen kuvaamalla tavalla. Kysymyksistä 

kohdat 1-3, 6 sekä 9 ja 10 mittaavat stressiin liittyviä kokemuksia suoraan (mm. 6. ”Kuinka usein 

viimeisen kuukauden aikana sinusta tuntui siltä, ettet selviä kaikista asioista, jotka sinun täytyy 

tehdä?”), kun taas kohdat 4, 5, 7 ja 8 mittaavat stressiä käänteisesti (mm. 4. ”Kuinka usein 

viimeisen kuukauden aikana olet ollut vakuuttunut kyvystäsi suoriutua henkilökohtaisista 

ongelmistasi?”), mikä otetaan huomioon pisteytyksessä. Saatu pistemäärä voi vaihdella välillä 0-40 

korkean pistemäärän kertoessa korkeasta koetun stressin tasosta. Mittarin kehittäjien mukaan 

kyselyn sisäinen reliabiliteetti on α=.78 (Cohen, 1988), ja tässä tutkimuksessa saatiin Cronbachin 

alfaksi .82 (N=123). 

Psykologista joustamattomuutta mitattiin The Avoidance and Fusion Questionnaire for 

Youth -kyselyllä (AFQ-Y) (Greco, Lambert & Baer, 2008), joka muodostuu 17:stä ajatuksia, 

tunteita ja toimintaa kartoittavasta väittämästä (mm. 1. ”Elämäni ei tule olemaan hyvää ennen kuin 

olen onnellinen.”). Vastaajan tulee valita viisiportaiselta Likert-asteikolta, miten hyvin väittämät 

pitävät hänen kohdallaan paikkansa (0=ei pidä yhtään paikkaansa, 4=pitää täysin paikkansa). Näin 

ollen mittarista saatu pistemäärä voi vaihdella 0-68 pisteen välillä korkean pistemäärän kertoessa 

korkeasta psykologisesta joustamattomuudesta. Alkuperäisen mittarin raportoitu Cronbachin alfa -

kerroin on .90 (Greco ym., 2008), ja tässä tutkimuksessa saatiin kertoimen arvoksi .82 (N=123). 

The Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) (Baer ym., 2006) koostuu 39:stä 

vastaajan tietoisuustaitojen tasoa selvittävästä väittämästä, jotka jaotellaan tietoisuustaitojen viiden 

alataidon mukaan. Havainnoinnin, kuvailun, tietoisen toiminnan sekä ei-arvioivuuden osiot 

koostuvat kukin kahdeksasta ja ei-reagoivuuden osio seitsemästä väittämästä, joiden 

todenmukaisuutta omalla kohdallaan vastaaja arvioi viisiportaisella Likert-asteikolla (1=ei koskaan 

tai hyvin harvoin tosi, 5=melkein aina tai aina tosi). Esimerkkeinä alaskaalojen väittämistä 

mainittakoon havainnoinnista 1. ”Kun kävelen, havaitsen harkitusti tuntemuksia liikkuvassa 

kehossani.”, kuvailusta 7. ”Kykenen helposti pukemaan uskomukseni, mielipiteeni ja odotukseni 

sanoiksi.”, tietoisesta toiminnasta 18. ”Minun on vaikea pysyä keskittyneenä siihen, mitä tapahtuu 

nykyhetkessä.”, ei-arvioivuudesta 39. ”Paheksun itseäni, kun minulla on järjenvastaisia ideoita.” ja 
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ei-reagoivuudesta 9. ”Tarkkailen tunteitani eksymättä niihin.”. Osa kysymyksistä on käänteisesti 

muotoiltuja, mikä otetaan huomioon pisteytyksessä. Saatu pistemäärä vaihtelee välillä 39-195 

korkean pistemäärän kertoessa hyvistä tietoisuustaidoista. Mittarin kehittäjät raportoivat alataitojen 

Cronbachin alfa -kertoimien sijoittuvan välille .75-.91 (Baer ym., 2006). Tässä tutkimuksessa 

sisäinen johdonmukaisuus vaihteli välillä .77-.90 (N=123). 

 

2.3. Tilastolliset analyysit 

 
 

Tutkimuksen tilastolliset analyysit toteutettiin IBM SPSS Statistics 24 -tilasto-ohjelmalla. Aineisto 

koostui 123:n välillä syksy 2015 - kevät 2017 hyvinvointiohjelmaan osallistuneen opiskelijan 

vastauksista. Heistä 18 jätti ohjelman kesken eikä siten ole mukana tutkimuskysymysten 2, 3 sekä 

4b tarkasteluissa (N=105). Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään hyvinvointiohjelman alussa koetun 

stressin määrän mukaan (vähän, kohtalaisesti ja paljon stressiä kokevat), ja näitä ryhmiä 

hyödynnettiin ensimmäisen tutkimuskysymyksen sekä viikkovastausten sana- ja fraasivalintojen 

tarkasteluissa. 

 Taustamuuttujien (ks. taulukko 1) yhteyttä ennen intervention alkua mitatun koetun stressin 

määrään tarkasteltiin, jotta voitiin varmistaa etteivät erot stressiryhmien välillä johdu 

taustamuuttujiin liittyvistä eroista. Tarkastelut toteutettiin varianssianalyyseillä sekä 𝜒²-testeillä ja 

ohjelmasta pois jääneiden osalta 𝜒²- ja riippumattomien otosten t-testeillä. Lisäksi tarkasteltiin 

taustamuuttujien sekä ohjelman kesken jättämisen yhteyttä ryhmittelemättömään koettuun stressiin 

Pearsonin korrelaatiokertoimilla, riippumattomien otosten t-testeillä ja varianssianalyyseillä. 

 Ennen ensimmäisen tutkimuskysymyksen analyysien toteuttamista joustamattomuuden 

muuttujassa siirrettiin yksi suuri arvo jakauman loppupäähän kohtalaisesti stressiä kokevien 

ryhmässä sekä kaksi pientä arvoa jakauman häntäpäähän tietoisuustaitojen ei-reagoivuuden 

muuttujassa paljon stressiä kokevien ryhmässä normaalisuusoletusten täyttämiseksi. Näitä korjattuja 

muuttujia hyödyntämällä vertailtiin stressiryhmien välisiä eroja ohjelman alussa mitatuissa 

psykologisessa joustamattomuudessa, tietoisuustaidoissa sekä tietoisuustaitojen alataidoissa 

yksisuuntaisella varianssianalyysilla, jonka parittaiset vertailut toteutettiin Bonferroni-

menetelmällä. 

 Ennen toisen ja kolmannen tutkimuskysymyksen tarkastelua selvitettiin tarkemmin 

hyvinvointiohjelman vaikutuksia koettuun stressiin, psykologiseen joustamattomuuteen sekä 
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tietoisuustaitoihin muutosluvuilla, riippuvien otosten t-testeillä sekä määrittämällä Cohenin d -

efektikoot. Normaalisuusoletusten toteutumiseksi loppukyselyn FFMQ-mittarin 

kokonaispistemäärässä ja havainnoinnin alataidon muuttujassa siirrettiin yhdet sekä ei-

reagoivuuden alataidon muuttujassa kaksi pientä poikkeavaa arvoa jakauman häntäpäähän ennen 

testien toteuttamista. T-testin ohella psykologisen joustamattomuuden pistemäärän muutosta 

tarkasteltiin parametrittomalla Wilcoxon-testillä, sillä loppumittauksen AFQ-Y-muuttujan 

normaalisuusoletus ei täyttynyt. 

Koetun stressin muutoksen yhteyttä joustamattomuuden, tietoisuustaitojen sekä 

tietoisuustaitojen alataitojen muutoksiin (tutkimuskysymys 2) tarkasteltiin Pearsonin 

korrelaatiokertoimien (r) avulla. Niin ikään ohjelman alussa mitattujen joustamattomuuden, 

tietoisuustaitojen sekä tietoisuustaitojen alataitojen lähtötasojen yhteyttä koetun stressin 

muutokseen (tutkimuskysymys 3) tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimin. 

Korrelaatiokertoimien suuruuksien raja-arvot luokiteltiin Metsämuurosen (2003) jaottelun pohjalta 

siten, että r < .10 on mitätön korrelaatio, .10 > r > .30 pieni korrelaatio, .30 > r > .50 keskisuuri 

korrelaatio ja r > .50 voimakas korrelaatio. Taustamuuttujien (ks. taulukko 1) kohdalla mahdollisia 

eroja koetun stressin muutoksen suhteen tarkasteltiin, jotta voitiin poissulkea niiden mahdollinen 

vaikutus ohjelmasta hyötymiseen. Tarkastelut toteutettiin riippumattomien otosten t-testeillä, 

yksisuuntaisilla varianssianalyyseillä ja Pearsonin korrelaatiokertoimien avulla. 

 

2.4. Tekstiaineisto ja sen analysoiminen tekoälyllä 

 

Osallistujien tekemien sanavalintojen ja käyttämien fraasien eroja stressiryhmien välillä sekä 

opiskelijoiden kirjoittamien tekstien ennustavuutta koetun stressin vähenemisen suhteen 

tarkasteltiin analysoimalla heidän verkkotyöskentelyn yhteydessä kirjoittamiaan viikkovastauksia. 

Osallistujat saivat kirjoittaa vastaukseensa vapaasti pohdintojaan ja kokemuksiaan kunkin viikon 

teemaan ja harjoituksiin liittyen, ilman pituusrajoituksia ja halutessaan puhekielisesti. 

Ensimmäisellä verkkotyöskentelyviikolla osallistujat pohtivat omia arvojaan, niiden tärkeyttä sekä 

toteutumista arjessa, ja toisella viikolla heidän tuli pohtia ja toteuttaa konkreettisia arvojen mukaisia 

tekoja. Kolmannen viikon ajan osallistujat kuuntelivat tietoisuustaitoharjoitusta sekä valitsivat 

arkisen rutiinin, jota tekivät tietoisesti. Neljännellä viikolla opeteltiin mielen vallasta vapautumista 

(etäisyyden ottamista ajatuksiin ja tunteisiin niihin samaistumisen sijasta) erilaisten harjoitusten 

avulla ja viimeisellä viikolla osallistujat pohtivat, millaisia tunteita ja ajatuksia heidän tulisi 
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hyväksyä sekä tekivät tähän liittyvän mielikuvaharjoituksen. Arvojen mukaisia tekoja sekä tietoisen 

läsnäolon harjoittelua jatkettiin varsinaisten teemaviikkojen jälkeenkin. Tarkempi kuvaus 

viikkovastausten tehtävänannoista on esitetty liitteessä 1. 

Tekstidata koostui 107 opiskelijan viikkovastauksista. Kutakin opiskelijaa kohden oli 

yhdestä viiteen vastausta, joista yhden tuli olla verkkotyöskentelyn ensimmäiseltä viikolta. Osalta 

opiskelijoista puuttui vastauksia joiltakin viikoilta. Tekstiaineiston esikäsittelyn sekä analysoinnin 

suoritti Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan ammattilainen (IBM) Watson 

Health Cloud Finland -projektissa kehittämillään tekoälytyökaluilla sekä muilla luonnollisen kielen 

prosessoinnin menetelmillä tehden yhteistyötä kanssamme koko tutkimusprosessin ajan. Tarkempi 

kuvaus aineiston analysoinnista on esitetty toisaalla (Nyrhinen, 2018). Aineiston esikäsittelyssä 

tekstidata muunnettiin Excel-muodosta CSV-muotoiseksi, jonka jälkeen viikkovastauksista 

poistettiin mm. turhat välilyönnit tekstin siistimiseksi. Tämän jälkeen aineisto syötettiin Turun 

yliopistossa kehitettyyn Finnish-dependency-parser (FDP) -komentoketjuun, joka tuotti CoNLL-U -

standardimuotoisen tiedoston pilkkomalla tekstin osiin, muuttamalla sanat perusmuotoon ja 

lisäämällä lauseenjäsenet seuraavasti: Aluksi dokumentti pilkottiin symboleiksi ja niiden 

muodostamiksi virkkeiksi käyttämällä Apache OpenNLP:tä eli avoimen lähdekoodin NLP-kirjastoa 

ja -työkalukokoelmaa, jonka jälkeen sille suoritettiin morfologinen analyysi eli sanan 

taivutusmuodon määrittely ja perusmuotoon saattaminen käyttäen OMorfi- (vapaa suomen kielen 

morfologiakanta) sekä HSFT- työkaluja (nopeat haut morfologiatietokannoista). Lopuksi lisättiin 

lauseenjäsenet mate-tools -työkaluilla, jolloin saatiin muodostettua CoNLL-U -standardia 

noudattava tiedosto, joka koostui tyhjin rivein toisistaan erotelluista, symbolirivien muodostamista 

virkkeistä. Symbolirivit taas koostuivat kukin aina kymmenestä, tarkempaa informaatiota antavasta 

solusta, ja rivit oli eroteltu toisistaan tabulatuurimerkeillä. 

Aineiston esikäsittelyn jälkeisessä tekstianalyysissä pyrittiin eri menetelmiä käyttäen 

kuvailemaan vapaamuotoisesti kirjoitettuja viikkovastauksia ja etsimään niiden rakenteen osista 

sisältöjä, joita olisi muuten haasteellista havaita. Ensimmäisenä viikkovastauksia koskevana 

tutkimuskysymyksenä tarkasteltiinkin, erosivatko paljon (N=36) ja vähän (N=36) stressiä kokevat 

opiskelijat toisistaan tekemiensä sanavalintojen sekä käyttämiensä fraasien osalta. Analyyseissa 

käytettiin Term Frequency - Inverse Document Frequency -menetelmää (TF-IDF), jolla laskettiin 

teksteissä esiintyville sanoille raakafrekvensseistä poikkeavat arvot. Tämän jälkeen tarkasteltiin 

rinnakkain stressiryhmien 200 yleisimmin käyttämän sanan listoja ja poimittiin molemmista sanat, 

jotka eivät löydy toisen ryhmän listasta. Näin saatiin selville stressiryhmittäin (vähän vs. paljon 

koettua stressiä) opiskelijoiden viikkovastauksissaan käyttämät uniikit lemmat eli sanojen 

perusmuodot. Sama prosessi toteutettiin fraasien osalta. 



24 
 

Toisen viikkovastauksiin liittyvän tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, 

ennustavatko intervention alkupuolella kirjoitetut vastaukset interventiosta hyötymistä koetun 

stressin vähenemisen osalta. 

Kliinisesti merkitsevän koetun stressin muutoksen ja siten hyötymisen määrittelemiseen 

hyödynnettiin Jacobson Truax -menetelmää (Jacobson & Truax, 1991), jossa tämän tutkimuksen 

aineiston koetun stressin määrää (M=19,35; sd=5,69; α=.82) verrattiin ruotsalaisen 18-34 -

vuotiaiden normiaineiston kokemaan stressiin (M=15,6; sd=6,67; α=.85; Nordin & Nordin, 2013). 

Cut off -rajaksi, jonka ylittäessään osallistujan katsottiin parantuneen stressistä, menetelmä määritti 

17,62 pistettä. Jacobson Truax -menetelmä jakoi osallistujat koetun stressin pistemäärän muutosten 

perusteella parantuneisiin (RCI, reliable change index < -1,96 ja siirtyminen cut off -rajan 

alapuolelle), hyötyneisiin (RCI < -1,96, ei cut off -rajan ylitystä), ei muutosta kokeneisiin (-1,96 < 

RCI < 1,96) sekä huonontuneisiin (RCI > 1,96). Tämän jälkeen muodostettiin kaksi ryhmää: 

parantuneet ja ohjelmasta hyötyneet muodostivat yhden hyötyneiden ryhmän ja ne, joiden koettu 

stressi ei ollut muuttunut tai se oli lisääntynyt ohjelman aikana toisen ei-hyötyneiden ryhmän. 

Tämän jälkeen muodostettiin hyötyneiden (N=21) ja ei-hyötyneiden (N=9) profiilit (eli 

tyypilliset kirjoitustavat) niiden paljon stressiä kokevien opiskelijoiden tekstien pohjalta, jotka 

olivat vastanneet kolmen ensimmäisen viikon harjoituksiin sekä loppukyselyyn. Profiilit 

muodostettiin paljon stressiä kokevien teksteihin perustuen, koska heillä oli suurimmat 

mahdollisuudet hyötyä ohjelmasta ja vastaukset edustivat siten parhaiten ohjelmasta hyötymisen 

piirteitä.  

Profiilien muodostus tapahtui luomalla oppiva algoritmi, johon syötettiin näistä teksteistä 

TF-IDF -työkalulla laskettu bag-of-words -jakauma (profiilin sanojen painotettu frekvenssi 

verrattaessa näitä sanoja koko muuhun tekstiin) sekä harvinaisesti esiintyvien sanojen 

esiintymistiheys virkkeiden sisällä. Saatuja profiileja verrattiin sokkoasetelmalla ja satunnaistetusti 

kaikkien muiden osallistujien vastauksiin kaikilta verkkoviikoilta (N=107), jonka jälkeen 

MultiLayer Perceptron -neuroverkkoa eli MLP:tä käyttämällä laskettiin ennusteen tarkkuus 

laskemalla oikein ja väärin menneiden ennustusten määrä. 

 

2.4.1. Sana- ja fraasivalintojen laadullinen analyysi 

 

(IBM) Watson Health Cloud Finland -projektissa tehdyn työskentelyn jälkeen opiskelijoiden 

viikkovastauksia analysoitiin laadullisesti siirtämällä vähän ja paljon stressiä kokevien uniikit sana- 
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ja fraasivalinnat taulukkoon stressiryhmittäin niiden vertailemisen helpottamiseksi. Tämän jälkeen 

sanoille ja fraaseille luotiin teemakategoriat visuaalisen teemoittelun avulla vertailemalla käytettyjä 

ilmauksia stressiryhmien sisällä ja niiden välillä. Kategorioiden luomisessa hyödynnettiin 

hyväksymis- ja omistautumisterapian teoriapohjaa erityisesti psykologisen joustamattomuuden ja 

tietoisuustaitojen näkökulmasta. 

 

3. TULOKSET 
 

Tutkimuksen aineistossa koetun stressin määrä (PSS-10) oli keskimäärin 19,35 pistettä (95% 

CI=18,33-20,36; sd=5,69). Osallistujat jaoteltiin alun stressipisteiden perusteella kolmeen ryhmään: 

vähän stressiä kokevat (N= 43), kohtalaisesti stressiä kokevat (N=42) ja paljon stressiä kokevat 

(N=38). Koska stressi ei ole diagnosoitavissa oleva häiriö, käytetyn stressimittarin pohjalta ei ole 

luotu virallista luokitusta koetun stressin eri tasojen määrittelemiseksi. Ryhmät muodostettiinkin 

järjestämällä osallistujat stressipistemäärän mukaan suuruusjärjestykseen, jakamalla kolmeen yhtä 

suureen osaan ja lopuksi siirtämällä ryhmärajat siten, että eri ryhmien jäsenillä ei ollut samoja 

pistemääriä. Näin toteutettuna vähän stressiä kokevien ryhmän pisteet vaihtelivat välillä 5-16 

(M=13,16; 95%CI=12,25-14,07; sd=2,96), kohtalaisesti stressiä kokevien välillä 17-22 (M=19,93; 

95%CI=19,42-20,44; sd=1,64) ja paljon stressiä kokevien välillä 23-34 (M=25,71; 95%CI=24,83-

26,59; sd=2,69). Keskiarvojen 95%:n luottamusvälit eivät päällekkäistyneet stressiryhmien välillä. 

Ennen intervention alkua kartoitettujen taustamuuttujien arvot stressiryhmittäin on esitetty 

taulukossa 2. Ryhmät eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi muuttujien arvojen osalta 

varianssianalyyseillä ja 𝜒²-testeillä tarkasteltuna. Tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä ei havaittu 

myöskään ryhmittelemättömän koetun stressin ja taustamuuttujien välillä Pearsonin 

korrelaatiokertoimilla, riippumattomien otosten t-testeillä ja varianssianalyyseillä tarkasteltaessa. 

Näin ollen stressiryhmiä voidaan pitää toisiaan vastaavina koetun stressin määrää lukuun ottamatta. 

Hyvinvointiohjelman jätti kesken 18 osallistujaa, mikä on 14,6% alkuperäisestä aineistosta. 

Suurin osa pois jääneistä keskeytti ensimmäisen ja toisen kasvokkaisen tapaamisen välillä, ja syyksi 

kuvattiin usein ajan riittämättömyys. Ohjelman kesken jättäneet osallistujat eivät täyttäneet 

intervention jälkeistä loppukyselyä, joten he eivät ole mukana tutkimuskysymysten 2, 3 ja 4b 

tarkasteluissa. 𝜒²- ja riippumattomien otosten t-testeillä tehtyjen taustamuuttujatarkastelujen 

perusteella ohjelman keskeyttäneet eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi ohjelman loppuun asti  
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Taulukko 2. Taustamuuttujien arvot stressiryhmittäin 

 Vähän stressiä 
kokevat  

(PSS-10 <16) 
(N=43) 

Kohtalaisesti stressiä 
kokevat  

(17<PSS-10<22) 
(N=42) 

Paljon stressiä 
kokevat  

(PSS-10 >23) 
(N=38) 

sukupuoli N (%) 
- miehiä 
- naisia 

 
10 (23,3) 
33 (76,7) 

 

 
6 (14,3) 

36 (85,7) 

 
4 (10,5) 
34 (89,5) 

ikä M (sd) 25,28 (5,306) 
 

25,67 (4,887) 23,95 (2,721) 

siviilisääty N (%) 
- naimaton 
- parisuhteessa 
- naimisissa/ rekisteröidyssä 

parisuhteessa 
 

 
19 (44,2) 
19 (44,2) 
5 (11,6) 

 
19 (45,2) 
16 (38,1) 
7 (16,7) 

 
15 (39,5) 
20 (52,6) 
3 (7,9) 

tiedekunta N (%) 
- humanistinen 
- informaatioteknologian 
- kauppakorkeakoulu 
- kasvatustieteiden 
- liikuntatieteellinen 
- matemaattis-

luonnontieteellinen 
- yhteiskuntatieteellinen 

 
11 (25,6) 

0 (0) 
0 (0) 

11 (25,6) 
2 (4,7) 

11 (25,6) 
 

8 (18,6) 
 

 
14 (33,3) 

0 (0) 
3 (7,1) 
8 (19,0) 
3 (7,1) 
7 (16,7) 

 
7 (16,7) 

 
7 (18,4) 

0 (0) 
2 (5,3) 

8 (21,1) 
2 (5,3) 

6 (15,8) 
 

13 (34,2) 

opiskeluvuosi M (sd) 3,17 (1,75) 
 

3,37 (2,57) 2,95 (2,18) 

työnteko N (%) 
- kyllä 
- ei 

 
16 (37,2) 
27 (62,8) 

 

 
12 (28,6) 
30 (71,4) 

 
17 (44,7) 
21 (55,3) 

itsetuhoisuus N (%) 
- kyllä 
- ei 

 
2 (4,7) 

41 (95,3) 
 

 
2 (4,8) 

40 (95,2) 

 
3 (7,9) 

35 (92,1) 

aiempi psykologinen  
hoitokontakti N (%) 

- kyllä 
- ei 

 
 

24 (55,8) 
19 (44,2) 

 

 
 

33 (78,6) 
9 (21,4) 

 
 

26 (68,4) 
12 (31,6) 

lääkitys N (%) 
- kyllä 
- ei 

 
2 (4,7) 

41 (95,3) 
 

 
6 (14,3) 

36 (85,7) 

 
3 (7,9) 

35 (92,1) 

motivaatio* M/10 (sd) 8,44/10 (1,436) 
 

8,64/10 (1,376) 8,61/10 (1,306) 

keskeyttäneet N (%) 8 (18,6) 
 

8 (19,0) 2 (5,3) 

Huom. Prosenttiluvut ovat sarakeprosentteja.  

*Motivaatio mitattu itsearviointina asteikolla 1-10. 
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suorittaneista, eikä pois jäämisellä ja ohjelman alussa määritetyllä stressiryhmällä ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä. Tilastollisesti merkitsevää yhteyttä koetun stressin ja taustamuuttujien välillä 

ei ollut myöskään tarkasteltaessa koettua stressiä jatkuvana muuttujana ilman ryhmiin jaottelua 

riippumattomien otosten t-testillä. 

 

3.1. Stressiryhmien joustamattomuus ja tietoisuustaidot ohjelman 
alussa 
 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin, onko opiskelijoiden psykologisessa 

joustamattomuudessa, tietoisuustaidoissa ja tietoisuustaitojen alataidoissa eroja vertailtaessa vähän, 

kohtalaisesti ja paljon stressiä kokevien ryhmiä ennen hyvinvointiohjelman alkua. 

Analyysimenetelmänä hyödynnettiin yksisuuntaista varianssianalyysiä, jonka tulosten perusteella 

stressiryhmät eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan ennen hyvinvointiohjelman alkua 

mitattujen psykologisen joustamattomuuden, tietoisuustaitojen eivätkä tietoisuustaitojen alataitojen 

osalta (ks. taulukko 3). Näin ollen tutkimuksen hypoteesi paljon stressiä kokevien korkeasta 

joustamattomuudesta ja heikoista tietoisuustaidoista sekä toisaalta vähän stressiä kokevien 

matalasta joustamattomuudesta ja hyvistä tietoisuustaidoista ennen intervention alkua osoittautui 

vääräksi. Hypoteesi kumoutui myös tietoisuustaitojen kokonaistaitojen yhteyden kanssa 

samansuuntaiseksi oletetun ei-arvioivuuden alataidon osalta. Myöskään joustamattomuuden, 

tietoisuustaitojen ja tietoisuustaitojen alataitojen yhteyttä ryhmittelemättömään koetun stressin 

tasoon ei havaittu Pearsonin korrelaatiokertoimin tarkasteltaessa. 

 

3.2. Koetun stressin, psykologisen joustamattomuuden ja 
tietoisuustaitojen muutokset ohjelman aikana 
 

 

Tarkasteltujen muuttujien hyvinvointiohjelman aikaiset muutokset ovat nähtävissä taulukosta 4. 

Yleisesti hyvinvointiohjelman myötä koetun stressin määrä sekä psykologinen joustamattomuus 

vähenivät, kun taas tietoisuustaidot alataitoineen paranivat (N=105). Muutokset olivat 

pääsääntöisesti tilastollisesti erittäin merkitseviä ja erityisesti koetun stressin, joustamattomuuden, 
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tietoisuustaitojen kokonaispisteiden sekä ei-reagoivuuden alataidon osalta efektikooltaan suuria (d  

0.80) tai lähes suuria (0.50 > d > 0.80). Psykologisen joustamattomuuden pistemäärän muutosta 

tarkasteltiin myös parametrittomalla Wilcoxon-testillä, sillä normaalisuusoletus ei täyttynyt. 

Testitulos oli kuitenkin t-testin tulosta vastaava, joten taulukossa on raportoituna vain t-testillä saatu 

tulos. 

 

 
Taulukko 3. Psykologisen joustamattomuuden, tietoisuustaitojen ja tietoisuustaitojen alataitojen 
pistemäärien keskiarvot, 95%:n luottamusvälit ja keskihajonnat stressiryhmittäin ennen ohjelman alkua. 

 Kaikki  
(N=123) 

 
M 

95% CI 
(sd) 

Vähän stressiä 
kokevat 
 (N=43) 

M 
95% CI 

(sd) 

Kohtalaisesti 
stressiä kokevat 

(N=42) 
M 

95% CI 
(sd) 

Paljon stressiä 
kokevat  
(N=38) 

M 
95% CI 

(sd) 

F 
(df= 2) 

p 

 
AFQ-Y 

 
26,34 

24,71; 27,97 
(9,14) 

 
27,12  

23,98; 30,25 
(10,18) 

 
26,07  

23,76; 28,38 
(7,40) 

 
25,76  

22,54; 28,98 
(9,79) 

 
0,25 

 
0,78 

 
FFMQ 
 

 
123,37  

120,55; 126,20 
(15,81) 

 
120,47  

115,38; 125,55 
(16,52) 

 
124,07 

119,28; 128,87 
(15,39) 

 
125,89  

120,85; 130,94 
(15,34) 

 
1,26 

 
0,29 

 
FFMQ 
Havainnointi 

 
28,56 

27,68; 29,44 
(4,93) 

 
28,40 

26,88; 29,91 
(4,92) 

 
27,88 

26,21; 29,55 
(5,36) 

 
29,50 

28,05; 30,95 
(4,42) 

 
1,11 

 
0,33 

 
FFMQ 
Kuvailu 

 
27,40 

26,38; 28,42 
(5,73) 

 
27,40  

25,67; 29,12 
(5,60) 

 
26,74 

25,01; 28,46 
(5,54) 

 
28,13  

26,12; 30,15 
(6,13) 

 
0,59 

 
0,56 

 
FFMQ 
Tietoinen 
toiminta 

 
22,64  

21,70; 23,58 
(5,25) 

 
22,14  

20,37; 23,91 
(5,75) 

 
23,19  

21,57; 24,81 
(5,20) 

 
22,61  

21,03; 24,18 
(4,80) 

 
0,42 

 
0,66 

 
FFMQ 
Ei-
arvioivuus 

 
24,53  

23,37; 25,68 
(6,50) 

 
22,84  

20,87; 24,80 
(6,38) 

 
25,81  

23,90; 27,71 
(6,11) 

 
25,03  

22,79; 27,26 
(6,80) 

 
2,44 

 
0,09 

 
FFMQ 
Ei-
reagoivuus 

 
20,27 

19,58; 20,96 
(3,85) 

 

 
19,74  

18,46; 21,02 
(4,16) 

 
20,45  

19,27; 21,63 
(3,78) 

 
20,66 

19,48; 21,84 
(3,58) 

 
0,64 

 
0,53 
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Taulukko 4. Koetun stressin, psykologisen joustamattomuuden, tietoisuustaitojen ja tietoisuustaitojen 

alataitojen pistemäärien ja niiden muutosten keskiarvot, 95%:n luottamusvälit, keskihajonnat, tilastolliset 

merkitsevyydet sekä efektikoot. 

 Alku 
(N=123) 

M 
95% CI 

(sd) 

Loppu 
(N=105) 

M 
95% CI 

(sd) 

Muutos 
(N=105) 

M 
95% CI 

(sd) 

t 
(df=104) 

efektikoko 

 
PSS-10 

 
19,35 

18,33; 20,36 
(5,69) 

 
14,86 

13,67; 16,05 
(6,16) 

 
-4,81 

-6,40; -3,22 
(8,24) 

 
5,98*** 

 
0.76 

 
AFQ-Y 

 
26,44 

24,75; 28,13 
(9,45) 

 
18,93 

16,93; 20,94 
(10,35) 

 
-6,97 

-8,82; -5,13 
(9,54) 

 
7,49*** 

 
0.76 

 
FFMQ 

 
123,37 

120,55; 126,20 
(15,81) 

 
136,06 

132,94; 139,17 
(16,08) 

 
13,41 

9,82; 17,00 
(18,53) 

 
7,42*** 

 
0.80 

 
FFMQ 
Havainnointi 

 
28,56 

27,68; 29,44 
(4,93) 

 
29,51 

28,71; 30,32 
(4,14) 

 
1,03 

0,35; 1,71 
(3,53) 

 
2,98** 

 
0.21 

 
FFMQ 
Kuvailu 

 
27,40 

26,38; 28,42 
(5,73) 

 
28,98 

27,89; 30,07 
(5,62) 

 
1,97 

1,16; 2,78 
(4,19) 

 
4,82*** 

 
0.28 

 
FFMQ 
Tietoinen 
toiminta 

 
22,64 

21,70; 23,58 
(5,25) 

 
24,69 

23,82; 25,56 
(4,50) 

 
2,14 

1,20; 3,08 
(4,85) 

 
4,53*** 

 
0.42 

 
FFMQ 
Ei-arvioivuus 

 
24,53 

23,37; 25,68 
(6,50) 

 
29,04 

27,69; 30,39 
(6,99) 

 
4,48 

3,18; 5,77 
(6,68) 

 
6,86*** 

 
0.67 

 
FFMQ 
Ei-reagoivuus 

 
20,24 

19,54; 20,94 
(3,92) 

 

 
23,62 

22,90; 24,34 
(3,71) 

 
3,54 

2,67; 4,42 
(4,53) 

 
8,01*** 

 
0.89 

**p < 0,01; *** p < 0,001 

 

3.3. Joustamattomuuden ja tietoisuustaitojen muutosten yhteydet 
koetun stressin muutoksiin 
 

 

Toisena tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin, ovatko intervention aikana tapahtuneet psykologisen 

joustamattomuuden ja tietoisuustaitojen sekä tietoisuustaitojen alataitojen muutokset yhteydessä 
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koetun stressin muutokseen (N=105). Analyysimenetelmänä hyödynnettiin Pearsonin 

korrelaatiokerrointa. 

Korrelaatiokertoimet ja niiden tilastolliset merkitsevyydet on esitetty taulukossa 5. Saatujen 

tulosten perusteella koettu stressi väheni sitä enemmän, mitä enemmän psykologinen 

joustamattomuus väheni ohjelman aikana. Lisäksi opiskelijan kokeman stressin havaittiin 

vähenevän sitä enemmän, mitä paremmiksi tietoisuustaidot kehittyivät intervention kuluessa. 

Asetettu hypoteesi osoittautui siis tulosten pohjalta oikeaksi. Tietoisuustaitojen alataitojen osalta 

asetettu hypoteesi osoittautui osittain oikeaksi, sillä oletetun ei-arvioivuuden alataidon lisäksi ei-

reagoivuuden kehittymisen havaittiin olevan yhteydessä koetun stressin vähenemiseen ohjelman 

aikana. 

 

3.4. Joustamattomuuden ja tietoisuustaitojen lähtötasojen yhteydet 
koetun stressin muutoksiin 
 

 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin, ennustavatko psykologisen joustamattomuuden, 

tietoisuustaitojen tai tietoisuustaitojen alataitojen tasot ennen intervention alkua koetun stressin 

vähenemistä intervention aikana (N=105). Analyysimenetelmänä hyödynnettiin Pearsonin 

korrelaatiokerrointa. 

Korrelaatiokertoimien arvot ja niiden tilastolliset merkitsevyydet on esitetty taulukossa 5. 

Tulosten perusteella matala psykologisen joustamattomuuden taso ennen ohjelman alkua ennusti 

koetun stressin merkittävämpää vähenemistä ohjelman aikana. Saatu tulos osoitti asetetun 

hypoteesin korkean joustamattomuuden lähtötason yhteydestä merkittävämpään koetun stressin 

vähenemiseen vääräksi. Psykologisen joustamattomuuden lähtötaso selitti koetun stressin 

muutoksesta 4,8% (r²). Hyvät tietoisuustaidot ennen ohjelman alkua ennustivat asetetun hypoteesin 

mukaisesti koetun stressin merkittävämpää vähenemistä ohjelman aikana. Lähtötaso selitti koetun 

stressin muutoksesta 7,2% (r²). Tietoisuustaitojen alataidoista erityisesti hyvät tietoisen toiminnan 

sekä ei-reagoivuuden taidot ennen intervention alkua ennustivat merkittävämpää koetun stressin 

vähenemistä ohjelman aikana. Tietoisen toiminnan lähtötaso selitti koetun stressin muutoksesta 

4,0% (r²) ja ei-reagoivuuden lähtötaso 6,8% (r²).  
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Taulukko 5. Koetun stressin muutoksen yhteydet psykologisen joustamattomuuden, tietoisuustaitojen ja 

tietoisuustaitojen alataitojen muutoksiin ja lähtötasoihin Pearsonin korrelaatiokertoimin ja niiden tilastollisin 

merkitsevyyksin tarkasteltuna. 

 

AFQ-Y 
muutos 

FFMQ 
muutos 

FFMQ 
Havainnoint

i muutos 

FFMQ 
Kuvailu 
muutos 

FFMQ 
Tietoinen 
toiminta 
muutos 

FFMQ  
Ei-

arvioivuus 
muutos 

FFMQ  
Ei-

reagoivuus 
muutos 

PSS-10 
muutos 

,30** -,29** -,16 -,18 -,10 -,30** -,20* 

 
AFQ-Y  

alku 
FFMQ  

alku 

FFMQ 
Havainnoint

i alku 

FFMQ 
Kuvailu 

alku 

FFMQ 
Tietoinen 
toiminta 

alku 

FFMQ  
Ei-

arvioivuus 
alku 

FFMQ  
Ei-

reagoivuus 
alku 

PSS-10 
muutos 

,22* -,27** -,03 -,17 -,20* -,15 -,26** 

*p <0,05; **p <0,01 

 

 

Lisäksi tarkasteltiin eroja koetun stressin muutoksessa taustamuuttujien (ks. taulukko 1) 

suhteen käyttämällä riippumattomien otosten t-testejä, yksisuuntaisia varianssianalyysejä sekä 

Pearsonin korrelaatiokertoimia (N=105). Tulosten perusteella koetun stressin muutoksessa oli 

tilastollisesti merkitsevä ero aiemman psykologisen hoitokontaktin suhteen siten, että stressin 

kokeminen väheni enemmän niillä, joilla ei ollut ollut aiempaa psykologista hoitokontaktia 

verrattuna niihin, joilla oli ollut aiempi hoitokontakti ennen intervention alkua. Sen sijaan muiden 

taustamuuttujien osalta ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja koetun stressin muutoksessa. 

 

 

3.5. Koetun stressin tunnistaminen ja sen vähenemisen ennustaminen 
kirjoitetusta tekstistä 
 

 

Ensimmäisenä viikkovastauksia koskevana tutkimuskysymyksenä oli, eroavatko paljon (N=36) ja 

vähän (N=36) stressiä kokevat opiskelijat toisistaan sanavalintojensa ja käyttämiensä fraasien osalta 

hyvinvointiohjelman aikana kirjoitettuja viikkovastauksia tarkasteltaessa.  

Yleisimmin käytettyjen 200 sanan ja 200 fraasin joukosta poimitut, stressiryhmille toisiinsa 

nähden uniikit sana- ja fraasivalinnat on esitetty perusmuodoissaan (eli lemmoina) taulukossa 6. 
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Opiskelijoiden teksteissä ne ovat kuitenkin esiintyneet useimmiten taivutettuina. Keskeisenä 

stressiryhmien teksteille yhteisenä tekijänä olivat hyvinvointiohjelman sisältöön liittyvät fraasit, 

kuten harjoitusten nimet (esim. lehti harjoitus) ja arvopohdintaan viittaavat ilmaukset (esim. arvo 

olla). Stressiryhmille uniikkien lemmojen joukossa oli myös useita monimerkityksisiä, 

kontekstisidonnaisia sanavalintoja ja fraaseja (mm. kohta) sekä ilmauksia, joita on haastava 

kategorisoida mihinkään luokkaan, kuten moni.  

Stressiryhmien sana- ja fraasivalinnoissa oli havaittavissa useita eroja. Vähän stressiä 

kokevilla uniikkeja ilmauksia olivat opintoihin viittaavat sanavalinnat (mm. opiskella), kun taas 

paljon stressiä kokevilla sana vapaa-aika esiintyi uniikkina sanavalintana vähän stressiä kokeviin 

verrattuna. Vähän stressiä kokevat opiskelijat käyttivät paljon stressiä kokeviin verrattuna uniikisti 

päätöksentekoon ja tavoitteiden toteuttamiseen liittyviä sanoja ja fraaseja, kuten toteuttaa, valita ja 

tehdä seuraava, kun taas paljon stressiä kokevien viikkovastauksissa uniikkeja olivat yrittämiseen 

viittaavat fraasit, kuten olla yrittää.  

Molemmissa ryhmissä oli havaittavissa myönteisten tunteiden kokemiseen liittyviä 

sanavalintoja ja fraaseja, kuten nauttia vähän stressiä kokevilla ja olla onnellisuus paljon stressiä 

kokevilla. Näin ollen tutkimuksessa asetettu hypoteesi, jonka mukaan paljon stressiä kokevat 

käyttäisivät vähän stressiä kokevia enemmän kielteisiin tunteisiin liittyviä ilmauksia, kumoutui. 

 Paljon stressiä kokevien teksteissä uniikkeina esiintyi useita ehdottomaan ajatteluun 

viittaavia sanoja, kuten varmasti ja enää. Stressiryhmät erosivat toisistaan myös itseen viittaavien 

fraasien käytössä siten, että paljon stressiä kokeville uniikkeja olivat itseä tietynlaiseksi määrittävät 

fraasit (kuten mä olla), kun taas vähän stressiä kokevat viittasivat omiin tunnekokemuksiinsa minä 

tuntua -fraasivalinnoillaan. Paljon stressiä kokevat käyttivät myös uniikisti sanaa mä vähän stressiä 

kokeviin verrattuna.  

Lisäksi kummassakin stressiryhmässä kirjoitettiin ihmissuhteista, joskin vähän stressiä 

kokevat käyttivät uniikisti ihmissuhteisiin ja poikaystävään liittyviä ilmauksia, kun taas paljon 

stressiä kokevilla esiintyivät uniikkeina perheeseen ja lapsiin viittaavat sana- ja fraasivalinnat. Näin 

ollen asetettu hypoteesi, jonka mukaan paljon stressiä kokevat kirjoittaisivat vähän stressiä kokevia 

enemmän ihmissuhteista, osoittautui vääräksi sekä epätarkaksi, sillä molemmat stressiryhmät 

kirjoittivat ihmissuhteista, mutta eri painotuksin. Yksittäinen paljon stressiä kokeville uniikki 

ilmaus oli myös sanavalinta yksin.  
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Taulukko 6. Paljon ja vähän stressiä kokevien viikkovastauksissaan käyttämät, suhteessa toiseen ryhmään 

uniikit lemmat (sanojen perusmuodot) kummankin ryhmän 200 yleisimmän sana- ja fraasivalinnan pohjalta. 

Teemakategoria Sana- ja fraasivalinnat   Luokittelemattomat sana- ja 
fraasivalinnat 

 Vähän stressiä 
kokevat (N=36) 

Paljon stressiä 
kokevat (N=36) 

Vähän stressiä 
kokevat (N=36) 

Paljon stressiä 
kokevat (N=36) 

Ohjelman 
sisältöön 
liittyvät 
ilmaukset 

vältellä 
tietoisesti 
virta lipua 
virta lipua lehti 
arvo olla 

tämä arvo 
lehti harjoitus 
kivi ranta 

tärkeys 
moni 
jotenkin 
vuosi 
lisäksi 
muutama 
kokemus 
tosi 
jotta 
uskoa että 
ajatus ja tunne 
oma ajatus 
ja käydä 
se sijaan 
kuinka tärkeä 
joka saada 
tilanne joka 
ja antaa 
että pystyä 
tietää mikä 
joka voida tehdä 
myös muu 
paljon aika 
seuraava päivä 
joka kanssa 
mikä minä pitää 

ainakin 
huomio 
eniten 
takia 
fyysinen 
viedä 
mahdollinen 
kohta 
löytää 
eli 
suhteen 
tämä asia 
jokin tapa 
se asia 
jokin verran 
tunne joka 
suuri osa 
se tulla 
koska ei  
pitää tärkeä  
sanoa että 
kokea se 
asia mikä  
todella tärkeä  
ja kokea 

Opiskelu vs 
vapaa-aika 

ala 
opiskella 
opinnot 

vapaa-aika 
 

Tavoitteellisuus 
vs yrittäminen 

päättää 
valita 
toteuttaa 
tehdä seuraava 
olla pyrkiä 

olla yrittää 
ja yrittää 

Myönteiset 
tunteet 

toivoa 
nauttia 
toivoa että 

olla onnellisuus 

Ehdottomuus - liian 
varmasti 
enää 
edes 

Itseen liittyvät 
ilmaukset 

minä tuntua mä olla 
itse olla 
mä 

Ihmissuhteet poikaystävä 
poikaystävä kanssa 
ja ihmissuhde 
 

lapsi 
ja perhe 
yksin  

 

 

Toisena viikkovastauksiin liittyvänä tutkimuskysymyksenä oli selvittää, ennustavatko 

intervention alkupuolella kirjoitetut viikkovastaukset interventiosta hyötymistä koetun stressin 

vähenemisen osalta.  

Ennusteen tekoa varten määriteltiin Jacobson-Truax -menetelmällä, ketkä ohjelman alussa 

paljon stressiä kokeneista hyötyivät interventiosta kliinisesti merkitsevästi koetun stressin osalta. 

Saatujen tulosten perusteella ohjelman alussa niistä paljon stressiä kokeneista opiskelijoista, jotka 

olivat vastanneet vähintään kolmen ensimmäisen verkkotyöskentelyviikon tehtäviin ja täyttäneet 

loppukyselyn (N=30) 16 henkilöä (53,3%) oli ”parantunut” stressistä, 5 (16,7%) oli ”hyötynyt” 

ohjelmasta, 8 (26,7%) henkilöllä ei ollut tapahtunut muutosta ja yhdellä osallistujalla (3,3%) stressi 
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oli lisääntynyt ohjelman aikana. Nämä luokat yhdistettiin siten, että parantuneet ja hyötyneet 

muodostivat yhden hyötyneiden ryhmän (N=21) ja ne, joilla koetun stressin määrä ei ollut 

muuttunut tai se oli lisääntynyt, muodostivat toisen, ei-hyötyneiden ryhmän (N=9). Näiden ryhmien 

kirjoittamien viikkovastausten pohjalta luotiin kummankin ryhmän kirjoitustapaa edustavat profiilit, 

joita sitten verrattiin koko tekstiaineistoon (N=107). 

MultiLayer Perceptron -neuroverkkoa ja luotuja profiileja hyödyntäen saatujen tulosten 

mukaan hyvinvointiohjelman alussa kirjoitettujen viikkovastausten perusteella voitiin ennustaa 

85,0%:n (+/-3,5%) tarkkuudella, ketkä kaikkien stressiryhmien osallistujista (N=107) tulevat 

hyötymään interventiosta. Näin ollen asetettu hypoteesi osoittautui oikeaksi. Ennustamiseen 

käytettyjen profiilien sisällöistä ei kuitenkaan saatu tarkempaa tietoa. 

 

4. POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yliopisto-opiskelijoiden kokeman stressin ja sen 

muutosten yhteyttä stressioireilun taustamekanismeina nähtyihin psykologiseen 

joustamattomuuteen sekä tietoisuustaitoihin ja sen alataitoihin verkkovälitteisen 

hyvinvointiohjelman yhteydessä. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella eroja vähän ja paljon stressiä 

kokevien opiskelijoiden ohjelman aikana kirjoittamien viikkovastausten sana- ja fraasivalinnoissa 

sekä testata ohjelman alkupuolen tekstien ennustavuutta ohjelmasta hyötymisen suhteen.  

 Opiskelijoiden psykologisessa joustamattomuudessa, tietoisuustaidoissa tai 

tietoisuustaitojen alataidoissa ei havaittu eroja vähän, kohtalaisesti ja paljon stressiä kokevien 

opiskelijoiden välillä ennen hyvinvointiohjelman alkua. Yleisesti kaikkien tarkasteltavien 

muuttujien ohjelman aikaisten muutosten osalta havaittiin, että koettu stressi sekä psykologinen 

joustamattomuus vähenivät ja tietoisuustaidot sekä sen alataidot paranivat ohjelman myötä. 

Saatujen tulosten perusteella opiskelijoiden kokema stressi myös väheni sitä enemmän, mitä 

enemmän heidän psykologinen joustamattomuutensa väheni ja toisaalta mitä paremmiksi yksilön 

tietoisuustaidot kokonaisuudessaan kehittyivät ohjelman aikana. Vastaavanlainen käänteinen yhteys 

koetun stressin muutokseen havaittiin tietoisuustaitojen alataidoista ei-arvioivuuden ja ei-

reagoivuuden kohdalla. Lisäksi opiskelijoiden kokema stressi väheni sitä enemmän, mitä matalampi 

heidän joustamattomuuden tasonsa ja mitä paremmat tietoisuustaidot kokonaisuudessaan sekä 

tietoisen toiminnan ja ei-reagoivuuden alataidot olivat ennen intervention alkua. Viikkovastauksia 
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tarkasteltaessa havaittiin paljon ja vähän stressiä kokevien opiskelijoiden tekstien eroavan toisistaan 

useiden sana- ja fraasivalintojen osalta sekä ensimmäisten viikkojen vastausten ennustavan melko 

luotettavasti osallistujan kokeman stressin vähenemistä ohjelman aikana. 

 

4.1. Stressiryhmien joustamattomuus ja tietoisuustaidot ohjelman 
alussa 

 

Saatujen tulosten perusteella vähän, kohtalaisesti ja paljon stressiä kokevat opiskelijat eivät 

eronneet verkkopohjaisen hyvinvointiohjelman alussa mitattujen psykologisen joustamattomuuden, 

tietoisuustaitojen tai sen alataitojen osalta toisistaan. Näin ollen asetettu hypoteesi osoittautui 

vääräksi. Eroja ryhmien välillä ei ollut myöskään taustamuuttujien, kuten iän ja sukupuolen osalta. 

Tulos on yllättävä, jopa poikkeava, verrattuna aiempiin tutkimustuloksiin, joissa sekä psykologisen 

joustamattomuuden että tietoisuustaitojen yhteys stressiin on havaittu useita kertoja (Bardeen & 

Fergus, 2016; Bond ym., 2011; Flynn, Berkout & Bordieri, 2016; Karekla & Panayiotou, 2011; 

Palmer & Rodger, 2009; Tan & Martin, 2016; Weinstein ym., 2009). Sen sijaan oireilun yhteydestä 

tietoisuustaitojen alataitoihin on saatu vaihtelevia tuloksia (mm. Cash & Whittingham, 2010; Soysa 

& Willcomb, 2015; Yang ym., 2017), joskin useimmiten vähintään jonkin alataidon on havaittu 

olevan yhteydessä koetun stressin määrään. 

Myös tavallisimpien mielenterveyden häiriöiden, kuten masennuksen ja ahdistuneisuuden, 

on havaittu olevan yhteydessä psykologiseen joustamattomuuteen ja tietoisuustaitoihin (Brown & 

Ryan, 2003; Fergus ym., 2012; Hayes ym., 2006; Tan & Martin, 2016). Saattaakin olla, että stressi 

on mielenterveydenhäiriöistä poikkeava ilmiö ja usein vähemmän vakavaa, jolloin se ei ole 

yhteydessä häiriöiden taustalla vaikuttaviin mekanismeihin. Toisaalta stressin on myös todettu 

altistavan monille muille mielenterveyden ongelmille (Leppink ym., 2016; Nonterah ym., 2015), 

joten täysin niistä irrallinen ilmiö se ei voi olla. 

Tuloksen poikkeavuus saattaa selittyä myös käytetyllä mittarilla: Stressin määrää on monesti 

mitattu Depression Anxiety Stress Scales -mittarilla (DASS) (mm. Bardeen & Fergus, 2016; Tan & 

Martin, 2016) tässä tutkimuksessa käytetyn PSS-10:n sijaan. Näin ollen mitattu stressi saattaa olla 

laadullisesti hieman erilaista eri tutkimuksissa ja selittää siten poikkeavaa havaintoa. Tämän sekä 

tulosten selkeän ristiriitaisuuden vuoksi tulee saatuun tulokseen suhtautua varauksella, mutta 

mielenkiinnolla. 
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4.2. Ohjelman vaikutukset joustamattomuuteen, tietoisuustaitoihin ja 

koettuun stressiin 

 

Tulosten perusteella koettu stressi ja psykologinen joustamattomuus vähenivät ja tietoisuustaidot 

sekä kaikki sen alataidot kehittyivät ohjelman aikana. Näin ollen verkkopohjainen HOT-interventio 

vaikuttaisikin tehokkaalta koetun stressin ja sen taustamekanismien hoidossa opiskelijoilla. 

Verkkomuotoinen toteutus näyttäisi myös soveltuvan hyvin matalan kynnyksen apuna 

opiskelijoille, joiden on todettu suosivan epävirallisia tuen muotoja sekä hakeutuvan heikosti 

perinteisen psykologisen avun piiriin (Eisenberg ym., 2007; Kunttu ym., 2016; Stallman, 2010). 

Tähänastisessa tutkimuksessa on tarkasteltu varsin vähän internet-pohjaisten HOT-interventioiden 

vaikuttavuutta opiskelijoiden stressin osalta, joten saadut tulokset antavat uutta tietoa aiheesta. 

 

4.3. Joustamattomuuden ja tietoisuustaitojen muutosten yhteydet 
koetun stressin muutoksiin 

 

Saatujen tulosten mukaan opiskelijoiden kokemat stressioireet vähenivät sitä enemmän, mitä 

enemmän heidän psykologinen joustamattomuutensa vähentyi ja toisaalta tietoisuustaidot sekä ei-

arvioivuus ja ei-reagoivuus paranivat ohjelman aikana. 

Psykologisen joustamattomuuden ja koetun stressin muutosten osalta tulos osoitti asetetun 

hypoteesin oikeaksi ja antaa tukea aiempien tutkimusten vastaaville tuloksille (Levin ym., 2015; 

Levin ym., 2016). Lisäksi saatu tulos vahvistaa havaintoa ilmiöiden välisen vaikutussuhteen 

olemassaolosta, vaikka niiden välistä yhteyttä ei ennen ohjelman alkua joustamattomuuden ja 

koetun stressin tasoa mitattaessa havaittukaan. Opiskelijat vaikuttaisivatkin hyvinvointiohjelman 

myötä omaksuneen psykologisesti joustavampia tapoja käsitellä stressiään entisen joustamattoman 

coping-tavan tilalle, jolle on aiemman tutkimuksen (mm. Karekla & Panayiotou, 2011) mukaan 

ominaista stressaavien ajatusten ja tunteiden murehtiminen sekä niiden tukahduttaminen. 

Myös tietoisuustaitojen osalta saatu tulos antaa tukea tähänastisissa tutkimuksissa tehdyille 

havainnoille tietoisuustaitojen harjoittamisen yhteydestä koetun stressin vähenemiseen (Brand, 

HolsboerTrachsler, Naranjo & Schmidt, 2012) sekä osoittaa tehdyn hypoteesin oikeaksi. 

Vaikuttaisikin siltä, että tietoisuustaidot ovat toimiva tapa käsitellä stressiä. Tätä saattaisi aiemman 

tutkimuksen perusteella selittää hyvien tietoisuustaitojen positiivinen yhteys adaptiiviseen ja ei-
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välttelevään coping-strategiaan sekä toisaalta stressitekijöistä tehtyihin myönteisempiin tulkintoihin 

(Palmer & Rodger, 2009; Weinstein ym., 2009). 

Lisäksi havaittiin, että opiskelijoiden kokema stressi väheni ohjelman aikana sitä enemmän, 

mitä paremmin he omaksuivat ei-arvioivaa ja ei-reagoivaa suhtautumista sisäisiä kokemuksiaan 

kohtaan. Tulos tarkentaa siten aiempien tutkimusten (mm. Cash & Whittingham, 2010; Soysa & 

Willcomb, 2015; Yang, ym., 2017) vaihtelevia tuloksia aiheesta. Saattaakin olla, että juuri nämä 

sisäisiin kokemuksiin suhtautumisen tavat ovat keskeisiä stressin käsittelyn kannalta, sillä muut 

alataidot (havainnointi, kuvailu ja tietoinen toiminta) keskittyvät enemmän tuntemusten, kuten 

stressin, huomaamiseen niiden aktiivisen työstämisen sijasta. Sen sijaan vaikuttaisi siltä, että 

kehittyessään ei-arvioivuuden ja ei-reagoivuuden taidoissa, yksilö ei enää määrittele asioita tai 

itseään stressiin liittyvien kielteisten ajatusten pohjalta yhtä paljon kuin ennen, eikä enää reagoi 

automaattisesti toiminnallaan esimerkiksi kokemaansa riittämättömyyteen tai epäilyksiin 

stressitekijöistä selviämisen suhteen. Näin ollen opitut taidot mahdollisesti vähentävät koetun 

stressin kielteisiä seurauksia yksilön hyvinvoinnille. 

 

4.4. Joustamattomuuden ja tietoisuustaitojen lähtötason yhteys koetun 

stressin muutokseen 

 
Tutkimuksessa havaittiin, että matala psykologinen joustamattomuus ja toisaalta hyvät 

tietoisuustaidot sekä alataidoista hyvät tietoisen toiminnan ja ei-reagoivuuden alataidot ennen 

ohjelman alkua ennustivat merkittävämpää koetun stressin vähenemistä intervention aikana. 

Tulokseksi saatiin myös, että koettu stressi väheni eniten niillä, joilla ei ollut aiempaa psykologista 

hoitokontaktia ennen ohjelman alkua verrattuna niihin, joilla oli. 

Joustamattomuuden tulos on ristiriidassa aiheesta tehtyjen aikaisempien tutkimusten (mm. 

Muto ym., 2011; Zettle, 2003) kanssa, ja osoitti siten myös asetetun hypoteesin vääräksi. Sen sijaan 

tietoisuustaitoja kokonaisuudessaan koskeva tulos osoitti hypoteesin oikeaksi antaen myös 

selvennystä aiemmissa tutkimuksissa (Shapiro ym., 2011; Sass ym., 2013; Vibe ym., 2015) aiheesta 

saatuihin vaihteleviin tuloksiin. 

Tulosten perusteella ohjelmasta hyötyivät koetun stressin osalta eniten ne, joiden 

lähtötilanne ongelman taustamekanismien osalta oli suhteellisen hyvä. Tätä saattaisivat selittää 

HOT:in ominaisuudet sekä hyvinvointiohjelman pituus, sillä jos yksilön taidot käsitellä stressiä ovat 

alussa heikolla tasolla, voi olla haastavaa omaksua muutamassa viikossa omille joustamattomille 
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toimintamalleille päinvastaisia, hyväksyntään pohjautuvia stressinkäsittelyn keinoja. Lisäksi 

verkkovälitteisesti ja vain kevyellä tuella toteutettu ohjelma ei välttämättä riitä auttamaan 

intensiivisempää tukea kaipaavia opiskelijoita. 

Tietoisuustaitojen alataidoista hyvät tietoisen toiminnan ja ei-reagoivuuden taidot ennen 

ohjelman alkua ennustivat koetun stressin vähenemistä sen aikana. Aiheesta ei ole tehty aiempaa 

tutkimusta, ja tulos onkin täysin uutta tietoa tutkimuskentällä. Saatua tulosta voisi 2. 

tutkimuskysymyksen tuloksen tapaan selittää tietoisuustaitojen mahdollinen hierarkkinen 

rakentuminen: Tietoinen toiminta luo pohjan ei-reagoivuuden kehittymiselle mahdollistamalla 

koettujen stressin tuntemusten havainnoinnin ja tiedostamisen arkisen toiminnan lomassa. Tämän 

myötä voi olla helpompaa suhtautua näihin ajatuksiin ja tunteisiin hyväksyvästi, ilman tarvetta 

reagoida äkillisesti niiden pohjalta. 

Saatujen tulosten mukaan koettu stressi väheni enemmän niillä, joilla ei ollut aiempaa 

hoitokontaktia ennen hyvinvointiohjelman alkua verrattuna niihin, jotka olivat jo saaneet aiemmin 

hoitoa. Todennäköisesti ne, joilla ei ole aiempaa hoitohistoriaa, ovat vähemmän haastavassa 

lähtötilanteessa ja omaavat enemmän voimavaroja niihin verrattuna, jotka ovat jo hoitoa saaneet. 

Näin ollen vaikuttaisi, että kokonaisuudessaan sekä psykologisen joustamattomuuden, 

tietoisuustaitojen että aiemman hoitohistorian osalta paremmasta lähtötilanteesta tulevien 

osallistujien kokema stressi vähenee ohjelman aikana eniten. 

 

4.5. Koetun stressin tunnistaminen kirjoitetusta tekstistä 

 
 

Vähän ja paljon stressiä kokevien opiskelijoiden sana- ja fraasivalinnat erosivat tekoälytyökaluilla 

tehtyjen tarkasteluiden perusteella toisistaan mm. opintoihin ja vapaa-aikaan, tavoitteellisuuteen 

sekä myönteisiin tunteisiin liittyvien fraasien käytössä. Eroja oli havaittavissa myös ehdottomaan 

ajatteluun, itseen sekä ihmissuhteisiin viittaavien ilmausten esiintyvyyksissä. Yhteisenä tekijänä 

sekä vähän että paljon stressiä kokevien viikkovastauksissa oli määrällisesti lähes sama 

hyvinvointiohjelman termistön (mm. lehti harjoitus sekä tämä arvo) käyttäminen, mikä kertonee 

ohjelman sisältöjen omaksumisesta ja pohdinnasta. Lisäksi joukossa oli useita ilmauksia, joille on 

haastavaa antaa sisällöllisiä merkityksiä (esim. moni), sekä joitain monitulkintaisia, vahvasti 

kontekstisidonnaisia sanoja ja fraaseja (esim. kohta). Näiden merkityksistä ei tulisi tehdä kovin 

pitkälle meneviä johtopäätöksiä. 
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Vaikka tässä tutkimuksessa yhteyttä psykologisen joustamattomuuden ja koetun stressin 

lähtötasojen välillä ei todettu, antavat stressiryhmien sana- ja fraasivalintojen erot vahvistusta 

aiemmissa tutkimuksissa (mm. Bardeen & Fergus, 2016; Bond ym., 2011; Flynn ym., 2016; 

Karekla & Panayiotou, 2011) havaitulle yhteydelle ilmiöiden välillä. Viikkovastauksissa useat 

paljon stressiä kokevien käyttämät ilmaukset viittaavat psykologiselle joustamattomuudelle 

ominaiseen kokemukselliseen välttämiseen, jossa epämiellyttävät ajatukset ja tunteet tukahdutetaan 

ja niihin liittyviä asioita vältellään (Hayes, ym., 1996). Tätä kuvaa saatu tulos, jonka mukaan vähän 

stressiä kokevat käyttivät teksteissään enemmän opintoihin liittyviä sanoja, kun taas paljon stressiä 

kokevat kirjoittivat opintojen sijaan enemmän vapaa-ajastaan. Tämä voisi viitata paljon stressiä 

kokevien taipumukseen vältellä opintoja aihepiirinä niiden stressaavuuden vuoksi. Tulkintaa 

tukevat myös aiempien tutkimusten havainnot siitä, että opinnot itsessään stressaavat usein 

opiskelijoita (Kunttu ym., 2016; Liuska, 1998; Ong & Cheong, 2009; Ross ym., 1999). 

Samankaltaista, tavoitteiden asettamiseen liittyvää välttelykäyttäytymistä saattaisivat 

ilmentää myös paljon stressiä kokevien vastauksissa toistuneet asioiden yrittämiseen liittyvät fraasit 

(esim. ja yrittää) vähän stressiä kokevien päätöksentekoa ja tavoitteellisuutta kuvaaviin ilmauksiin 

(esim. tehdä seuraava ja toteuttaa) verrattuna. Kokemuksellista välttämistä saattaa kuvastaa myös 

paljon stressiä kokevien käyttämä olla onnellisuus -fraasi, joka voi tavoitteeksi asetettuna kertoa 

pyrkimyksestä pelkästään positiivisten onnellisuuden tunteiden kokemiseen ja kielteisten tunteiden 

välttämiseen. 

Psykologisen joustamattomuuden toinen keskeinen osa-alue on kognitiivinen fuusio, jossa 

omia ajatuksia pidetään kirjaimellisina totuuksina tapahtumista (Hayes ym., 1999). Tällaiseen 

suhtautumistapaan voisivat viitata paljon stressiä kokevien useat, ehdotonta ajattelutapaa ilmentävät 

sanavalinnat, kuten varmasti ja enää. Joustamattomuuteen kuuluu tyypillisesti myös pyrkimys pitää 

tiukasti kiinni omaksutuista, itseä koskevista käsityksistä (Hayes ym., 2006), mikä saattaa 

näyttäytyä paljon stressiä kokevien teksteissä havaittuina useina mä olla -muotoisina fraaseina 

vähän stressiä kokevien tehdessä eron itsensä määrittelyn ja tunnekokemustensa välille minä 

tuntua-ilmauksellaan. Mielenkiintoinen yksittäinen havainto oli myös se, että paljon stressiä 

kokevat käyttivät mä-muotoa sanasta minä useammin kuin vähän stressiä kokevat. 

Vähän ja paljon stressiä kokevien opiskelijoiden viikkovastauksissa oli myös eroja koskien 

ihmissuhteista kirjoittamista, sillä paljon stressiä kokevat kirjoittivat paljon perheestä ja lapsista, 

kun taas vähän stressiä kokevat mainitsivat usein poikaystävä-sanan. Tämä saattaisi viitata siihen, 

että paljon stressiä kokevilla on useammin jo omaa perhettä, johon liittyvät haasteet tuovat 

lisästressiä opintojen oheen, kun taas vähän stressiä kokevilla parisuhde voi olla tärkeä stressiltä 

suojaava voimavara. Myös Linin ym. (2014) mukaan stressaantuneet kirjoittivat ei-stressaantuneita 
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useammin mm. perheestään, joskaan tuloksissa ei selvinnyt, kirjoitettiinko perheestä stressiltä 

suojaavana vai sitä aiheuttavana tekijänä. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan kartoitettu esimerkiksi 

stressiryhmien eroja omien lasten osalta, joten havainnosta ei tule tehdä kovin pitkälle vietyjä 

johtopäätöksiä. 

Ihmissuhteiden lisäksi paljon stressiä kokevat kirjoittivat myös niiden puuttumisesta 

käyttäessään usein ilmausta yksin. Tämä saattaisi kertoa koetusta yksinäisyydestä ja tukiverkoston 

puuttumisesta, joiden on aiemmassa tutkimuksessa todettu olevan yhteydessä opiskelijoiden 

kokemaan stressiin (Kunttu ym., 2016; Liuska 1998; Ong & Cheong, 2009). Toisaalta kyse voi olla 

myös toiveesta viettää välillä aikaa itsekseen. 

Toisen viikkovastauksia koskevan tuloksen mukaan osallistujien ensimmäisillä viikoilla 

kirjoittamista teksteistä pystyttiin ennustamaan 85%:n tarkkuudella, tuleeko kyseinen osallistuja 

hyötymään ohjelmasta stressin vähenemisen osalta. Tulos osoitti asetetun hypoteesin oikeaksi, ja 

vaikuttaisikin siltä, että stressiä kokevien teksteissä on piirteitä, joiden avulla pystytään melko 

suurella todennäköisyydellä ennustamaan ohjelmasta hyötymistä koetun stressin osalta. Tämä on 

tärkeää ja täysin uutta tietoa tutkimuskentälle, sillä vastaavanlaista ennustavuustutkimusta ei ole 

aiemmin tehty. 

 

4.6. Tutkimuksen rajoitteet ja vahvuudet 

 
 
Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa ja johtopäätöksiä tehtäessä tulee ottaa huomioon muutamia 

rajoituksia. Ensinnäkin hyvinvointiohjelma perustui vapaaehtoisuuteen: opiskelijat hakeutuivat itse 

mukaan ohjelmaan ja olivat pääosin motivoituneita hyvinvointinsa edistämiseen, ja toisaalta osa - 

vaikkakin pieni - jättäytyi pois ohjelmasta. Näin ollen osallistujat eivät muodostaneet 

normipopulaatioon verrattavissa olevaa otosta, mikä vaikuttaa tutkimuksesta tehtäviin 

johtopäätöksiin ja yleistyksiin. Lisäksi aineiston sukupuolijakauma oli vino (naisia enemmän kuin 

miehiä), mikä osaltaan saattaa heikentää tulosten yleistettävyyttä. Interventioryhmän rinnalla ei 

myöskään ollut kontrolliryhmää, jolloin epävarmaksi jää, aiheuttiko nimenomaan hyvin luotu 

ohjelma teemoineen vai vain ohjelmaan osallistuminen ja mielen hyvinvointiin keskittyminen 

sinällään havaitut muutokset koetussa stressissä ja sen oletetuissa taustamekanismeissa. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tulos koetun stressin ja psykologisen 

joustamattomuuden sekä toisaalta koetun stressin ja tietoisuustaitojen yhteyksien puuttumisesta 

herättää kysymyksen myös siitä, ovatko toisen ja kolmannen tutkimuskysymyksen yhteydessä 
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tarkastellut muuttujien muutoksetkin todellisuudessa toisistaan erillisiä, mutta tapahtuvat vain 

samaan aikaan hyvinvointiohjelman myötä. Toisaalta saatuun tulokseen yhteyksien puuttumisesta 

tulee sen poikkeavuuden vuoksi suhtautua varauksella. 

Tarkasteltaessa koetun stressin muutoksen yhteyttä taustamekanismien muutoksiin sekä 

lähtötasoihin tilastollisena menetelmänä käytettiin Pearsonin korrelaatiokertoimien laskemista. Näin 

ollen syy-seuraussuhteet tarkasteltavien muuttujien välillä sekä yhteyksien tarkemmat luonteet 

jäävät epäselviksi, joskin taustamekanismien lähtötasoa ja koetun stressin muutosta tarkasteltiin 

ajallisesti peräkkäin. 

Lisäksi tulee huomioida, että korrelaatiokertoimet koetun stressin ja sen taustamekanismien 

osalta olivat varsin pieniä lukuun ottamatta psykologisen joustamattomuuden ja ei-arvioivuuden 

muutosten yhteyttä koetun stressin muutoksiin. Myös taustamekanismien lähtötilanteen 

selitysosuudet koetun stressin muutoksessa jäivät kaikki alle 10%:n. Tämä saattaisi kertoa koetun 

stressin erilaisuudesta diagnosoitavissa oleviin mielenterveyden häiriöihin verrattuna stressioireilun 

ollessa usein niitä lievempää, jolloin sen yhteydet taustamekanismeihin jäävät heikommiksi. 

Suomenkielisen tekstin analysointi tekoälyn keinoin on vasta alkuvaiheessa ja siten saadut 

tulokset ovat yksinkertaisia ja niihin liittyy joitain puutteita. Ensinnäkin tulee huomioida, että 

osallistujat kirjoittivat tekstinsä vastauksina annettuihin tehtävänantoihin. Näin ollen tekstien 

havaitut piirteet ja käytetyt sanavalinnat saattaisivat vapaammin tuotetussa tekstissä tai toisilla 

tehtävänannoilla olla hyvinkin erilaisia. Myös sana- ja fraasivalintoja koskevien tulosten muoto 

yksittäisinä, asiayhteydestään irrallisina ilmauksina rajoittaa merkittävästi johtopäätösten ja 

tulkintojen tekoa, sillä melkein minkä tahansa sanan tai fraasin merkityksen voi kääntää 

päinvastaiseksi lisäämällä eteen tai perään esim. kieltosanan. Lisäksi ohjelmasta hyötymisen 

ennustaminen toteutettiin pienen otoksen (vain paljon stressiä kokevat) teksteistä luotujen profiilien 

pohjalta ja tulos oli mahdollista saada ainoastaan numeerisessa muodossa, jolloin ei saatu 

tarkempaa tietoa siitä, millaiset tekstin piirteet ennakoivat ohjelmasta hyötymistä. 

Toisaalta tuloksellista suomenkielisen tekoälypohjaisen tekstianalytiikan hyödyntämistä 

psykologian alalla voidaan pitää myös tämän tutkimuksen merkittävimpänä vahvuutena. Tekoälyn 

saralla tämä tutkimus onkin uraauurtava, ja tulokset tarjoavat täysin uudenlaista tietoa stressin 

tunnistamisen tueksi ja siten mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi analysoitu 

tekstiaineisto on melko suuri perinteisiin laadullisiin aineistoihin verrattuna. Tekoäly 

mahdollistaakin jatkossa tällaisten aiemmin liian työläiksi luokiteltujen materiaalien mielekkään 

hyödyntämisen sekä aiempaa objektiivisemman näkökulman ottamisen laadullisessa tutkimuksessa. 

Tekoälyn hyödyntämisen lisäksi tällä tutkimuksella on myös monia muita vahvuuksia. 

Ensinnäkin tietoisuustaitoja tarkasteltiin kokonaistaitojen lisäksi alataitoihin jaoteltuna, mikä antoi 
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aiempaa tarkempaa tietoa koetun stressin ja tietoisuustaitojen välistä yhteyttä selittävistä tekijöistä 

sekä täsmensi tähänastisia vaihtelevia tutkimustuloksia. Tutkimalla koetun stressin muutosta 

ennustavia alataitoja taas tuotettiin täysin uutta tietoa, sillä vastaavaa tutkimusta ei ole tehty 

aiemmin. Uutta näkökulmaa antoi myös joustamattomuuden lähtötason ja koetun stressin 

muutoksen yhteyttä koskeva tulos, joka poikkesi tähänastisesta, joskin vähäisestä tutkimustiedosta. 

Lisäksi pystyttiin todentamaan verkkovälitteisen, hyväksymis- ja omistautumisterapiaan 

pohjautuvan hyvinvointiohjelman tehokkuus opiskelijoiden stressin vähentämisessä. Toisaalta 

saadut tulokset joustamattomuuden ja tietoisuustaitojen muutosten yhteyksistä koetun stressin 

muutoksiin vahvistivat tähänastista tutkimusta aiheesta. 

 

4.7. Jatkotutkimusehdotukset ja kliiniset sovellukset  

 
 
Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista ja hyödyllistä yhä täsmentää tässä tutkimuksessa saatuja 

tuloksia sekä täydentää niitä havaittujen rajoitusten pohjalta. Erityisesti ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen tulos koetun stressin ja psykologisen joustamattomuuden sekä koetun stressin 

ja tietoisuustaitojen välisten yhteyksien puuttumisesta poikkeaa aiemmasta tutkimuksesta ja vaatii 

siten tarkempaa tarkastelua. Lisäksi tehdyistä menetelmävalinnoista johtuen koetun stressin 

muutoksen ja sen oletettujen taustamekanismien väliset syy-seuraussuhteet jäivät epäselviksi, mikä 

tarjoaa myös yhden jatkotutkimusmahdollisuuden. 

Yhä tarkemman ymmärryksen luomiseksi olisi oleellista tutkia stressin mahdollisia 

taustamekanismeja myös osiin jaoteltuna: esimerkiksi psykologista joustamattomuutta voisi 

tarkastella sen kokemuksellisen välttämisen ja kognitiivisen fuusion osa-alueiden kautta ja saada 

siten aiempaa hienojakoisemman käsityksen ilmiön yhteydestä stressiin. Myös tähänastiset tulokset 

tietoisuustaitojen alataitojen yhteydestä koettuun stressiin ovat vaihtelevia ja vaativat siten 

täsmentämistä. Näiden ja stressin muiden mahdollisten taustamekanismien ymmärtäminen helpottaa 

Opiskelijan Kompassin kehittelyä sekä uusien interventioiden luomista. 

Hyväksymistä ilmentävä ei-reagoivuuden alataito vaikuttaisi olevan erityisen keskeisessä 

roolissa stressinhallinnan kannalta, sillä se oli yhteydessä koetun stressin vähenemiseen sekä ennen 

ohjelman alkua että sen aikana kehittyessään. Sen harjoittamista tulisikin painottaa stressiä 

kokeville suunnatuissa interventioissa. Tulosten perusteella myös tietoisen toiminnan ja ei-

arvioivuuden taidot näyttäisivät keskeisiltä koetun stressin muutoksessa, joten niidenkään 

harjoittamista stressaantuneiden kohdalla ei sovi unohtaa. 
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Näiden tulosten pohjalta heräsikin ajatus tietoisuustaitojen mahdollisesta hierarkkisesta 

rakentumisesta, jossa havainnointi, kuvailu ja tietoinen toiminta ovat välineitä huomata ja 

tarkastella stressin kokemusta luoden pohjan ei-arvioivuuden ja ei-reagoivuuden kehittymiselle. 

Nämä korkeamman tason taidot sen sijaan mahdollistavat stressiin liittyvien ajatusten ja 

tuntemusten käsittelyn aiempaa adaptiivisemmalla tavalla. Tällaista oletusta tietoisuustaitojen 

alataitojen suhteutumisesta toisiinsa olisikin mielenkiintoista tarkastella tarkemmin tulevissa 

tutkimuksissa. 

Lisäksi ohjelman toimivuutta tarkasteltiin suhteessa ohjelman alussa mitattuihin 

opiskelijoiden psykologiseen joustamattomuuteen ja tietoisuustaitoihin. Tällainen lähtötilanteen 

tarkastelu suhteessa ohjelman vaikutuksiin antaa arvokasta tietoa siitä, millaisille henkilöille 

hyvinvointiohjelmasta on hyötyä koetun stressin osalta. Toisaalta kysymyksen mielekkyyttä 

käytännön kannalta voi pitää jokseenkin kyseenalaisena erityisesti Opiskelijan Kompassin kohdalla, 

sillä opiskelijoita ei voida kieltää osallistumasta tai valikoida ohjelmaan sen mukaan, ketkä 

luultavasti tulevat hyötymään osallistumisesta. Kuitenkin muissa yhteyksissä sekä Opiskelijan 

Kompassin toteuttamisen aikana saatu tulos voi auttaa kohdentamaan interventioita ja menetelmiä 

aiempaa yksilöllisemmin sekä mahdollistaa tarvittaessa vaihtoehtoisten tuen muotojen tarjoamisen. 

Tutkimusta stressaantuneiden tavasta kirjoittaa on tehty vähän ja suomen kielellä ei juuri 

lainkaan. Näin ollen saadut tekstianalytiikkatulokset ovat alustavia ja vaativat lisätarkastelua ja -

tutkimusta. Vaikka tehtyjen tilastollisten analyysien perusteella koetun stressin ja sen 

taustamekanismien väliset yhteydet eivät olleet yhtä selkeitä kuin diagnoosipohjaisissa 

mielenterveyden häiriöissä, ja stressiin liittyvä oireilu on usein lievempää ja epämääräisempää kuin 

niissä, vaikuttaisi se olevan tunnistettavissa tuotetusta kielestä. Jatkossa olisikin mielenkiintoista 

selvittää vielä tarkemmin, millaiset tekstin piirteet ennustavat interventiosta hyötymistä, vertailla 

erilaisiin psyykkisiin häiriöihin liittyviä kirjoittamisen piirteitä sekä kehittää ongelmien varhaiseksi 

tunnistamiseksi tekoälypohjaisia ratkaisuja asiantuntijoiden työtä helpottamaan. Tekoäly on 

luultavasti tulevaisuuden ratkaisu myös Opiskelijan Kompassin sekä muiden verkkointerventioiden 

toteutuksessa mahdollistaen yhä automaattisemman, mutta silti yksilöllisen hoidon. 

 

4.8. Johtopäätökset 

 
 

Stressi on opiskelijoiden keskuudessa yleinen, fyysiselle ja psyykkiselle sairastumiselle altistava 

vaiva, jonka tutkimus on siten tarpeen. Tämä tutkimus laajensikin aiempaa ymmärrystä tästä 
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ilmiöstä antamalla ensimmäisiä viitteitä stressin poikkeavuudesta diagnosoitavissa oleviin 

mielenterveyden häiriöihin verrattuna sekä ongelman ilmenemisestä ja sen hoitovasteen 

ennakoimisesta kirjoitetusta tekstistä. Voikin olla, että stressi on eräänlainen vakavamman 

psyykkisen pahoinvoinnin esioire, eikä siten vielä voimakkaasti yhteydessä monen mielenterveyden 

häiriön taustamekanismeina pidettyihin psykologiseen joustamattomuuteen ja tietoisuustaitoihin. 

Täysin irrallinen se ei kuitenkaan näistä taustamekanismeista vaikuttaisi olevan, sillä erityisesti ei-

reagoiva suhtautuminen stressiin vaikuttaisi olevan yhteydessä oireilun vähenemiseen. Ongelman 

varhainen tunnistaminen ja siten vakavampien psyykkisten häiriöiden ennaltaehkäisy onkin 

ensiarvoisen tärkeää, ja tähän voidaan jatkossa pyrkiä perinteisten menetelmien ohella tekoälyn 

keinoin. Saatua tekstianalytiikan tulosta voidaankin pitää lupaavana ensiaskeleena tekoälyn 

mahdollisuuksien valjastamisessa psykologian eri sovellusalojen käyttöön. 
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LIITE 1 

 

Opiskelijan Kompassi -hyvinvointiohjelman viikkovastauksien 

tehtävänannot 

 

1. viikko: Arvot 

1) Pohdi ja kirjoita, millaista elämää haluaisit elää ja mitä pidät tärkeänä 

Pohdi arvojasi ja laadi omien arvojesi kartta. Voit kirjoittaa pohdintasi tätä varten hankkimaasi 

vihkoon tai koneelle, pitää ikään kuin "päiväkirjaa" omista pohdinnoistasi ja tuntemuksistasi. Käy 
läpi kaikki elämänalueet, joita sinä itse pidät tärkeänä. Jotkut alueet ovat osin päällekkäisiä, mutta 

yritä parhaasi mukaan pitää ne erillisinä. 

Muistathan, että nyt on kyse sinun elämästäsi, ei muiden ihmisten tai yhteiskunnan odotuksista. On 

myös tärkeää, että kirjoitat ylös, mikä olisi tärkeää, jos tielläsi ei olisi mitään esteitä. Ajatuksena on, 
että saat selvitettyä itsellesi, mistä välität ja mitä kohti haluaisit omalla toiminnallasi pyrkiä. Jos 

mahdollista ja jos haluat, keskustele aiheesta ystäväsi tai jonkun muu henkilön kanssa, joka on 

valmis kuuntelemaan pohdintaasi. 

2) Merkitse asteikolla 0-10, kuinka tärkeitä mainitsemasi arvot ovat sinulle tällä hetkellä 

Merkitse asteikolla 0-10, kuinka tärkeitä pohdinnassasi esille nousseet arvot tai elämänalueet ovat 
Sinulle tällä hetkellä (0 = ei lainkaan tärkeä, 10 = todella tärkeä). Useammalla alueella voi olla 

sama pistemäärä. 

3) Pohdi, toimitko tällä hetkellä omien arvojesi mukaisesti 

Ovatko arkesi ja elämäsi teot yhtenevät sen kanssa, mitä pidät tärkeänä? Merkitse asteikolla 0-10, 

kuinka tehokkaasti elät arvojesi mukaisesti tällä hetkellä (0 = en lainkaan, 10 = elän täysin arvojeni 

mukaisesti). Useammalla alueella voi olla sama pistemäärä. 

4) Kerro arvoistasi ja niihin liittyvästä pohdinnastasi vastauksessasi. 

Kirjoita pohdintasi päiväkirjaasi tai vihkoon. Voit esimerkiksi pohtia, mihin arvoihin päädyit ja 
minkälaisia asioita niihin liittyy. Voit arvojesi lisäksi myös kertoa, miltä niiden pohtiminen tuntui.  

Muista, että kaikki vastaukset ovat aivan yhtä oikeita. Tärkeintä on, että työskentelet näiden 

aiheiden parissa. 
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2. viikko: Arvojen mukaiset teot 

1) Valitse jokin elämänalue (esim. hyvinvointi, ihmissuhteet), jonka koet itsellesi tärkeäksi juuri 

tällä hetkellä ja pohdi, miten se näkyisi enemmän arjessasi ja teoissasi. Mitkä teot vievät Sinua 

lähemmäs sitä, mikä Sinulle on tärkeää? 

2) Pienilläkin teoilla on merkitystä. Mieti, mikä voisi olla se pieni askel, jonka voisit ottaa itsellesi 
tärkeiden asioiden suuntaan. Millä teolla olisi Sinulle merkitystä? Millä teolla voisit lisätä hyvää 

oloa elämääsi?  Kokeile ainakin yhtä konkreettista tekoa viikon aikana (esim. soita kaverille, käy 

lenkillä). 

3) Kirjoita pohdintasi ylös (omaan kansioosi, päiväkirjaasi, vihkoon tai tietokoneelle). Kerro 

vastauksessasi, mitä pieniä arjen tekoja valitsit. Kerro milloin, missä ja/tai kenen kanssa teit itsellesi 

tärkeitä asioita? Miten paljon harjoittelit? Miltä se tuntui? Mitä kokemuksia sait? 

 

Kolme askelta tavoitteiden asettamiseen 

Pohdi omia tavoitteitasi askel askeleelta. Kirjoita muistiinpanoihisi omat tavoitteesi ja arvosi. 

1. askel: Elämänalue, jonka kanssa päätän työskennellä nyt on (valitse yksi tai kaksi): opiskelu, 

terveys ja hyvinvointi, ystävät ja sosiaaliset suhteet, parisuhde, vapaa-aika, 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ympäristöasiat, henkinen kasvu, työ ja ura tai jokin muu: 
2. askel: Valitsemallani elämänalueella tavoitteideni taustalla ovat seuraavat arvot: 
3. askel: Arvoihin pohjautuvat tavoitteeni ovat… 

a. välitön tavoite (jotain pientä ja helppoa, jonka voin tehdä seuraavan vuorokauden 

aikana): 
b. lyhyen aikavälin tavoitteet (asioita, joita voin tehdä seuraavien päivien ja viikkojen 

aikana): 
c. pitkän aikavälin tavoitteet (asioita, joita voin tehdä seuraavien kuukausien ja vuosien 

aikana): 
 
 

 

3. viikko: Tietoinen läsnäolo 

1)   Valitse viikon ajaksi yksi askare, jota tekisit muutenkin ja tee sitä tietoisesti, täysin keskittyen. 

Voit valita esim. yhden niistä askareista, joita on esitetty tässä teemassa (esim. tietoinen 
tiskaaminen) tai miettiä jonkin muun itsellesi ja arkeesi paremmin sopivan asian. Muista hidastaa, 

sitä mitä teet, se auttaa huomion suuntaamista. 

Sillä miten paljon aikaa harjoitukseen käytät, ei ole merkitystä, tärkeämpää on keskittää huomio 
harjoituksen tekemiseen siinä hetkessä. Huomaa harjoitusta tehdessäsi, mitä ajatuksia, tunteita ja 

tuntemuksia sinulla nousee, pane ne vain merkille ja palauta lempeästi itsesi takaisin harjoitukseen. 
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Ei ole mitään oikeaa tai väärää tapaa tehdä harjoitusta tai tuntea siten kuin tunnet. Tarkoitus on 

lisätä niitä hetkiä, jolloin tietoisesti olet läsnä kussakin askareessa ja huomaat, mitä olet tekemässä. 

2) Kuuntele tai lue Virrassa lipuvat lehdet -harjoitus mahdollisimman usein, mielellään päivittäin. 

Voit myös halutessasi tehdä muita tietoiseen läsnäoloon liittyviä harjoituksia. 

3) Tee ainakin yksi arvojesi mukainen teko. 

4) Pohdi saamiasi kokemuksia ja kirjoita pohdintasi omaan kansioosi: 

Mitä asioita päätit tehdä tietoisesti viikon aikana? Mitä ajatuksia tai tunteita se herätti? 

Kerro, millainen kokemus se oli. Tuntuiko se helpolta vai haastavalta? Minkälaisia ajatuksia, 

kokemuksia tai tuntemuksia koit, kun teit harjoituksia? Jos ajatukset alkoivat harhailla, miten sait 

palautettua huomiosi takaisin harjoitukseen? 

Halutessasi voit myös kertoa siitä, kuinka usein viikon aikana harjoittelit. Oliko kokemus joka kerta 

samanlainen vai oliko siinä eroja? 

Kerro lisäksi ajatuksiasi muiden harjoitusten, kuten 'Virrassa lipuvat lehdet' tekemisestä. 

Kerro myös, mitä arvojesi mukaisia tekoja tai minkä teon teit viikon aikana. Mitä arjen pieniä 

tekoja teit oman hyvinvointisi eteen ja mitä kokemuksia niistä sait. 

 

 

4. viikko: Vapaudu mielesi vallasta 

1) Tee ainakin yksi tämän rastin"Tutustu ja tarkastele: Et ole yhtä kuin ajatuksesi" -sivulla olleista 

harjoituksista joka päivä viikon ajan. Voit myös halutessasi kokeilla muita aiheeseen liittyviä 

harjoituksia. 

2) Älä elä mielessäsi, vaan tässä ja nyt: Harjoittele tietoista läsnäoloa jonkin Sinulle mieluisan 

arkiaskareen (tai muun tietoisuusharjoituksen) parissa. Kohdista huomiosi itse tekemiseen niin, että 

siitä tulee päämäärä sinänsä. Kun kuljet esim. portaissa, kiinnitä huomiosi jokaiseen liikkeeseen, 

jokaiseen askeleeseen, jopa hengitykseen. Tai tee tietoinen kävely kirkkaassa säässä ja kiinnitä 
huomio siihen, mitä ympärilläsi näet, mitä kohtaat ja miltä jokin näyttää. Keskity aistimaan 

ympärillä oleva maailma. Tulet yllättymään. 

3) Tee ainakin yksi arvojesi mukainen teko. 

4) Kerro pohdinnassasi, mitä harjoituksia teit, mitä arvojesi mukaisia tekoja teit ja miltä tämä kaikki 
sinusta tuntui. Kerro ajatuksiasi ja kokemuksiasi harjoituksista ja vertauskuvista. 
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5. viikko: Havainnoi ja hyväksy 

1) Katso alta harjoitus Mitä minun pitää hyväksyä? ja vastaa siinä esitettyihin kysymyksiin. 

Tiedätkö jo, mitä Sinun pitää hyväksyä juuri nyt päästäksesi elämässäsi eteenpäin? Lue seuraavat 

kysymykset ja vastaa niihin siten kuin Sinusta tuntuu: 

- Muistot ja kuvitelmat, joita eniten vältän: 

o Näiden muistojen ja kuvitelmien välttämisestä on minulle seuraavia huonoja 

seurauksia: 

- Tunteet, joita eniten vältän: 

o Näiden tunteiden välttämisestä on minulle seuraavia huonoja seurauksia: 

- Ajatukset, joita eniten vältän: 

o Näiden ajatusten välttämisestä on minulle seuraavia huonoja seurauksia: 

 
2) Tee Kivi rannalla -harjoitus ja kohdista se edellisessä tehtävässä löytämiisi kipeisiin 

tuntemuksiin, ajatuksiin tai muistoihin, joita vältät. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi voit tehdä 

Tarkkailijaharjoituksen. 

3) Tee, kuten edellisellä viikolla, ainakin yksi arvojesi mukainen teko. 

4) Kerro vastauksessasi siitä, miltä Mitä minun pitää hyväksyä -harjoituksen tekeminen tuntui, ja 

siitä minkälaisia tunteita tai ajatuksia Kivi rannalla - harjoitus tai jokin muu tekemäsi harjoitus 

Sinussa herätti. Kerro myös, minkä arvojesi mukaisen teon tällä kertaa teit. 

 


