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Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että pandemia-aika on aiheuttanut koetun 

stressin sekä mielenterveysongelmien lisääntymistä. Lisäksi sosiaalisten suhteiden ja 

resilienssin tiedetään suojaavan näiltä pandemian aiheuttamilta negatiivisilta psyykkisiltä 

vaikutuksilta. Vaikka aiheeseen liittyviä tutkimuksia on tehty verrattain paljon, tutkimuksia 

on vielä puutteellisesti taustalla vaikuttavien tekijöiden merkityksistä stressin kokemukseen. 

Esimerkiksi kehoaistin herkkyyden roolista koronapandemian aikaiseen stressin 

kokemukseen ei ole tehty vielä yhtään tutkimusta.  

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka kehoaistin herkkyys, sosiaalisten suhteiden määrä ja 

resilienssi ovat yhteydessä COVID-19 pandemian aikaiseen stressin kokemukseen. Lisäksi 

tarkasteltiin, ovatko sukupuoli ja ikä yhteydessä stressin kokemukseen samansuuntaisesti 

kuin aiemmissa tutkimuksissa niin, että korkeampi ikä ja miessukupuoli ovat yhteydessä 

matalampaan stressitasoon. Aineisto kerättiin joulukuussa 2020 sekä tammikuussa 2021 

Webropol -alustan kyselyllä ja sitä levitettiin sosiaalisen median kautta. Tutkimukseen 

osallistui 434 henkilöä. 

 

Kehoaistin herkkyyden, sosiaalisten suhteiden määrän ja resilienssin yhteyksiä COVID-19 

pandemian aikaisen stressin kokemukseen tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimella. 

Lisäksi moderoivia yhteyksiä tarkasteltiin hierarkkisen regressioanalyysin avulla. Iän 

yhteyksiä stressin kokemukseen tarkasteltiin riippumattomien otosten t-testillä ja sukupuolen 

yhteyksiä stressiin X2-riippumattomuustestillä. Muuttujien välillä havaittiin yhteyksiä, mutta 

ei moderoivia yhteyksiä.  

 

Tulokset viittaavat siihen, että vahva kehoaistin herkkyys on yhteydessä korkeampaan 

pandemian aikaiseen stressin kokemukseen. Resilienssi oli puolestaan yhteydessä 

vähäisempään koronan aikaiseen stressiin. Tämä tulos on yhdenmukaisia aiemmissa 

tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa. Myös sosiaalisten suhteiden määrä oli yhteydessä 

suuntaa-antavasti vähäisempään koettuun stressiin ja oli siten samansuuntainen aiemman 

tutkimuskirjallisuuden kanssa. Lisäksi sukupuolen ja iän osalta tämän tutkimuksen tulokset 

tukevat aiempien tutkimusten tuloksia siitä, että naiset ja iältään nuoremmat kokevat 

enemmän stressiä. 
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Previous studies have indicated that the COVID-19 pandemic has caused an increase of stress 

and mental health problems in the general population. Furthermore, social relationships and 

resilience have shown to be key protective factors from the negative effects of the pandemic. 

Although a fair number of studies have been conducted on this subject, information regarding 

the significance of the underlying factors to stress is still insufficient. At the moment, 

research about the role of interoceptive sensitivity on stress during the COVID-19 pandemic 

is non-existent. 

 

The present study explored the connection of interoceptive sensitivity, social support and 

resilience to the experience of stress during the COVID-19 pandemic. An additional goal was 

to view whether gender and age would form a similar connection to the experience of stress 

as previous studies have demonstrated. These studies have found male-gender and higher age 

to correlate with lower levels of stress. The data collection was conducted through a 

Webropol-based questionnaire between December 2020 and January 2021. This survey was 

distributed through social media and 434 participants took part in it.  

 

The connections of interoceptive sensitivity, number of social relationships and resilience to 

the experience of stress during the COVID-19 pandemic were tested with Pearson’s 

correlation coefficient. Hierarchical regression analysis was used to examine moderative 

connections. The connection of stress and age was tested with independent samples t-test and 

the gender’s connection to stress with X2-test of independence. Correlations were detected 

between variables, but no moderative effects were discovered.  

 

The results indicate that a strong interoceptive sensitivity is connected to a higher experience 

of stress during the pandemic. Resilience was connected to a lower experience of stress 

during the pandemic. These results are consistent with those of previous research. 

Additionally, the number of social relationships was indicatively connected to a lower 

experience of stress and was, therefore, parallel with previous literature. With regard to 

gender and age, the results of this study support the findings of past research, namely that 

younger people and women experience more stress.  
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1. JOHDANTO 

 

 

Vuonna 2019 ennakoimaton katastrofi sai alkunsa, kun Kiinan Wuhanissa raportoitiin uusi 

koronavirus SARS-CoV-2. Maailman terveysjärjestö WHO julisti 11. maaliskuuta 2020 

koronaviruksen aiheuttaman maailmanlaajuisen pandemian (WHO, 11.3.2020). Virus on 

tarttunut yli sataan miljoonaan ja yli kaksi miljoonaa on kuollut taudin seurauksena 

(Worldometers, 16.2.21). WHO onkin listannut koronaviruksen kansanterveyden 

hätätilanteeksi (WHO, 30.1.2020). Vaikka vakavia tartuntatauteja on esiintynyt aiemminkin, 

koronaviruksen kaltaisen vakavan taudinaiheuttajan nopea leviäminen sekä sen vaikutukset 

ihmisten elämään ovat olleet ennennäkemättömiä (Gruber ym., 2020). 

Mielenterveyttä ja psyykkistä tasapainoa voivat horjuttaa monenlaiset ympäristön 

olosuhteet, joihin liittyy epävarmuutta, muutosta, avuttomuutta, turvattomuutta ja pelkoa sekä 

taloudellista että terveydellistä ahdinkoa (esim. Averill, 1973; Cohen, 1978; Glass & Singer, 

1972; Holmes & Masuda, 1974; Holmes & Rahe, 1967; Lazarus, 1966; Seligman, 1975; 

Wang, Cheng, ym., 2020). Koronavirus on aiheuttanut ympäri maailman ihmisille kaikkia 

edellä mainittuja haasteita, joten ei ole ihme, että mielenterveysongelmat ja psykopatologia 

ovat lisääntyneet pandemian seurauksena (esim. Ghebreyesus, 2020; Wan, 4.5.2020; Wang 

ym., 2020a). Tutkimusten mukaan COVID-19 pandemia on yhteydessä lisääntyneeseen 

stressiin, masennukseen sekä ahdistukseen (esim. Rajkumar, 2020; Salari ym., 2020; Wang 

ym., 2020a). 

Koronapandemia on estänyt ihmisiä toteuttamasta mielenterveyttä suojaavia 

toimintoja monin tavoin (Gruber ym., 2020). Esimerkiksi rutiinien rikkoutuminen ja toisaalta 

myös rajoittuneet mahdollisuudet arjen irtiottoihin aiheuttavat haasteita stressin hallintaan 

sekä mielenterveyteen (Gruber ym., 2020; Hou, 2018; Hou 2020). Lisäksi rajallisella 

mahdollisuudella sosiaaliseen kanssakäymiseen on todettu olevan yhteyksiä mielenterveyden 

ongelmiin (Cacioppo ym., 2015) ja samalla se on yksi tärkeimmistä pandemian leviämisen 

ehkäisykeinoista (Saltzman ym., 2020).  

Vaikka tutkimuksia koronapandemian vaikutuksista mielenterveyteen ja hyvinvointiin 

on tehty jo verrattain paljon, tietoa taustalla vaikuttavista tekijöistä on kertynyt vähemmän. 

Lisätutkimusta tarvitaan erityisesti yksilöllisistä reagointitavoista koronapandemian 

kaltaiseen katastrofiin, jotta osattaisiin kohdentaa yksilön tarpeisiin räätälöityjä tehokkaita 

interventioita mielenterveyden tukemiseksi. Olemassa olevien tutkimusten tulokset 

vaihtelevat jonkin verran yksilön ominaisuuksien merkityksestä mielenterveyteen COVID-19 
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pandemian aikana. Tämä kertoo lisätutkimuksen tarpeesta sekä siitä, ettei aiempien 

tutkimusten perusteella voida ymmärtää vielä syvällisesti yksilöllisten ominaisuuksien 

merkitystä pandemian aikaiseen hyvinvointiin. Tässä tutkimuksessa täydennetään tietoa 

taustalla vaikuttavien tekijöiden yhteyksistä siihen, kuinka stressaavana pandemia-aika on 

koettu. Tarkastelun kohteeksi valikoituivat sosiaaliset suhteet, resilienssi ja kehoaistin 

herkkyys.  

 

 

1.1 Stressin kokemus 

 

 

Pandemia haastaa hyvinvointia lisäämällä ympäristön stressitekijöitä sekä vähentämällä 

käytettävissä olevia selviytymiskeinoja ja voimavaroja. Stressitason kasvaessa yksilö altistuu 

hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen haavoittuvuuteen (Cohen & Hoberman, 1983; DeLongis 

ym., 1988). Stressin on havaittu myös lisäävän niin fyysisten kuin psyykkisten sairauksien 

riskiä (Cohen ym., 2007; Kalimo & Toppinen, 1997; Karlsen ym., 2006; Kinnunen & Feldt, 

2005; Sonnentag & Frese, 2003). Korkeaksi koetun stressitason on havaittu olevan 

yhteydessä huonompaan terveydentilaan, mielenterveysongelmiin ja jopa ennenaikaiseen 

kuolemaan (Azza ym., 2020; Keller ym., 2012).  

Stressi voidaan kuvailla ympäristön ja ihmisen dynaamisena vuorovaikutustilanteena, 

joka syntyy silloin, kun ihminen kokee ympäristön vaatimusten ylittävän hänen voimavaransa 

(Cohen ym., 2007; Lazarus, 1966; Lazarus & Folkman, 1984). Tutkimuksissa on havaittu 

ympäristön piirteitä, jotka ihmiset kokevat yleisesti stressaavina (esim. B. S. Dohrenwed & 

B. P. Dohrenwed, 1974; Holmes & Rahe, 1967). Näitä näyttäisivät olevan 

ennustamattomuus, kontrolloimattomuus sekä kuormittavuus (Averill, 1973; Cohen, 1978; 

Glass & Singer, 1972; Lazarus, 1966; Seligman, 1975). Lisäksi Holmesin ym. empiiristen 

tutkimusten mukaan (Holmes & Masuda, 1974; Holmes & Rahe, 1967) elämäntapahtuma 

koetaan stressaavaksi, jos se aiheuttaa muutoksia esimerkiksi rutiineihin. Koska 

koronapandemialla on juuri näihin stressin kannalta kriittisiin tekijöihin liittyviä piirteitä, 

voisi sen olettaa altistavan ihmisiä stressin kokemukselle.  

 Sen lisäksi, että koronapandemia lisää ympäristön stressaavia piirteitä, myös 

koronapandemian pitkittyminen voi aiheuttaa haasteita stressin hallinnassa. Pitkään 

jatkuessaan stressi voi kroonistua ja muuttua jopa stressihäiriöksi. Katastrofien yhteydessä 

onkin yleistä, että stressi kroonistuu post-traumaattiseksi stressihäiriöksi (esim. Dutheil ym., 
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2020). Myös THL:n tuoreen raportin mukaan psyykkinen kuormittuneisuus on lisääntynyt 

pandemian toisen aallon aikana, mikä on merkki siitä, että pitkittynyt pandemiatilanne voi 

vaikuttaa hyvinvointiin heikentävästi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 1.6.2021). 

Ympäristön piirteiden ohella yksilön ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka paljon stressiä 

koetaan. Tutkimuksissa nuorten on havaittu olevan alttiimpia stressaantumaan kuin iältään 

vanhempien (Almeida & Horn, 2004; Gehring ym., 2001; Kowal ym., 2020; Stone ym., 

2010;) sekä naisten stressaantuvan helpommin kuin miesten (Gehring ym., 2001; Kowal ym., 

2020; Stone ym., 2010). Yhteenvetona voisi todeta koetun stressin olevan seurausta 

stressaavien ympäristön tapahtumien sekä yksilöön liittyvien tekijöiden keskinäisestä 

vuorovaikutuksesta (Cohen & Hoberman, 1983). 

Jotta toimivia tukitoimia hyvinvoinnin turvaamiseksi osattaisiin tarjota, on tärkeää 

tietää mahdollisimman tarkasti stressin mekanismit koronapandemiaan liittyen. Taylor ym. 

(2020) selvittivät koronapandemiaan liittyviä ympäristön stressoreita sekä yksilön 

tulkintatapoja niihin ja määrittivät käsitteen COVID-stressisyndrooma (Taylor ym., 2020). 

COVID-stressisyndroomaa kuvaavat huoli tulojen ja sosiaalisen tuen menetyksestä, huoli 

COVID-19 viruksen vaarallisuudesta sekä traumaattiset stressioireet (Taylor ym., 2020). 

 

 

1.2 Kehoaistin herkkyys 

 

 

Syitä siihen, miksi osa ihmisistä kokee stressaavan elämäntilanteen kuormittavampana kuin 

toiset, on monia. Yksilön ominaisuuksista esimerkiksi geneettiset lähtökohdat sekä erilaiset, 

niin aineelliset kuin yksilöiden fysiologiaan ja psykologiaan liittyvät käytettävissä olevat 

voimavarat, selviytymiskeinot ja tulkintatyylit määrittävät sen, kuinka voimakkaasti ja millä 

tavoin ympäristön stressiärsykkeisiin reagoidaan (Bolger & Zuckerman, 1995; Brebner, 

2001; Cohen, Kamarck, ym. 1983; Hawkley ym., 2005; McRae & Costa, 2003). Myös 

autonomisen hermoston toiminta ja kehoaistin herkkyys voivat vaikuttaa siihen, millä tavoin 

stressaava tilanne koetaan. 

Oman kehon toimintojen havainnointia kutsutaan kehoaistiksi, ja se tarkoittaa 

pääasiassa autonomisen hermoston ohjauksessa olevien kehollisten signaalien ja sisäelinten 

toiminnan havainnointia (Lyyra & Parviainen, 2019). Geneettiset lähtökohdat vaikuttavat 

autonomisen hermoston toiminnan taustalla (Garfinkel & Critchley, 2013). Campbellin ym. 

(2018) mukaan autonominen hermosto on tahdosta riippumattomasti toimiva hermoston osa, 
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joka säätelee mm. sydämen, verisuonten, ruoansulatusjärjestelmän, sisäelinten sekä 

hormonien toimintaa. Autonomiseen hermoston toimintaan ei voida suoraan vaikuttaa, mutta 

sen toimintaa voidaan havainnoida kehoaistiin liittyvän aivoverkoston kautta (Lyyra & 

Parviainen, 2019). Niin autonomisen hermoston toiminnassa kuin kehon havainnointikyvyssä 

eli kehoaistissa on yksilöllisiä eroja. (Lyyra & Parviainen, 2019).  

Stressiärsykkeet voivat horjuttaa kehon ja mielen tasapainotilaa. Autonomisen 

hermoston pääasiallinen tehtävä on homeostaasin eli kehon tasapainotilan ylläpito sykkeen, 

hengityksen, verenpaineen sekä verenkierron säätelyn kautta (Lyyra & Parviainen, 2019; 

Campbell ym., 2018). Koska kehon tuntemukset motivoivat meitä toimimaan, voidaan kehon 

tasapainotilaan pyrkiä toiminnan ja käyttäytymisen kautta (Wickremasinghe, 2020).  

Ympäristön ärsykkeet voivat aiheuttaa osalla ihmisistä voimakkaampia autonomisen 

hermoston reaktioita, ja toiset ovat myös herkempiä tiedostamaan näitä kehon reaktioita. 

Herkästi kehonsa toimintoja havaitsevilla on todennäköisesti paremmat lähtökohdat havaita 

ulkoisten ärsykkeiden aiheuttamia reaktioita omassa elimistössään. Siten näillä henkilöillä 

ulkoiset ärsykkeet voivat olla tietoisemmin osana omien voimavarojen sovittamisessa 

ympäristön vaatimuksiin. (Kleckner ym., 2017; Lyyra & Parviainen, 2019). Herkkä kehoaisti 

saattaa siten olla yhteydessä parempaan hyvinvointiin. COVID-19 pandemian kohdalla 

yksilön herkkä kehoaisti voi näyttäytyä positiivisena ominaisuutena siten, että oman kehon 

toimintoja herkästi havainnoiva ihminen hakeutuu kenties matalammalla kynnyksellä 

koronatesteihin ja välttää sosiaalista kanssakäymistä jo pienien oireiden ilmaantuessa. Kehon 

toimintoja herkästi aistiva ihminen voi paremmin tunnistaa mahdollisia riskitekijöitä ja pyrkiä 

vähentämään niiden vaikutusta (Kleckner ym., 2017). 

 Vaikutukset eivät ole kuitenkaan yksinomaan positiivisia. Herkkä autonomisen 

hermoston reagointi sekä kehoaisti herkkyys voivat olla yhteydessä stressin ja ahdistuksen 

kokemuksiin, sillä mieli kuormittuu myös tarpeettomasta informaatiosta sekä voimakkaista 

kehon tuntemuksista (Lyyra ja Parviainen, 2018). Kehoaistiltaan herkät voivat kenties 

stressaantua helpommin pandemian aikana tuntemuksista, jotka eivät liity koronaan.  

Ehlersin ja Breurin (1992) tutkimuksessa paniikkihäiriöstä sekä muista ahdistushäiriöistä 

kärsivät potilaat raportoivat määrällisesti suurempaa tietoisuutta sykkeestään ja 

ruoansulatuksen toiminnasta kuin verrokkiryhmän jäsenet. Useissa muissakin tutkimuksissa 

on todettu ahdistukseen taipuvaisten yksilöiden raportoivan myös enemmän somaattisia 

oireita (Anderson & Hope, 2009; De Berardis ym., 2007; Gregor & Zvolensky, 2008; 

Ludewig ym., 2005; Olatunji ym., 2007). Näiden tutkimusten valossa voitaisiin väittää, että 

ahdistus on yhteydessä sekä tietoisuuteen, että tarkkuuteen oman kehon toiminnoista.  
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Aiemmin tehdyt tutkimukset ovat ristiriitaisia sen suhteen, minkälainen merkitys 

kehoaistin herkkyydellä on hyvinvointiin. Lyyran ja Parviaisen (2018) tutkimuksessa 

kehoaistiltaan herkät henkilöt raportoivat heikompaa elämäntyytyväisyyttä. Toisaalta herkkä 

kehoaisti näyttäisi lisäävän edellytyksiä hyvinvointiin, mutta toisaalta se näyttäisi olevan 

yhteydessä ahdistuksen kokemuksiin. Tässä tutkimuksessa pyrimme saamaan tietoa 

kehoaistin herkkyyden roolista siinä, kuinka stressaavana yksilö on pandemiatilanteen 

kokenut. 

Vaikka geneettiset tekijät määrittelevät pitkälti kehoaistin toimintaa ja herkkyyttä 

(Garfinkel & Critchley, 2013), näyttäisi siltä, että kehoaistin herkkyyteen on mahdollista 

myös jonkin verran vaikuttaa. Herbert ym. (2012) totesivat paaston jälkeisen näläntunteen 

voimistavan kehoaistin herkkyyttä. Voi olla, että myös muut voimakkaat fyysiset 

tuntemukset, kuten sairastuminen tai tapaturman aiheuttamat oireet, johtavat tällaiseen 

kehoaistin herkistymiseen. Tämän teorian mukaan myös koronaan sairastuminen lisäisi 

tietoisuutta kehon toiminnoista ja altistaisi siten entisestään COVID-19 pandemian aikaiselle 

stressille ja ahdistukselle. Toisaalta Herbertin ym. (2012) havainto siitä, että kehoaistin 

herkkyyteen voidaan vaikuttaa saattaa olla merkki siitä, että kehoaistin herkkyyttä olisi 

mahdollista muokata intervention avulla ja vähentää siten kehollisten menetelmien kautta 

stressiä ja ahdistusta.  

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu pandemian ja muiden katastrofien altistavan 

post-traumaattisille stressihäiriön oireille (Boscarino & Adams, 2009; Cénat ym., 2020; 

Dutheil ym., 2020; Mak ym., 2009; Xu ym., 2011), mutta tutkimusta tarvittaisiin lisää siitä, 

voisiko esimerkiksi sairastuminen tai loukkaantuminen katastrofin aikana pahentaa 

stressioireita entisestään. Tietoa kehoaistin merkityksestä pandemian kaltaisen katastrofin 

yhteydessä tarvittaisiin lisää, jotta ymmärrettäisiin sen merkitys mielenterveyteen joko 

altistavana tai suojaavana tekijänä. Olemassa olevan tutkimustiedon (Anderson & Hope, 

2009; De Berardis ym., 2007; Gregor & Zvolensky, 2008; Herbert ym., 2012; Ludewig ym., 

2005; Lyyra ja Parviainen, 2018; Olatunji ym., 2007) valossa voisi ajatella herkän kehoaistin 

altistavan voimakkaammalle kuormitukselle katastrofitilanteissa. 
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1.3 Sosiaalinen tuki 

 

 

Sosiaalinen tuki nähdään usein suojaavana tekijänä stressin kokemukselle. Sosiaalinen tuki 

auttaa yksilöä selviytymään hankalista elämäntapahtumista ja kuormittavista 

elämäntilanteista. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen tuki on 

vuorovaikutuksessa elämäntapahtumien sekä ajankohtaisten haasteiden kanssa ennustaen 

yleistä stressitasoa (House, 1980; Turner & Noh, 1983; Wethington & Kessler, 1986; Wilcox, 

1981) sekä masennusoireita (Cohen & Hoberman, 1983; Dressler, 1985; Husaini ym., 1982; 

Kessler & Essex, 1982). Kun sosiaalista tukea on paljon, stressiä ja masennusoireita on 

vähemmän ja toisinpäin (Cohen & Hoberman, 1983; Dressler, 1985; House, 1980; Husaini 

ym., 1982; Kessler & Essex, 1982; Turner & Noh, 1983; Wethington & Kessler, 1986; 

Wilcox, 1981). Jo 1970-luvulla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin sosiaalisen tuen merkitys 

stressiä puskuroivana ominaisuutena niin eläinkokeissa, kuin muissakin tutkimuksissa 

(Bovard, 1959; Cobb, 1976; Liddell, 1949). Sosiaalisen tuen merkitykseen stressitekijöistä 

selviytymisessä on kiinnitetty viime vuosikymmeninä huomiota. Todisteita ja 

tutkimustuloksia on kertynyt paljon muiden läsnäolon ja kontaktien stressiltä suojaavana 

tekijänä (Caplan, 1974; Henderson, 1977).  

Aiemmissa tutkimuksissa sosiaalisen tuen määritelmät poikkeavat toisistaan 

esimerkiksi siinä, kuinka laajana ilmiönä sosiaalinen tuki ymmärretään sekä millä tavoin 

sosiaalisen tuen osa-alueita on jaoteltu. Ajatellaan, että tunne sosiaalisesta tuesta syntyy 

käytettävissä olevista sosiaalisista resursseista, esimerkiksi luotettavista sosiaalisista suhteista 

(Johnson & Sarason, 1979). Lisäksi Cobb (1976) on määritellyt sosiaalisen tuen 

informaationa, joka johtaa yksilön uskomaan, että hän kuuluu joukkoon ja että hän on 

rakastettu, välitetty sekä arvostettu. Sosiaalisen tuen kannalta merkitsevää ei ole pelkästään 

suhteiden määrä, vaan myös laatu. 

Sosiaalisen tuen katsotaan olevan suurempaa osallistumista kuin passiivista muiden 

läsnäoloa (Johnson & Sarason, 1979). Tarkemman jaottelun mukaan sosiaalinen tuki voidaan 

jakaa emotionaaliseen tukeen, arvostusta välittävään tukeen, tiedolliseen tukeen sekä 

välineelliseen tukeen (esim. House, 1988; Mikkola, 2006; Kumpusalo, 1991). Emotionaalista 

tukea saadaan tavallisesti perheenjäseniltä ja ystäviltä. Se sisältää esimerkiksi empatiaa, 

kuuntelemista, rohkaisua, huolenpitoa, rakkautta, välittämistä, luottamusta ja kannustusta. 

Arvostusta välittävää tukea voi saada läheisten lisäksi myös laajemmista sosiaalisista 

instituutioista. Se voi olla kannustusta, palautetta ja arviointia, kuten esimerkiksi positiivisten 
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arvioiden lausumista toisen ihmisen kyvyistä. Tiedollinen tuki viittaa välittämiseen, 

neuvoihin ja ohjeisiin, jotka auttavat henkilöä toimimaan ja huolehtimaan henkilökohtaisista 

asioistaan. Välineellinen tuki viittaa taas materiaaliseen tukeen, konkreettiseen apuun, 

työtehtävien jakoon, työpanokseen sekä rahan tai ajan antamiseen. (House, 1988; Kumpusalo, 

1991; Mikkola, 2006). 

Sosiaalisen tuen keskeinen rooli hyvinvoinnissa on jälleen huomattu, kun yksi 

tärkeimmistä ennaltaehkäisevistä toimista COVID-19 viruksen leviämisen vähentämiseksi on 

fyysinen etäisyys (Saltzman ym., 2020). Vaikka sosiaalinen eristäytyneisyys tarjoaa 

mahdollisuuden välttää infektioita, yksinäisyyden tiedetään heikentävän niin fyysistä kuin 

psyykkistä hyvinvointia monin tavoin (esim. Cacioppo ym., 2015; Leigh-Hunt, 2017). 

Ainutlaatuista COVID-19 pandemiaan liittyen on kuitenkin ihmisten laaja mahdollisuus 

käyttää tietotekniikkaa, joka voi auttaa suojaamaan yksinäisyyden ja eristäytymisen 

negatiivisilta terveysvaikutuksilta (Smith, Smith & Knighton, 2018).  

Tutkimuksia sosiaalisen tuen merkityksestä erilaisten katastrofien yhteydessä on tehty 

aiemminkin. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ja Karibialla raivonneen hurrikaani Katrinan 

jälkeen sosiaalisella tuella sekä yhteisön siteillä oli merkittävä rooli mielen elpymisessä 

trauman jälkeen (Chan ym., 2015; Hansel ym., 2013; Weems ym., 2007). Vuonna 2001 New 

Yorkissa tapahtuneen World Trade Center -terrori-iskun yhteydessä havaittiin, että post-

traumaattisia oireita esiintyi enemmän niillä, joilla oli vähemmän sosiaalista tukea (Boscarino 

& Adams, 2009). Sosiaalisilla verkostoilla on merkitystä stressin ja trauman sietokyvyn 

edistämisessä (Sippel ym., 2015). Sosiaalisen tuen on havaittu olevan vahva resilienssin sekä 

henkisen kasvun ennustaja katastrofin ja trauman jälkeen (Hall ym., 2010; Saltzman ym., 

2018; Xu & Ou, 2014). COVID-19 pandemiaan liittyen sosiaalisella tuella voisi ajatella 

olevan tärkeä rooli paitsi negatiivisten oireiden vähentämisessä, mutta myös positiivisen 

mukautumisen edistämisessä (Saltzman ym., 2020).  

COVID-19 pandemiaan liittyen on tehty jo useita tutkimuksia sosiaalisen tuen roolista 

psyykkiseen hyvinvointiin. Esimerkiksi Xiao ym. (2020) havaitsivat sosiaalisen tuen olevan 

merkitsevästi yhteydessä minäpystyvyyteen ja unen laatuun sekä negatiivisesti yhteydessä 

ahdistuksen ja stressin kokemukseen hoitohenkilökunnalla. Samankaltaisia tuloksia 

raportoivat Labrague ja De los Santos (2020) tutkimuksessaan, jossa he havaitsivat, että 

COVID-19 virukseen liittyvää ahdistusta helpottivat sosiaalinen ja organisationaalinen tuki 

sekä henkilökohtainen resilienssi. Myös Yu ym. (2020) havaitsivat, että ahdistuksesta 

kärsivän todennäköisemmin ne, joilla oli vähemmän sosiaalista tukea COVID-19 pandemian 

aikaan. 
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1.4 Resilienssi 

 

 

Resilienssin on katsottu olevan tärkeä yksilön ominaisuus suhteessa stressin sietokykyyn. 

Resilienssille ei ole löytynyt yksiselitteistä, laajasti hyväksyttyä määritelmää, mutta usein 

termillä viitataan vastoinkäymisten jälkeen tapahtuvaan positiiviseen sopeutumiseen (Masten 

& Obradovic, 2006). Resilienssin määritelmissä toistuukin ajatus ihmisen kyvystä palautua, 

sopeutua tai sietää stressaavaa tilannetta (esim. Chen & Bonanno, 2020; Herrman ym., 2011; 

Luthans, 2002; Poijula, 2018; Saari, 2016; Smith ym., 2008). Tutkimuksissa resilienssin 

onkin todettu olevan yhteydessä moniin positiivisiin seurauksiin, kuten parempaan 

vastustuskykyyn ja suojaan negatiivisilta terveysvaikutuksilta (Lenzo ym., 2020; Kobasa, 

1979; Plomecka ym., 2020; Smith ym., 2008; Ye ym., 2020) sekä vähäisempiin negatiivisiin 

tunteisiin, psykopatologisiin oireisiin sekä loppuunpalamiseen (Salmela-Aro & Upadyaya, 

2018). 

 Resilienssiä lisääviä tekijöitä ovat mm. optimismi (Galatzer-Levy & Bonanno, 2014; 

Plomecka ym., 2020; Sumer ym., 2005), sosiaalinen tuki (Bonanno ym., 2006, Bonanno ym., 

2007; Bonanno & Mancini, 2008; Hall ym. 2010; Lai ym., 2015; Mandavia & Bonanno, 

2019; Saltzman ym. 2018), joustavuus (Bonanno & Burton, 2013; Herrman ym. 2011), 

luottamus omiin kykyihin, hyvä itsetunto ja minäpystyvyys sekä tyytyväisyys elämään (esim. 

Easterly & Myers 2018; Tait, 2008). Lisäksi on havaittu, että yksilön käyttämät aktiiviset ja 

mukautuvat coping-keinot sekä suhtautuminen haasteisiin uhan sijaan mahdollisuutena 

lisäävät resilienssiä (Easterly & Myers 2018; Fu ym., 2020; Kobasa, 1979; Tait, 2008; Ye 

ym., 2020).  

Aktiivisten coping-keinojen käytön lisäksi yksilön oma aktiivisuus sosiaalisten, 

kulttuuristen ja fyysisten voimavarojen hyödyntämisessä (Ungar, 2011; Ungar ym., 2013) 

sekä avun vastaanottamisessa (Hildon ym., 2008) nähdään merkittävinä resilienssiä lisäävänä 

tekijänä. Resilienssiä vähentäviä tekijöitä ovat puolestaan esimerkiksi masentuneisuus (Baek 

ym., 2010; Pietrzak ym., 2010), ahdistuneisuus (Norman ym., 2006) ja suuri stressin määrä 

(Bruwer ym., 2008).  

 Tutkimustuloksia on kertynyt jo jonkin verran COVID-19 pandemian aiheuttamien 

stressitekijöiden sekä resilienssin merkityksestä hyvinvointiin ja terveyteen. Esimerkiksi 

Labraguen ja De Los Santosin (2020) tutkimuksen mukaan COVID-19 pandemia-ahdistusta 

vähensi korkea henkilökohtainen resilienssi. Lenzo ym. (2020), Barzilay ym. (2020) ja 

Plomecka ym. (2020) havaitsivat tutkimuksissaan tarkempia resilienssifaktoreita, jotka 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/j.1556-6676.2013.00095.x?casa_token=UbeT7XILftgAAAAA%3AtrGoGEzI-fqMOkUcR_Wy6dUb93qHIZQovtFv-lia2xcw1sAA6kINz-y0hICflOgnLA-AVgKeXlQtAA#jcad95-bib-0068
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/j.1556-6676.2013.00095.x?casa_token=UbeT7XILftgAAAAA%3AtrGoGEzI-fqMOkUcR_Wy6dUb93qHIZQovtFv-lia2xcw1sAA6kINz-y0hICflOgnLA-AVgKeXlQtAA#jcad95-bib-0015
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suojasivat COVID-19 pandemian aikaisilta mielenterveysongelmilta. Näitä olivat esimerkiksi 

merkityksellisyyden tunne, itseluottamus (Lenzo ym., 2020), joustavuus (Barzilay ym., 2020) 

ja optimismi sekä kyky jakaa huolenaiheita läheisten kanssa (Plomecka ym., 2020).  

Kuten aiemmissakin tutkimuksissa on havaittu (esim. Ungar, 2011; Ungar ym., 2013), 

yksilön oman aktiivisuuden merkitys resilienssifaktorina sekä henkistä hyvinvointia lisäävänä 

tekijänä huomattiin myös Qiun ym. (2020) ja Wangin ym. (2020b) COVID-19 pandemiaa 

koskevissa tutkimuksissa. Tulosten mukaan koronaan liittyviä varotoimenpiteitä käyttäneet 

(esim. käsien pesun ja maskin käytön) sekä tarkkoja COVID-19 liittyviä terveystietoja 

saaneet osallistujat kärsivät COVID-19 aikaisesta ahdistuksesta ja masennuksesta vähemmän. 

Myös Fun ym. (2020) tulokset vahvistavat tätä havaintoa, sillä heidän tutkimuksessaan 

osallistujien passiivinen coping-tyyli oli yhteydessä korkeampaan stressiin. Oma aktiivisuus 

sekä riittävä tiedon saaminen lisää kenties kontrollin tunnetta ja siten myös resilienssiä.  

 Vaikka tutkimuksia on kertynyt yksittäisten resilienssifaktoreiden merkityksestä 

hyvinvointiin, on tärkeää ymmärtää, että kullakin resilienssitekijällä on yksinään vain pieni 

vaikutus (Bonanno ym., 2015). Resilienssi koostuu useista riski- ja suojatekijöistä (Bonanno 

ym., 2015; Lee ym., 2013) ja rakentuu niin yksilön sisäisten kuin ulkoistenkin voimavarojen 

vuorovaikutuksessa (Gu, 2018; Schwarze & Wosnitza, 2018). Resilienssi syntyy 

monimutkaisen prosessin tuloksena ja vaikka joidenkin tutkijoiden mukaan pysyvät 

persoonallisuuden piirteet vaikuttavat siihen (esim. Herrman ym. 2011), moniin 

resilienssifaktorieihin on mahdollista vaikuttaa sekä kehittää sitä (Gu 2018).  

Stressitutkijat (esim. Reich, 2006) ovatkin kehittäneet 3C -mallin resilienssin 

parantamiseksi. Sen ajatuksena on, että resilienssiä voi lisätä kehittämällä kontrollia (control), 

koherenssia (coherence) ja yhteyttä muihin (connectedness). Kontrollilla tarkoitetaan uskon 

lisäämistä siihen, että henkilökohtaisia resursseja voidaan käyttää saavuttaakseen 

tavoitteitaan (Polizzi ym., 2020). Koherenssilla pyritään johdonmukaisen kertomuksen 

luomiseen tapahtuneesta sekä suhtautumisen muuttamiseen stressitekijöihin ja 

hallitsemattomiin tapahtumiin. Lisäksi 3C -mallin mukaisesti resilienssiä voi kehittää 

pitämällä aktiivisesti yhteyttä muihin ihmisiin joko kasvotusten, puhelimitse tai tietokoneen 

välityksellä (Polizzi ym., 2020).  

Tällainen dynaaminen näkökulma resilienssiin sekä ymmärrys siitä, että resilienssiä 

voidaan kehittää, on erityisen tärkeää haastavina aikoina, esimerkiksi katastrofin tai 

pandemian yhteydessä. Whiten ym. (2010) mukaan henkilöt, joilla on enemmän resilienssiin 

liittyviä ominaisuuksia sopeutuvat todennäköisesti stressaaviin tapahtumiin paremmin kuin 

henkilöt, joilla on vähemmän näitä ominaisuuksia. Siksi ihmisten hyvinvoinnin ja 
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mielenterveyden edistämiseksi resilienssin kehittäminen olisi tärkeää niin ennaltaehkäisevästi 

kuin katastrofin jälkeisen toipumisen edistämiseksi. 

 

 

1.5 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli laajentaa tutkimustietoa seuraavien 

tutkimuskysymyksien osalta:  

 

1. Onko kehoaistin herkkyys yhteydessä COVID-19 pandemian aikaiseen stressin 

kokemukseen?  

Aiemmin toteutettujen tutkimusten (Anderson and Hope, 2009; Calì ym., 2015; De 

Berardis ym, 2007; Ehlers & Breur, 1992; Gregor & Zvolensky, 2008; Ludewig ym., 

2005; Lyyra & Parviainen, 2018; 2019; Olatunji ym., 2007; Wiens ym., 2000) 

perusteella oletamme korkeiden kehoaistin herkkyyteen viittaavien pistemäärien 

olevan yhteydessä korkeisiin COVID-19 pandemian aikaisiin stressipistemääriin. 

  

2. Onko resilienssi yhteydessä COVID-19 pandemian aikaiseen stressin kokemukseen ja 

muuntaako se kehoaistin herkkyyden vaikutusta stressin kokemukseen?  

Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa on havaittu resilienssin (esim. Kobasa, 1979; 

Lenzo ym., 2020; Plomecka ym., 2020; Ye ym., 2020) vähentävän stressikokemuksia. 

Oletamme siksi resilienssin olevan yhteydessä vähäisempiin stressin kokemuksiin.  

Moderaatiovaikutuksen osalta oletamme resilienssin muuntavan kehoaistin 

herkkyyden vaikutusta COVID-19 pandemian aikaiseen stressin kokemukseen. 

Vaikutuksen suunnasta emme tee oletuksia, koska aiempaa tutkimuskirjallisuutta 

aiheesta ei ole. 

 

3. Onko sosiaalisten suhteiden määrä yhteydessä COVID-19 pandemian aikaiseen 

stressin kokemukseen ja muuntaako se kehoaistin herkkyyden vaikutusta stressin 

kokemukseen?  

Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa on havaittu sosiaalisen tuen (mm. Cacioppo ym., 

2015; Hapke ym., 2013; Johnson & Sarason, 1979; Kobasa, 1979; Vilhjamsson, 1993) 

vähentävän stressikokemuksia. Oletamme täten sosiaalisten suhteiden määrän olevan 
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yhteydessä vähäisempiin stressin kokemuksiin. Koska tämän tutkimuksen yhteydessä 

ei ollut mahdollisuuksia tarkastella sosiaalisten suhteiden laatutekijöitä 

kyselylomakkeen pituudesta johtuen, käytämme sosiaalisten suhteiden määrää 

kuvastamaan sosiaalista tukea. Moderaatiovaikutuksen osalta oletamme sosiaalisten 

suhteiden muuntavan kehoaistin herkkyyden vaikutusta COVID-19 pandemian 

aikaiseen stressin kokemukseen. Tämänkään suunnasta emme tee oletuksia, koska 

aiempaa tutkimuskirjallisuutta aiheesta ei ole.  

 

4. Ovatko ikä ja sukupuoli yhteydessä COVID-19 pandemian aikaiseen stressin 

kokemukseen?  

Oletamme aiempiin tutkimuksiin nojaten (Almeida & Horn, 2004; Gehring ym., 

2001; Stone ym., 2010) korkean iän ja miessukupuolen olevan yhteydessä 

vähäisempiin stressikokemuksiin ja nuoremman iän sekä naissukupuolen olevan 

yhteydessä vastaavasti korkeampiin stressikokemuksiin.  
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2. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

 

2.1 Aineisto 

 

 

Aineisto kerättiin joulukuussa 2020 sekä tammikuussa 2021 Webropol-alustan kyselynä ja 

sitä levitettiin sosiaalisen median sekä yliopiston sivujen kautta. Kysely oli avoinna kaikille 

halukkaille ja se toteutettiin suomeksi. Tutkimuksen yhteyteen liitettiin tietosuojailmoitus. 

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 434 henkilöä. Tutkittavista 358 (82,68 %) oli naisia, 73 (16,86 %) 

miehiä ja 2 (0,46 %) muun sukupuolisia. Ikämuuttujan tiedot kerättiin ikäluokittain. 

Taulukossa 1 on esitelty koehenkilöiden ikäryhmien alkuperäiset koot. Ryhmien epätasaisten 

kokojen takia niitä yhdistettiin tasaisemmiksi. Yhdistelyn jälkeen ryhmiä oli neljä: 10–29-

vuotiaat, 30–39-vuotiaat, 40–49-vuotiaat sekä yli 50-vuotiaat. Nämä koodattiin analyysiä 

varten arvoilla 1–4, nuorimmasta vanhimpaan. Koehenkilöistä 425 (99 %) olivat suomalaisia. 

Kyselyn loppuun täyttäneiden osuus oli 66 % kaikista vastaamisen aloittaneista.  

 

 

TAULUKKO 1. Ikäryhmien koot 

Ikäryhmä 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 Yli 80 

Määrä 3 93 93 112 84 19 2 1 

Prosentuaalinen määrä 0,7 % 21,4 % 21,4 % 25,8 % 19,4 % 4,4 % 0,5 % 0,2 % 

     Huom. Puuttuvia tietoja 27 

 

 

2.2 Menetelmät ja muuttujat (mittarit) 

 

 

Itsearviointikyselyt on todettu luotettaviksi mittareiksi erityisesti kartoittaessa 

stressikokemuksia (esim. Bandura, 1997; Cohen, Kamarck ym., 1983). Tämän tutkimuksen 

itsearviointikyselyssä oli viisi teemaa: taustatiedot ja terveys, korona-ajan kokemukset, 

sosiaaliset suhteet ja uni, kehotarkkaavaisuus ja stressireaktiot sekä temperamenttipiirteet. 

Kysymyksiä oli yhteensä 84 ja niistä monet sisälsivät alakohtia. Vain osa mukana olleista 

kyselyistä päätyi mukaan tähän tutkimukseen. Nämä kyselyt olivat Cohenin perceived stress 
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scale (PSS), COVID-19 Pandemic Mental Health Questionnaire (CoPaQ), Body vigilance 

scale (BVS), Social network Index (SNI) sekä the Brief Resilience scale (BRS). 

Tutkimukseen otettiin mukaan vain ne vastaajat, jotka olivat tehneet kyselyn alusta loppuun 

asti.  

 

 

2.2.1 COVID-19 pandemian aikainen stressin kokemus  

 

 

Tässä tutkimuksessa käytetty stressi -kysely pohjautuu Cohenin ym. (1983) perceived stress 

scale (PSS) -kyselyyn (Cohen, Kamarck, ym., 1983). Käytetty PSS -kysely on 14-kohdan 

itsearviointikysely, jonka väittämiin vastataan 5-portaisella Likert-asteikolla (ei koskaan - 

hyvin usein). Väittämät kartoittavat kuinka arvaamattomiksi, hallitsemattomiksi ja 

ylikuormittaviksi vastaaja arvioi oman elämänsä tapahtumat. Kyselyssä esitetään myös suoria 

kysymyksiä ajankohtaisesta stressitasosta. Alkuperäisessä kyselyssä vastaajan kokemuksia ja 

tuntemuksia kartoitettiin viimeisen kuukauden ajalta. Tämän tutkimuksen päämäärää silmällä 

pitäen kysymysten aikaikkuna muutettiin kuudeksi kuukaudeksi, jotta vastaukset kuvaisivat 

koko pandemia-ajan kokemuksia. Kyselyn reliabiliteettia tutkittaessa kävi ilmi, että sen on 

todettu olevan korkeampi 10-kohdan kyselynä (Taylor, 2015). Sama todettiin tässä 

tutkimuksessa ja siksi datan analysoinnissa päädyttiin käyttämään 10-kohdan kyselyä. 

Lyhennetyn PSS:n reliabiliteetti on hyvä (𝛂 = .780) ja sen on todettu korreloivan muiden 

stressiä tutkivien mittareiden kanssa (Taylor, 2015). Tässä tutkimuksessa kyselyn Cronbachin 

alfa oli korkea (𝛂 = .914). 

Jotta stressikokemukset saatiin liitettyä nimenomaan koronan aiheuttamiksi 

kokemuksiksi, käytettiin PSS-kyselyn lisäksi osia Rekin ym. (2020) luomasta CoPaQ 

(COVID-19 Pandemic Mental Health Questionnaire) -kyselystä. Alkuperäinen CoPaQ -

kysely kartoittaa COVID-19 pandemian aiheuttamia henkilökohtaisia ja sosiaalisia seurauksia 

(Rek, ym. 2020). Tähän tutkimukseen mukaan valittiin osallistujien huolet pandemian 

riskeistä (esim. minua huolestuttaa se, että saan koronavirustartunnan; minua huolestuttaa 

se, että minulla ei ole minkäänlaisia koronapandemian hallintakeinoja) sekä pandemian 

aikaansaamat tuntemukset (esim. koronapandemiasta johtuen viimeisen kuukauden aikana 

olen tuntenut oloni toivottomaksi tulevaisuuden suhteen; olen ollut ahdistunut 

koronarajoitusten takia). Näihin kysymyksiin vastattiin Likert-asteikolla 1-5 (täysin eri 

mieltä - täysin samaa mieltä).  
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CoPaQ -kyselyn käyttöä suositeltiin yhdessä muiden mittareiden kanssa, joista 

mukaan tähän tutkimukseen valikoitui mm. size of social network (SNI) ja brief resilience 

scale (BRS) -kyselyt (Rek ym., 2020). CoPaQ -kysely on julkaistu vasta heinäkuussa 2020, 

joten tutkimustietoa sen validiteetista tai reliabiliteetista ei vielä ole. Tässä tutkimuksessa 

kuitenkin todettiin, että sen käytetyt osiot näyttäisivät korreloivan hyvin Cohenin ym. (1983) 

stressikyselyn kanssa. Kyselyn Cronbachin alfa oli myös korkea (𝛂 = .854).  

 

 

2.2.2 Kehoaistin herkkyys 

 

 

Kehoaistin herkkyyden kartoittamiseen käytettiin Schmidtin ym. (1997) luomaa Body 

vigilance scale (BVS) -kyselyä. Kyselyn ensimmäiset kaksi liukumittaria havainnollistavat 

yksilön tarkkaavaisuuden kiinnittymisestä kehon toimintaan sekä koettua havaintoherkkyyttä 

kehon toiminnan muutoksille. Molempia mitataan 11-portaisella Likert-asteikolla (ei 

lainkaan kuin minä - täysin kuin minä). Kolmas liukumittari kartoittaa kuinka paljon vastaaja 

käyttää keskimäärin aikaa päivässä kehon sisäisten tuntemusten tarkkailuun. Vastauksia 

mitataan 11-kohdan Likert-asteikolla (en lainkaan - koko ajan) välillä 0–100. Neljännessä 

kohdassa kysytään vastaajan tarkkaavaisuuden suuntautumisesta 15:ta erilaiseen kehon 

tuntemukseen. Tuntemukset sisältävät kaikki Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (4. painos; DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994) -opuksessa 

esiintyvät paniikkihäiriön potentiaaliset fyysiset oireet. Näitä ovat esimerkiksi 

sydämentykytys, turtumus, huimaus sekä pahoinvointi. Jokaista alakohtaa mitataan 11-

portaisella Likert-asteikolla (en yhtään - erittäin paljon). Näistä neljästä muuttujasta 

muodostetaan kyselyn lopullinen summamuuttuja.  

BVS:n on todettu osoittavan riittävää reliabiliteettia peräkkäisillä mittauskerroilla (rs 

= .670, rs = .690) sekä riittävää validiteettia ahdistushäiriötä sekä ei-kliinistä aineistoa 

tutkittaessa (Olatunji, ym. 2007). Tässä tutkimuksessa kyselyn Cronbachin alfa oli myös 

korkea (𝛂 = .940).  
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2.2.3 Sosiaalisten suhteiden määrä 

 

 

Sosiaalista tuen saatavuutta mitattiin social network index (SNI) -kyselyllä (Cohen ym., 

1997) kartoittaen sosiaalisten suhteiden määrää, jonka on osoitettu olevan yksi sosiaalisen 

tuen osa-alueista (Kaniasty & Norris, 2008; Wang, 1999). Alkuperäinen kysely kartoittaa 

12:ta erilaisen ihmissuhteen määriä sekä yhteydenpidon säännöllisyyttä. Tuloksista voidaan 

laskea kolme eri tekijää: runsaan kontaktin sosiaalisten roolien määrä, sosiaalisen verkoston 

suuruus sekä verkostojen määrää. Tässä tutkimuksessa käytettiin sosiaalisen verkoston 

suuruutta indikaattorina siitä sosiaalisesta tuesta, joka on osallistujien saatavilla. Sosiaalisen 

verkoston suuruutta kartoitettiin niiden vanhempien, lasten, muiden sukulaisten, läheisten 

ystävien, opiskelukavereiden ja opettajien, työkavereiden sekä naapureiden määrällä, joiden 

kanssa tutkittavat pitävät säännöllisesti yhteyttä. SNI-kyselystä ei ole olemassa validiteetti- 

tai reliabiliteettitutkimusta. Tässä tutkimuksessa Cronbachin alfa jäi kovin pieneksi (𝛂 = 

.251). On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että kyselyssä mitataan sosiaalisten suhteiden 

absoluuttisia määriä, jolloin kysymysten väärinymmärtämisen riski on hyvin pieni. Määrät 

tuskin myöskään muuttuvat kovin huomattavasti ajan kanssa. Tämän takia Cronbachin alfan 

sijaan parempi reliabiliteettia kuvaava metodi olisi esimerkiksi kyselyyn vastaamisen 

toistaminen.  

 

 

2.2.4 Resilienssi 

 

 

Resilienssiä arvioitiin kolmella väittämällä, joihin vastattiin viiden kohdan Likert-asteikolla 

(täysin eri mieltä-täysin samaa mieltä). Väittämät liittyivät resilienssin alkuperäiseen 

merkitykseen, eli kykyyn palautua stressistä (minun on vaikea toipua ikävistä tapahtumista, 

stressaavista kokemuksista palautuminen ei vie minulta kauan aikaa, pääsen yleensä nopeasti 

vastoinkäymisten yli). Kysely on mukailtu Smithin ym. (2008) lyhyen BRS-resilienssimittarin 

(the Brief Resilience Scale) pohjalta. Tässä tutkimuksessa käytetty resilienssimittari 

tiivistettiin alkuperäisestä mittarista niin, että samankaltaiset kysymykset yhdistettiin yhdeksi 

kysymykseksi. Vaikka resilienssi onkin monitahoinen muuttuja, on havaittu, että kyky 

palautua stressistä kuvaa sitä hyvin (Smith ym. 2008). Smithin ym. (2008) tutkimuksessa 

alkuperäinen resilienssimittari osoittautui reliaabeliksi (𝛂= .80-.91) ja rakenne yhtenäiseksi. 
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BRS-resilienssimittarin reliabiliteetti on osoittautunut toistomittauksissakin hyväksi (rs=.61-

.69). Tässä tutkimuksessa Cronbachin alfa oli korkea (𝛂 = .786).  

Resilienssimittarin on havaittu olevan positiivisesti ja ennustettavasti yhteydessä 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, sosiaalisiin suhteisiin, coping-tyyliin ja terveyteen. Lisäksi 

alkuperäinen resilienssimittari oli negatiivisesti yhteydessä ahdistukseen, masennukseen, 

negatiiviseen affektiivisuuteen ja fyysisiin oireisiin. Yleisesti voidaan todeta BRS:n olevan 

luotettava tapa arvioida resilienssiä kykynä palautua ja toipua stressistä. (Smith ym. 2008).  

 

 

2.3 Aineiston analysointi (tilastomenetelmät) 

 

 

Aineiston tilastollinen analyysi tehtiin IBM SPSS Statistics ohjelmalla (versio 26). 

Osallistujien stressikokemukset pandemian aikana toimivat selittävänä muuttujana ja niitä 

pyrittiin selittämään kehoaistin herkkyydellä, resilienssillä sekä sosiaalisten suhteiden 

määrällä. Vaikka COVID-19 kokemuksiin liittyvää muuttujaa ei käytetty selittävinä 

muuttujina, sen avulla haluttiin testata stressikokemusten yhteyttä COVID-19 pandemiaan. 

Stressin, kehoaistin herkkyyden, resilienssin, sosiaalisten suhteiden määrän sekä COVID-19 

kokemusten välisiä yhteyksiä testattiin Pearsonin korrelaatiokertoimella ja regressioanalyysin 

kautta toteutetulla moderaatioanalyysillä. Moderaatiomallin rakenne on esitetty kuvassa 1. 

Sukupuolten välisiä eroja mitattiin riippumattomien otosten t-testillä. Ikäryhmien välisiä eroja 

mitattiin X2-riippumattomuustestillä. Dataa havainnollistettiin pylväsdiagrammein.   

 

 

 

KUVA 1. Käytetty moderaatioanalyysimalli 

 



17 
 

3. TULOKSET 

 

 

3.1 Stressi kokemuksen yhteys kehoaistin herkkyyteen, resilienssiin ja sosiaalisten 

suhteiden määrään 

 

 

Muuttujien välisiä korrelaatioita tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimella, jonka tulokset 

ovat nähtävissä taulukossa 2. Kehoaistin herkkyyden yhteys stressin kokemukseen oli 

kohtalainen. Resilienssin yhteys stressin kokemukseen oli negatiivinen ja voimakas, mutta 

kehoaistin herkkyyden kanssa vain kohtalainen. Sosiaalisten suhteiden määrän yhteys stressin 

kokemuksen kanssa oli kohtalaista ja negatiivista ja kehoaistin herkkyyteen heikkoa ja 

negatiivista. COVID-19 kokemusten kohdalla oltiin lähinnä kiinnostuneita sen yhteydestä 

stressin kokemuksiin. Näiden välillä oli vahva positiivinen yhteys.  

 

 

TAULUKKO 2. Muuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja korrelaatiot. 

Muuttuja KA KH 1. 2. 3. 4. 5.  

1.       Stressin kokemus 16.01 7.71 -          

2.       Kehoaistin herkkyys 18.49 8.16 .370*** -        

3.       Resilienssi 8.88 3.06 -.528*** -.365*** -      

4.       Sosiaalisten suhteiden määrä 19.06 5.96 -.251*** -.123** .203*** -    

5.       COVID-19 kokemukset 50.01 11.92 .577*** .412*** -.336*** -.107* -  

          Huom. *p < .05, **p < .01, ***p < .001  

 

 

3.2 Resilienssin ja sosiaalisten suhteiden määrän moderaatiovaikutus kehoaistin 

herkkyyden ja stressin kokemuksen yhteyteen 

 

 

Lineaarisen regressioanalyysin tulokset osoittivat, että kehoaistin herkkyys (β = .370, p < 

.001), sosiaalisten suhteiden määrä (β = -.194, p < .001) sekä resilienssi (β = -.529, p < .001) 

olivat tilastollisesti merkittäviä stressin kokemuksen selittäjiä. Korkeat pisteet kehoaistin 

herkkyydessä lisäsivät stressin kokemusta, kun taas sosiaalisten suhteiden määrä sekä 
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resilienssi vähensivät stressin kokemusta. Resilienssin selitysosuus stressin kokemuksesta oli 

27,9 %, kun taas kehoaistin herkkyyden selitysosuus oli 13,7 % ja sosiaalisten suhteiden 

määrän vain 3,8 %. Kaikkien näiden muuttujien yhteinen selitysosuus oli 33,4 %. (F = 

(3,433) = 71.882, p < .001).  

Tarkasteltiin myös, oliko resilienssillä tai sosiaalisten suhteiden määrällä moderoivaa 

vaikutusta kehoaistin herkkyyden ja stressin kokemuksen välisessä yhteydessä. Tätä tutkittiin 

hierarkkisella regressioanalyysillä. Kaikki käytetyt muuttujat standardoitiin. Resilienssin 

muuntavan vaikutuksen arvioimiseksi muodostettiin kehoaistin herkkyyden ja resilienssin 

yhdysvaikutustermi kertomalla kyseiset standardoidut muuttujat keskenään. Samoin 

meneteltiin myös sosiaalisten suhteiden määrän muuntavan vaikutuksen arvioimisessa. 

Kehoaistin herkkyyden ja resilienssin tulokset esitelty taulukossa 3. Mallissa kehoaistin 

herkkyys sekä resilienssi olivat tilastollisesti merkittäviä. Mallin yhdysvaikutustermi (β = -

.025, p = .827) ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Pelkän kehoaistin herkkyyden 

selitysosuus oli kohtalainen. Kehoaistin herkkyyden ja resilienssin yhteinen selitysosuus oli 

melko korkea. Yhdysvaikutustermi ei kasvattanut selitysosuutta juuri lainkaan eikä se ollut 

tilastollisesti merkitsevä. Tästä huolimatta koko mallin tulos oli tilastollisesti merkitsevä (R2 

= .316, F = (3,433) = 66.068, p < .001).  

 

 

TAULUKKO 3. Hierarkkisen regressioanalyysin tulokset: Stressikokemuksen 

selittäminen kehoaistin herkkyyden, resilienssin sekä niiden yhdysvaikutustermillä 

Muuttujat β ΛR2 R2 

Askel 1   .137*** .137*** 

1.   Kehoaistin herkkyys .370***     

Askel 2       

1.   Kehoaistin herkkyys .205*** .178*** .315*** 

2.   Resilienssi -.454***     

Askel 3       

1.   Kehoaistin herkkyys .228* .001 .316*** 

2.   Resilienssi -.435***     

3.   Yhdysvaikutustermi -.025     

Huom. β = standardoitu regressiokerroin, ΛR2 = selitysasteen muutos, kun askeleen kaikki muuttujat mukana, R2 = 

mallin selitysaste  

*** p < .001, * p < .05 
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Sosiaalisten suhteiden määrän moderaationanalyysin tulokset esitelty taulukossa 4. 

Mallissa kehoaistin herkkyys ja sosiaalisten suhteiden määrä olivat tilastollisesti merkitseviä 

stressikokemuksen selittäjiä. Yhdysvaikutustermi (β = -.052, p = .241) ei kuitenkaan ollut 

tilastollisesti merkitsevä. Kehoaistin herkkyyden ja sosiaalisten suhteiden määrän 

selitysosuus oli kohtalainen. Yhdysvaikutustermi kasvatti selitysastetta vain hieman, eikä se 

ollut tilastollisesti merkitsevä. Koko malli oli tilastollisesti merkitsevä (R2 = .173, F = (3,433) 

= 29.958, p > .001).  

 

 

TAULUKKO 4. Hierarkkisen regressioanalyysin tulokset: Stressikokemuksen selittäminen 

kehoaistin herkkyyden, sosiaalisten suhteiden määrän sekä niiden yhdysvaikutustermillä 

Muuttujat β ΛR2 R2 

Askel 1   .137*** .137*** 

1.   Kehoaistin herkkyys .37***     

Askel 2       

1.   Kehoaistin herkkyys .364*** .033*** .170*** 

2.   Sosiaalisten suhteiden määrä -.182***     

Askel 3       

1.   Kehoaistin herkkyys .362*** .003 .173*** 

2.   Resilienssi -.182***     

3.   Yhdysvaikutustermi -.052     

Huom. β = standardoitu regressiokerroin, ΛR2 = selitysasteen muutos, kun askeleen kaikki muuttujat mukana, R2 = 

mallin selitysaste 

*** p < .001 

 

 

3.3 Sukupuolen ja iän yhteys stressin kokemukseen  

 

 

Sukupuolten välisiä eroja stressin kokemuksissa testattiin riippumattomien otosten t-testillä. 

Miesten ja naisten välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero stressin kokemuksessa (t(430) = 

2.438, p < .01). Näin ollen naiset kokivat keskimäärin enemmän stressiä kuin miehet tässä 

otoksessa. Naisten keskiarvo oli 16.497 ja keskihajonta 7.624. Miesten keskiarvo oli 14.096 

ja keskihajonta 7.938. Muun sukupuoliset jätettiin pienen ryhmäkoon takia pois vertailusta (n 

= 2). Kuvaajassa 1 on esitelty sukupuolten väliset erot pylväsdiagrammi -kuvaajalla.  
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Ikäryhmien eroja stressin kokemuksessa tutkittiin X2-riippumattomuustestillä. Myös 

stressin kokemus -muuttuja ryhmiteltiin viiteen eri luokkaan, jotta testin käyttö oletukset 

toteutuisivat. Tulokset osoittavat, että ikäryhmien välillä oli eroja stressin kokemuksessa (X2 

(2) = 24.646, p < .01) Kuvaajassa 2 esitetään ikäryhmien stressikokemuksen keskiarvot. 

Kuvaajan tekemisessä on käytetty alkuperäistä ryhmittelemätöntä stressikokemusmuuttujaa. 

Tukeyn post hoc -testillä testattiin pareittaisia ryhmien välisiä eroja stressipisteiden 

keskiarvoissa. Tilastollisesti merkitsevä ero löytyi alle 29-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden 

ryhmien väliltä (p < .001). Alle 29-vuotiaiden sekä 40-49-vuotiaiden ryhmien välillä oleva 

ero ei ollut aivan tilastollisesti merkitsevä (p = .053).  

 

 

 

KUVAAJA 1. Stressikokemus 

sukupuolittain.  

 

KUVAAJA 2. Ikäryhmien 

stressikokemus. 
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4.  POHDINTA 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelimme, onko kehoaistin herkkyys yhteydessä COVID-19 

pandemian aikaisiin stressikokemuksiin. Hypoteesimme toteutuivat seuraavasti: 

 

1. Onko kehoaistin herkkyys yhteydessä COVID-19 pandemian aikaiseen stressin 

kokemukseen?  

Oletimme herkän kehoaistin olevan yhteydessä korkeisiin COVID-19 pandemian 

aikaisiin stressipistemääriin. Oletuksemme mukaisesti herkempi kehoaisti oli 

kohtalaisesti yhteydessä voimakkaampaan stressikokemukseen. 

 

2. Onko resilienssi yhteydessä COVID-19 pandemian aikaiseen stressin kokemukseen ja 

muuntaako se kehoaistin herkkyyden vaikutusta stressin kokemukseen?  

Hypoteesimme mukaisesti resilienssi oli negatiivisesti yhteydessä koettuun 

pandemian aikaiseen stressin kokemukseen, mutta oletuksemme vastaisesti se ei 

muuntanut kehoaistin herkkyyden yhteyttä koettuun stressiin. Resilienssi kuitenkin 

korreloi kehoaistin herkkyyden kanssa niin, että vahva resilienssi oli yhteydessä 

heikompaan kehoaistiin ja päinvastoin (negatiivinen korrelaatio). 

  

3. Onko sosiaalisten suhteiden määrä yhteydessä COVID-19 pandemian aikaiseen 

stressin kokemukseen ja muuntaako se kehoaistin herkkyyden vaikutusta stressin 

kokemukseen?  

Sosiaalisten suhteiden määrä korreloi negatiivisesti koetun stressin kanssa, joskaan 

yhteys ei ollut kovin vahva. Hypoteesimme toteutui osittain, sillä oletimme yhteyden 

olevan voimakkaampi. Sosiaalisten suhteiden määrä ei muuntanut kehoaistin 

herkkyyden yhteyttä koettuun stressiin, mutta sosiaalisten suhteiden määrä korreloi 

kehoaistin herkkyyden kanssa negatiivisesti. Toisin sanoen suuri sosiaalisten 

suhteiden määrä oli yhteydessä vähäisempään kehoaistin herkkyyteen ja päinvastoin. 

Yhteys oli tosin melko heikkoa.  

 

4. Ovatko ikä ja sukupuoli yhteydessä COVID-19 pandemian aikaiseen stressin 

kokemukseen?  

Viimeiseksi halusimme tietää, onko tekemämme tutkimus yhdensuuntainen aiemmin 

tehtyjen tutkimusten kanssa sen suhteen, että korkeampi ikä ja miessukupuoli olisivat 
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yhteydessä vähäisempiin stressin kokemuksiin. Tutkimustuloksemme olivat tältäkin 

osin yhdensuuntaisia aiemman tutkimuskirjallisuuden kanssa. 

 

 

4.1 Kehoaistin herkkyys ja pandemian aikainen stressin kokemus 

 

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan kehoaistin herkkyys oli kohtalaisesti yhteydessä 

stressikokemukseen. Aiempaa tutkimusta siitä, millainen merkitys kehoaistin herkkyydellä on 

koettuun stressiin, ei juurikaan ole. Tutkimustuloksia on kuitenkin siitä, että kehoaistiltaan 

herkemmät henkilöt ovat taipuvaisempia kokemaan enemmän ahdistusta (esim. Ehlers & 

Breuer, 1992; Anderson & Hope, 2009; De Berardis ym., 2007; Gregor & Zvolensky, 2008; 

Ludewig ym., 2005; Olatunji ym., 2007). Ahdistuksen on havaittu olevan yhteydessä stressin 

kokemukseen (esim. McEwen ym., 2012; Chaby ym., 2015), joten tämän tutkimuksen tulos 

on samansuuntainen aiempien tutkimusten kanssa. Kehoaistin herkkyyden yhteys pandemian 

aikaiseen stressin kokemukseen voisi selittyä kehoaistiltaan herkempien henkilöiden 

taipumuksella kokea negatiivisia tunteita ja tuntemuksia sekä intensiteetillä, jolla he näitä 

tuntemuksia kokevat (esim. Calì ym., 2015; Wiens ym., 2000).  

 Koska aiempi tutkimuskirjallisuus on ristiriitaista kehoaistin merkityksestä 

hyvinvointiin, aiheesta tarvitaan lisää tietoa. Yhden näkökulman mukaan kehoaistiltaan 

herkemmät olisivat taitavampia sovittamaan omia voimavarojaan ympäristön vaatimuksiin 

sekä tunnistamaan riskitekijöitä hyvinvoinnilleen. Toisaalta herkän kehoaistin on todettu 

olevan yhteydessä ahdistukseen ja tämän tutkimuksen mukaan myös stressiin. Koska 

kehoaisti on vahvasti biologisiin tekijöihin pohjaava, temperamenttiin verrattavissa oleva 

ominaisuus (Garfinkel & Critchley, 2013) sen hyötyjä ja haittoja voisi olla helpompi 

ymmärtää vertailemalla ihmiskehon toimintaa alkukantaisessa luontoympäristössä sekä 

kaupungistuneessa ympäristössä.  

 Herkän kehoaistin hyödyt tulevat kenties ilmi lyhytkestoisissa stressitilanteissa, joissa 

tarkkaavainen omien voimavarojen ja ympäristön vaatimusten tunnistaminen on hyödyllistä. 

Nykyaikaisessa kaupungistuneessa ympäristössä ympäristön stressorit eivät ole välttämättä 

konkreettisia ja ovat pitkäkestoisesti kuormittavia, jolloin herkkä kehon havainnointi saattaa 

kääntyä hyvinvointia kuormittavaksi tekijäksi. Kehoaistin merkityksestä pandemian 

yhteydessä ei ole vielä juurikaan tietoa. Vaikka tämän tutkimuksen perusteella herkkä 

kehoaisti saattaa lisätä stressin kokemusta, voi olla, että kehoaistiltaan herkät ihmiset 
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onnistuvat omalla käytöksellään ja turvatoimillaan suojaamaan itseään paremmin 

koronatartunnalta ja siten vaikuttamaan fyysisen terveytensä edellytyksiin. Tästä 

näkökulmasta käsin kehoaistin herkkyys voi olla pandemiatilanteessa positiivinen 

ominaisuus.  

 Ihmisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin tueksi olisi tärkeää tarjota keskusteluapua 

sekä erilaisia interventio-ohjelmia pandemian kaltaisen katastrofin aikana. Toimivien 

ohjelmien luomiseksi olisi kuitenkin tiedettävä riittävästi ihmisten ominaisuuksista ja niiden 

merkityksestä pandemian ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Esimerkiksi kehoaistiltaan herkille 

henkilöille toimiva interventio voisi painottua ahdistuksen ja stressin lievittämiseen sen 

sijaan, että keskityttäisiin tartunnalta suojaavien toimien käytön motivointiin.  

 

 

4.2 Kehoaistin herkkyyden yhteys stressin kokemukseen, kun sosiaalisten suhteiden 

määrä ja resilienssi huomioidaan moderoivina tekijöinä    

 

 

Tässä tutkimuksessa ei havaittu sosiaalisten suhteiden määrällä tai resilienssillä tilastollisesti 

merkitsevää moderaatiovaikutusta. Resilienssi ja sosiaalisten suhteiden määrä eivät siis 

vaikuta kehoaistin herkkyyden ja stressin kokemuksen väliseen suhteeseen. Voi olla, että 

kehoaistin herkkyys on niin vahvasti biologisesti määräytynyt ominaisuus (Garfinkel & 

Critchley, 2013), että sen vaikutus stressiin ja muihin kokemuksiin on hyvin itsenäinen. 

Toisekseen sosiaalisten suhteiden määrä ja yksilön resilienssin vaikutukset saattavat näkyvät 

vasta stressin käsittelyn eri vaiheissa eivätkä primäärissä stressikokemuksessa ja tästä syystä 

vaikutusta kehoaistin herkkyyden kautta ei havaittu.  

 

 

4.3 Resilienssi, kehoaistin herkkyys ja stressin kokemus 

 

 

Resilienssin rooli näyttäytyi tässä tutkimuksessa siten, että kehoaistin herkkyys oli 

yhteydessä vähäisempään resilienssiin ja resilienssi oli puolestaan yhteydessä vähäisempään 

stressin kokemukseen. Tulos on erityisesti siitä mielenkiintoinen, että resilienssi ei näistä 

yhteyksistä huolimatta vaikuttanut kehoaistin herkkyyden ja stressin kokemuksen väliseen 



24 
 

yhteyteen. Olisikin tärkeää pohtia jatkossa sitä, mikä rooli tarkalleen ottaen kehoaistilla ja 

resilienssillä on stressikokemuksen muodostumisessa ja käsittelyssä. 

Vaikka resilienssi ei vaikuttanut kehoaistin herkkyyden ja koetun stressin väliseen 

yhteyteen, resilienssin lisääminen regressiomalliin nosti huomattavasti selitysastetta (17.8 %).  

Resilienssin rooli näyttäytyi siten tässä tutkimuksessa merkittävänä koetun stressin 

näkökulmasta ja se voisi olla yksi avaintekijöistä pyrittäessä vähentämään ihmisten kokemaa 

stressiä. Myös aiemmissa tutkimuksissa on huomattu resilienssin merkitys stressin 

hallinnassa. Koska resilienssi kuvaa kykyä palautua vastoinkäymisistä, sen tutkimuksessa 

olisi hyvä hyödyntää jatkossa myös pitkittäistutkimuksia. Kenties silloin resilienssillä 

havaittaisiin vielä suurempi vaikutus stressin hallinnan näkökulmasta. 

 

 

4.4 Sosiaalisten suhteiden määrä, kehoaistin herkkyys ja stressin kokemus 

 

 

Sosiaalisten suhteiden määrällä oli vain vähäiset yhteydet kehoaistin herkkyyteen ja stressin 

kokemukseen. Se, kuinka herkästi henkilö havainnoi kehonsa toimintoja ei siis näyttäisi 

olevan suuresti yhteydessä siihen, kuinka paljon hänellä on sosiaalisia suhteita. Sosiaalisten 

suhteiden määrällä oli suuntaa antava yhteys vähäisempään stressin kokemukseen aiemman 

tutkimuskirjallisuuden mukaisesti.  

 Tätä erikoista tutkimustulosta siitä, ettei sosiaalisten suhteiden määrä ollut kovin 

vahvasti yhteydessä stressin kokemukseen, voi lähestyä eri näkökulmista. Ensinnäkin 

pandemian aikana sosiaalisten suhteiden määrästä riippumatta sosiaalista tukea ei ole 

välttämättä samalla tavalla saatavilla kuin normaalisti, jolloin stressin käsittely on täysin 

yksityinen prosessi ja henkilökohtaisten ominaisuuksien merkitys saattaa korostua.  

Toisekseen sosiaalisen tuen on havaittu suojaavan stressin haitallisilta vaikutuksilta, ei 

itse stressiltä (esim. Antonucci ym., 2000; Bovard, 1959; Cobb, 1976; Hapke ym., 2013; 

Vilhjamsson 1993). Voi olla, että tässä tutkimuksessa stressiä kuvaavat kysymykset eivät 

erotelleet stressin kokemusta ja stressin vaikutuksia riittävästi. Toisaalta Andrewsin ym. 

tutkimuksen (1978) mukaan sosiaalinen tuki ei helpota stressin vaikutuksia, mutta liittyy 

tärkeänä osana psykologisen hyvinvoinnin tasoon stressin yhteydessä. Olisikin hyvä pohtia 

kriittisesti sitä, millainen rooli sosiaalisella tuella on hyvinvoinnin ja stressin kokemuksen 

näkökulmasta. Stressi on käsite, jota on hyvin vaikea määritellä tarkasti. Ei siis ole ihme, että 

tutkimuksilla on vaikeaa erotella stressin tietty ominaisuus, kuten sen välittömät vaikutukset.  
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 Kolmanneksi tulokseen voi vaikuttaa olennaisesti se, että tässä tutkimuksessa 

huomioitiin vain sosiaalisten suhteiden määrä. Laatutekijöitä ei tarkasteltu lainkaan. 

Lukuisten tutkimusten mukaan sosiaalisten suhteiden laatu on jopa määrää merkitsevämpi 

tekijä tarkasteltaessa sosiaalisten suhteiden vaikutuksia stressin ja hyvinvoinnin kokemuksiin. 

Kenties korona-aika on hankaloittanut laadultaan hyvinvointia tukevien sosiaalisten 

resurssien saatavuutta ja lisännyt kuormittavien suhteiden osuutta arjessa. Esimerkiksi Wei 

ym. (2020) havaitsivat, että asumisella muiden kanssa voi olla joko suojaavia tai haitallisia 

vaikutuksia mielenterveyden eri osa-alueisiin COVID-19 pandemian aikana riippuen 

suhteiden laadusta. Suomessa sosiaalihuollossa on havaittu koronapandemian lisänneen 

lastensuojeluilmoitusten määrää (Grönholm, 6.11.2020; Hanhivaara, 7.12.2020). Lisäksi 

perhe- ja parisuhdeväkivaltaa on raportoitu enemmän kuin ennen pandemiaa (Ensi- ja 

turvakotiliitto, 3.3.2021; Jeskanen, 1.12.2020). Tavoittamatta jääneet sosiaalisten suhteiden 

laatutekijät voisivat selittää tutkimuksessa ilmenneitä heikohkoja yhteyksiä sosiaalisen tuen 

ja stressin kokemuksen välillä. Hyvinvointia kuormittavat suhteet voivat vaikuttaa 

tutkimustuloksiin päinvastaisesti kuin hyvinvointia tukevat suhteet.  

 

 

4.5 Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset 

 

 

Yksi tämän tutkimuksen vahvuuksista oli pohdinnan ja huomion alulle saattaminen 

kehoaistin herkkyyden merkityksestä koronapandemian aikaisiin stressikokemuksiin. Lisäksi 

pyrkimyksenä oli lisätä tärkeää tietoa, joka antaisi apuvälineitä niin ihmisten hyvinvoinnin 

ylläpitoon kuin psykopatologian ja itsemurhien ennaltaehkäisyyn pandemian kaltaisen 

katastrofin aikana. Kattavampi ymmärrys aiheesta voisi tarjota myös keinoja 

hoitohenkilöstön tukemiseksi, jolla olisi todennäköisesti vaikutusta työssä jaksamiseen sekä 

alanvaihdon ehkäisyyn. 

Tutkimuksen aineiston vahvuutena voisi ajatella olevan sen kerääminen 

koronapandemian toisen aallon aikana. Tällöin on kenties helpompi saada tietoa yksilön 

sopeutumisesta tilanteeseen sekä kyvystä sietää pitkittynyttä stressitilannetta. Ensimmäisen 

aallon aikana tehtyjen tutkimusten vastauksiin saattaa sekoittua paniikkia ja massahysteriaa 

täysin uuden ja odottamattoman tilanteen johdosta, jolloin voi olla vaikeaa saavuttaa 

puhtaasti haluttuja ilmiöitä.  
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Koska COVID-19 pandemia on koskettanut jokaisen ihmisen arkea, pandemian 

vaikutuksia stressikokemuksiin on ollut mahdollista tutkia käytännönläheisesti ja laajasti eri 

väestöryhmissä. Tällainen arkikokemuksiin perustuva tutkimusote lisää tutkimuksen 

ekologista validiteettia, joka lukeutuu niin ikään tutkimuksemme vahvuuksiin.  

Toisaalta samanaikaisesti tämän tutkimuksen rajoituksena voisi mainita, ettei 

tutkimusasetelmaa ollut mahdollista kontrolloida niin, että pandemian vaikutus yksilöön olisi 

vakio. Pandemian vaikutukset ja stressaavuus voivat vaihdella paljonkin eri yksilöiden välillä 

riippuen siitä, miten koronapandemia on vaikuttanut kunkin ihmisen arkeen ja taloudelliseen 

tilanteeseen. Lisäksi perusterveiden ja riskiryhmään kuuluvien välillä voi olla suuriakin eroja 

siinä, kuinka vakavan tartuntataudin riskin on kokenut.  

Tutkimukseen sisältyy lisäksi muita rajoituksia. Tämän tutkimuksen rajoituksia olivat 

niin aineistoon kuin muuttujiin liittyvät tekijät. Aineiston rajoituksia olivat pieni otoskoko (n 

= 434) sekä miesten pieni lukumäärä (n = 73) suhteessa aineiston kokoon. Naisten 

suuremman edustuksen takia vertailu sukupuolen välisissä eroissa ei ole yleistettävyydeltään 

paras mahdollinen. Eri ikäryhmissä ei ollut myöskään riittävästi koehenkilöitä ja ryhmiä 

jouduttiin yhdistelemään. Tällä tavalla muodostetut ryhmät eivät olleet intuitiivisesti parhaat 

mahdolliset, koska laajan ikäskaalan ryhmät kattavat hyvin erilaisia ikäkausia ja sukupolvia, 

joihin sisältyy hyvin erilaisia elämänkokemuksia. Vertailukelpoisuuden edistämiseksi 

katsoimme kuitenkin parhaaksi tasaistaa ryhmiä. Ikäryhmissä oli puuttuvia tietoja 27 

kappaletta, koska kyselystä puuttui aluksi ikäryhmäkysymys kokonaan. Tutkimuskyselyn 

saavutettavuus ei ollut paras mahdollinen, koska vastaaminen tapahtui internet-pohjaisena 

kyselynä, jonka käyttö ei ole välttämättä tavallista tai helppoa vanhempien ikäryhmien 

edustajille. Yli 70-vuotiaita olikin koko otoksessa vain muutama.  

 Niin resilienssimuuttujaan kuin sosiaalisten suhteiden määrän ja kehoaistin 

herkkyyden muuttujiin liittyi rajoituksia, jotka kannattaa huomioida mahdollisissa 

jatkotutkimuksissa. Ensinnäkin nämä muuttujat on mahdollista muodostaa usealla erilaisella 

tavalla ja erityisesti resilienssimuuttuja on määritelty aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa 

monin eri tavoin. Tässä tutkimuksessa resilienssimuuttuja mitattiin vain kolmen kysymyksen 

avulla, mikä saattaa antaa hieman rajallisen kuvan ilmiöstä, joka on todellisuudessa melko 

monimutkainen ja laaja. Lisäksi resilienssi- ja stressikysymykset saattoivat olla muodostaan 

johtuen toisilleen miltei vastakkaisia ja siten mitata samaa asiaa. Tämä saattaa osaltaan 

selittää niiden välistä vahvaa negatiivista korrelaatiota. Kuten aiemmin mainittiin, sosiaalisen 

tuen muuttujaan sisältyi vain sosiaalisten suhteiden määrä eikä laatua ollut mahdollista 

huomioida lainkaan. Tähän mittariin liittyvät ominaisuudet saattavat osaltaan selittää sitä, 
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miksi sosiaalisen tuen muuttuja oli vain heikosti yhteydessä muihin muuttujiin. Kehoaistin 

mittarin heikkous oli puolestaan se, että kehoaistin herkkyyttä mitattiin vain itsearviokyselyn 

avulla eikä esimerkiksi fysiologisilla menetelmillä. Garfinkel ym. (2015) tutkimuksessa 

todettiin, että ihmisillä on taipumus sekä yli- että aliarvioivat omia kykyjään havainnoida 

kehoaan.  

Tässä tutkimuksessa ei tutkittu kaikkia aiemmissa tutkimuksissa tärkeiksi havaittuja 

muuttujia. Esimerkiksi liikunnan ja rutiinien merkitystä stressin kokemukseen pandemia-

aikana olisi ollut tärkeää tutkia ja ne olisivat voineet selittää resilienssitekijöitä kattavammin. 

Vaikka tärkeiksi havaittuja muuttujia jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle, tämän tutkimuksen 

kyselyn pituus oli silti liian pitkä. Osa vastaajista väsyi ja vain 67 % vastaamisen aloittaneista 

teki kyselyn loppuun. Kyselyn pituudesta tulikin negatiivista palautetta ja joillain vastaajilla 

meni jopa yli 45 minuuttia aikaa sen täyttämisessä.  

Itse kyselyn ja aineiston tarkastelun lisäksi on syytä kiinnittää huomiota tutkimuksen 

rajoituksia pohtiessa myös laajemmin pandemiatilanteeseen. Tutkimuksen haasteena oli sitoa 

stressin kokemus nimenomaan pandemiaan liittyviin kokemuksiin ja sama haaste on 

havaittavissa myös muissa koronapandemiatutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa COVID-19 

stressiin liittyvät kysymykset sekä muut stressikysymykset korreloivat kuitenkin hyvin 

keskenään, joten voisi ajatella stressin olleen yhteydessä pandemian aikaisiin kokemuksiin. 

Pitkittäistutkimuksella saataisiin kuitenkin kontrolloitua muuna aikana koettua stressin tasoa, 

jolloin tavoitettaisiin pandemiaan liittyvät stressikokemukset tarkemmin. 

 Aineiston keräämisen aikana pandemiatilanne muuttui, sillä kyselyn ollessa vielä 

levityksessä COVID-19 rokote hyväksyttiin ja hoitohenkilökuntaa alettiin rokottaa. Vaikka 

rokotetta ei ollut saatavilla vielä kaikille eikä paluuta normaaliin ollut vielä luvasssa, tieto 

rokotteesta on voinut vaikuttaa sellaisten osallistujien vastauksiin, jotka täyttivät kyselyn 

rokotetiedon julkaisemisen jälkeen. Toisaalta aineistoa kerätessä myös helpommin tarttuva 

COVID-19 virusmuunnos oli alkanut levitä, joka saattoi osalla vastaajista puolestaan lisätä 

stressiä ja ahdistusta. Pandemiatilanne on elänyt jatkuvasti, mikä on vaikuttanut varmasti 

useissa tutkimuksissa osallistujien vastauksiin ja vastausten keskinäiseen 

yhdenmukaisuuteen. Jatkuva epävarmuus ja muutos kuvaavatkin koronapandemia-aikaa 

hyvin. 
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4.6 Jatkotutkimuksen tarpeet 

 

 

Tämä, kuten useimmat muutkin COVID-19 pandemiaan liittyvät tutkimukset, oli toteutettu 

poikittaistutkimuksena. Mikäli mahdollista, jatkossa olisi syytä selvittää myös 

pitkittäistutkimuksella pandemian kaltaisen katastrofin vaikutuksia terveyteen ja 

hyvinvointiin. Tällöin voitaisiin saada tarkempaa tietoa esimerkiksi pitkittyneen 

pandemiatilanteen vaikutuksista. Voi olla, että esimerkiksi sosiaalisen tuen määrä ja laatu 

muuttuvat katastrofin yhteydessä. Pitkittäistutkimuksella saataisiin myös tarkempaa tietoa 

resilienssitekijöistä ja niiden edellytyksistä sekä siitä, mitkä näistä tekijöistä ennustavat 

erityisen hyvin psykologista sopeutumista. Lisäksi tutkimusta olisi syytä tehdä jatkossa myös 

kattavammalla aineistolla. Tämän tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia aiemmin 

tehtyjen tutkimusten kanssa, ja siten voisi olettaa tämän tutkimuksen aineiston olevan 

pienestä koostaan huolimatta edustava.  

Tietoa sosiaalisen tuen roolista koronapandemian aikaiseen stressiin olisi tärkeää 

saada jatkossa kattavammin, sillä pandemia-aikana sosiaalista tukea ei ole saatavilla samalla 

tavoin kuin muuna aikana tai toisenlaisten katastrofien yhteydessä. Sosiaalisten suhteiden 

määrän lisäksi olisi huomioitava myös sosiaalisten suhteiden laatu syvällisen ymmärryksen 

saavuttamiseksi. Jonkun verran tutkimuksia aiheeseen liittyen on jo tehty, mutta tutkimusta 

tarvitaan lisää. Perhesuhteisiin liittyen lasten lukumäärän lisäksi lasten iät olisi hyvä 

huomioida jatkotutkimuksissa, jotta ymmärrys lisääntyisi myös lasten vaikutuksista aikuisten 

hyvinvointiin kuormitus- tai voimavaratekijänä.  

Sosiaalisen tuen lisäksi myös muita tässä tutkimuksessa käytettyjä muuttujia voisi 

tutkia jatkossa tarkemmin. Esimerkiksi stressiin liittyen tutkimusta tulisi tehdä jatkossa 

laajemmin erotellen stressi, sen kokemus ja sen vaikutukset tarkemmin toisistaan. Lisäksi 

resilienssin mittarin tulisi olla jatkossa kattavampi, kuin mitä se tässä tutkimuksessa oli. 

Myös kehoaistia olisi syytä tutkia kattavammin. Aiempi tutkimuskirjallisuus on ristiriitaista 

kehoaistin herkkyyden merkityksestä hyvinvointiin, mikä on osoitus siitä, ettei aiheesta 

tiedetä vielä riittävästi. Koska tutkimuksissa on havaittu, ettei kehoaistin herkkyyttä ole 

helppoa arvioida totuudenmukaisesti itsearviointikyselyllä (Garfinkel & Critchley, 2013; 

Garfinkel, ym. 2015) olisi sitä jatkossa syytä mitata myös fysiologisilla menetelmillä.  

Tämän tutkimuksen näkökulmasta olisi mielenkiintoista selvittää, voisiko kehoaistiin 

vaikuttaa tavalla, joka vähentäisi stressin kokemusta. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, 

että kehoaistin herkkyyteen on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi paaston ja meditoinnin 
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avulla (Herbert ym., 2012; Khalsa ym., 2008). Lisää tutkimusta tarvittaisiin siitä, voiko 

paaston lisäksi esimerkiksi sairastuminen tai loukkaantuminen toimia välittävänä tekijänä 

katastrofin ja stressihäiriön oireiden välillä. Kehoaistin voisi ajatella herkistyvän paaston 

lisäksi myös muista voimakkaista fyysisistä tuntemuksista, kuten sairastumisesta, jolloin 

sairastumisella voisi olla vaikutusta kehoaistin herkkyyteen ja siten myös 

stressikokemukseen. Jos kehoaistista saataisiin riittävästi tietoa, stressin kokemuksia ja 

psykopatologiaa voisi pyrkiä jatkossa vähentämään psyykkisten menetelmien lisäksi myös 

suoraan kehon kautta. Koska stressin kokemukseen vaikuttaa useampi kuin yksi tekijä, 

kenties paras tulos stressiä vähentävillä ohjelmilla saavutettaisiin käyttämällä niin kehollisia, 

kognitiivisia kuin emotionaalisiakin mekanismeja. 

Koska aiemmissa tutkimuksissa on havaittu mm. liikunnan ja rutiinien vaikuttavan 

olennaisella tavalla hyvinvointiin myös pandemian kaltaisen katastrofin aikana, jatkossa olisi 

tärkeää selvittää myös näiden vaikutuksia stressin kokemukseen. Vaikka rutiinien muutos 

useimmiten lisää pahoinvointia (Hou ym., 2020), on myös mahdollista, että pandemian 

aiheuttamat muutokset ovat osalla jopa lisänneet hyvinvointia. Lisääntynyt vapaa-aika ja 

rauhallisempi arki saattavat vähentää stressiä (Akava Works, 2.11.2020), mutta tutkimus on 

tästä näkökulmasta puutteellista. Tietoa tarvitaan lisää siitä, keihin pandemia-aika on 

vaikuttanut positiivisesti ja millä tavoin voisi tukea paremmin niitä, joilla pandemia on tuonut 

haasteita hyvinvointiin. Tutkimuksen tulokset ovat sitä kattavampia, mitä enemmän tekijöitä 

on otettu huomioon. Yhdellä muuttujalla voi olla loppujen lopuksi vain pieni vaikutus 

stressin kokemukseen ja usein stressin kokemus muodostuu usean tekijän tuloksena.  

Muuttujilla voi olla lisäksi erilainen painoarvo stressin kokemukseen riippuen 

yksilöön liittyvistä sekä tilannetekijöistä. Tämän tutkimuksen perusteella esimerkiksi 

resilienssillä oli voimakkaampi yhteys stressin kokemukseen kuin sosiaalisella tuella. 

Jatkossa voisikin tarkastella sitä, mitkä muuttujat ovat erityisen tärkeitä hyvinvoinnin 

kannalta pandemia-aikana. Lisäksi voisi kiinnittää huomiota siihen, vaikuttavatko yksilön 

ominaisuudet, esimerkiksi kehoaistin herkkyys, siihen, kuinka tärkeinä erilaiset muuttujat 

näyttäytyvät hyvinvointia tukevina tekijöinä.  
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