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Aikaisempien tutkimusten mukaan sosiaalinen tuki on yhteydessä parempaan terveyteen ja 

hyvinvointiin. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää sosiaalisen tuen yhteyttä strukturoidulla 

päiväkirjalla mitattuihin tunteisiin. Tarkoituksena oli myös selvittää, onko sosiaalisella tuella ja 

stressillä yhteyttä sekä ennustaako stressi sosiaalista tukea ja sosiaalinen tuki stressiä.  

Tutkimukseen osallistui 124 iältään 35–45-vuotiasta miestä. Noin kolmasosalla tutkimuksen 

miehistä oli normaali verenpaine ja lopuilla oli kohonnut verenpaine. Kaikki tutkittavat olivat olleet 

Tampereen kaupungin 5-vuotisterveystarkastuksissa. Tutkimuksessa keskityttiin läheisiltä ja 

tuttavilta saadun sosiaalisen tuen määrään ja laatuun. Sosiaalisen tuen ulottuvuuksia mitattiin The 

Interview Schedule for Social Support -nimisellä haastattelumenetelmällä. Stressitasoa mitattiin 

stressikyselyllä. Tunteita puolestaan mitattiin strukturoidulla päiväkirjalla.  

Sosiaalinen tuki liittyi vähäisempään negatiivisten tunteiden kokemiseen ärtyneisyyden, 

jännittyneisyyden ja kiireisyyden osalta, mutta se ei ollut yhteydessä kiinnostuneisuuteen. 

Sosiaalisen tuen ulottuuvuuksista ainoastaan sosiaalisen tuen määrä läheisiltä ja tuttavilta ennusti 

tunteita: korkeampi sosiaalisen tuen määrä läheisiltä ennusti vähäisempää jännittyneisyyttä ja 

kiireisyyttä ja korkeampi sosiaalisen tuen määrä tuttavilta ennusti vähäisempää ärtyneisyyttä ja 

jännittyneisyyttä. Stressi puolestaan ennusti sosiaalisen tuen kokonaispistemäärää niin, että mitä 

enemmän tutkittava koki stressiä, sitä alhaisempi oli sosiaalisen tuen kokonaispistemäärä. Samaten 

korkea sosiaalisen tuen kokonaispistemäärä ennusti vähäisempää stressaantuneisuutta. Kun 

tutkittiin sosiaalisen tuen eri ulottuvuuksien yhteyttä stressitasoon, havaittiin että ainoastaan 

tuttavilta saadun sosiaalisen tuen laatu ennusti vähäisempää stressaantuneisuutta.  

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aiempia tutkimuksia sosiaalisen tuen merkityksellisyydestä 

hyvinvoinnin kannalta. Psykologin kannattaa hyödyntää sosiaalista tukea monella tapaa työssään 

erilaisten asiakkaiden kanssa, sillä sosiaalinen tuki oletettavasti lisää yksilön voimavaroja 

nykyhetkessä sekä myös hoidon päätyttyä. Jos sosiaalinen tuki tuntuu riittämättömältä joko 

määrällisesti tai laadullisesti, tilannetta voidaan yrittää parantaa erilaisilla keinoilla. Interventiot 

voidaan suunnata niin, että luodaan uusia tukiverkkoja, vahvistetaan olemassa olevia tai harjoitetaan 

ihmisiä sosiaalisissa taidoissaan.    
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1. JOHDANTO 

 

Sosiaalinen tuki ja sen yhteydet hyvinvointiin sekä terveyteen ovat olleet erityisen kiinnostuksen 

kohteina yhteiskunta- ja terveystieteissä jo 1970-luvulta lähtien (Kumpusalo 1991; Peltonen, 1994). 

Syynä tähän on oletettavasti sosiaalisen tuen lukuisat havaitut terveysvaikutukset: sosiaalisen tuen 

on todettu muun muassa korreloivan fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä pitkäikäisyyden kanssa 

(Antonucci, Fuhrer, & Dartiques, 1997; Berkman, 1985; House, Umberson, & Landis, 1988). 

Sosiaalista tukea on myös käytetty menestyksekkäästi yhtenä hoitomuotona erilaisten ongelmien 

yhteydessä (Hogan, Linden, & Najarian, 2002). Tällaiset interventiot, jotka on suunniteltu 

muuttamaan sosiaalista ympäristöä ja siinä tapahtuvaa vuorovaikutusta, ovat onnistuneet 

esimerkiksi helpottamaan yksilön psykologista sopeutumista, pidentämään kroonisista sairauksista 

kärsivien elinikää (Andersen, 1992), lisäämään yksilön tyytyväisyyttä sosiaaliseen verkostoonsa 

(Drentea, Clay, Roth, & Mittelman, 2006) sekä vähentämään muita hoitokustannuksia (Groessl & 

Cronan, 2000).    

     Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää sosiaalisen tuen ja päiväkirjalla mitattujen 

tunteiden välistä yhteyttä suomalaisessa aineistossa. Tutkimuksessa keskitytään läheisiltä ja 

tuttavilta saadun sosiaalisen tuen määrään ja laatuun. Tarkoituksena on myös selvittää, onko 

sosiaalisella tuella ja stressillä yhteyttä sekä ennustaako stressi sosiaalista tukea ja sosiaalinen tuki 

stressiä. Sosiaalisen tuen eri ulottuuvuksien tutkiminen on tärkeää, jotta saataisiin lisää tietoa niiden 

vaikutusmekanismeista (Cohen, 1988; Cohen & Wills, 1985). Stressitason tutkiminen on niin ikään 

merkityksellistä, sillä edelleen on epäselvää, miten stressi vaikuttaa sosiaalisen tuen kautta yksilön 

hyvinvointiin (Cohen & Wills, 1985). Tunteiden on myös havaittu olevan merkityksellisiä 

terveyden ja hyvinvoinnin kannalta (Friedman & Booth-Kewley, 1987; Kuppens, Realo, & Diener, 

2008). Tämän tutkimuksen avulla voidaankin saada uutta ja yksityiskohtaista tietoa siitä, miten 

sosiaalinen tuki ja sen eri ulottuvuudet vaikuttavat tiettyihin tunteisiin ja niiden kautta 

hyvinvointiin. 

     Käytän omassa tutkimuksessani sosiaalisen tuen mittarina The Interview Schedule for Social 

Support (ISSI) -nimistä laajaa haastattelumenetelmää (Henderson, Byrne, & Duncan-Jones, 1981). 

Menetelmän avulla arvioidaan neljää ulottuvuutta: sosiaalisen tuen määrää läheisiltä ihmisiltä ja 

tuttavilta sekä sosiaalisen tuen laatua läheisiltä ihmisiltä ja tuttavilta. ISSI-menetelmällä on havaittu 

olevan riittävä reliabiliteetti, ajallinen pysyvyys ja validiteetti (Henderson, 1980). Käsittelen 
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johdannossa erityisesti niitä sosiaalisen tuen ulottuvuuksia, joita on kartoitettu myös kyseisessä 

haastattelumenetelmässä. 

 

1.1 Sosiaalisen tuen käsite 

 

Vaikka sosiaalinen tuki onkin herättänyt paljon kiinnostusta sosiaali- ja terveysalan tutkijoiden 

keskuudessa, sille ei ole valitettavasti löytynyt täysin yksiselitteistä määritelmää tai yhteistä 

mittaamistapaa. Kirjallisuudessa esiintyykin hyvin laaja kirjo erilaisia sosiaalisen tuen määritelmiä. 

Williamsin, Barcalayn ja Schmicin (2004) tekemän kirjallisuuskatsauksen mukaan sosiaalisen tuen 

määritelmiä löytyy jo yli 30. Esittelen seuraavaksi käytetyimpiä ja tunnetuimpia sosiaalisen tuen 

määritelmiä.  

     Erityisesti 1970-luvulla sosiaalisesta tuesta ilmestyi muutama keskeinen tutkimus, joiden 

voidaan sanoa luoneen pohjaa aiheen tutkimukselle (Kumpusalo 1991, Peltonen, 1994). Näissä 

tutkimuksissa sosiaalinen tuki on määritelty hieman eri tavoin, mutta kaikissa niissä korostetaan 

sosiaalisista suhteista saatavan tiedon tai palautteen tärkeyttä. Caplanin (1974) mukaan 

lähiverkoston sosiaalinen tuki tarjoaa yksilölle mahdollisuuden saada palautetta itsestä ja omasta 

tilanteesta sekä apukeinoja olemassaolevien psyykkisten voimavarojen hyödyntämiseen. Muut 

ihmiset voivat myös helpottaa yksilöä ongelmallisissa tilanteissa tarjoamalla tälle käytännöllistä, 

taloudellista ja toiminnallista tukea. Cassel (1976) korosti Caplanin (1974) tavoin sosiaalisesta 

verkostosta saatavan palautteen tärkeyttä ja näki sosiaalisen tuen yksilön ja eri ihmisten välisinä 

suhteina. Hän jakoi sosiaalisen tuen lähteet kolmeen erilaiseen tasoon: primaari-, sekundaari- ja 

tertiaaritasoon. Primaaritason muodostavat yksilön läheisimmät ihmiset, jotka yleensä luetaan 

omaan perheeseen kuuluviksi. Sekundaaritasoon kuuluvat ystävät, työtoverit ja naapurit, ja 

tertiaaritasoon viranomaiset sekä julkisten ja yksityisten palveluiden tuottajat. Cobb (1976) 

puolestaan tarkasteli sosiaalista tukea erityisesti informaationa, jota ihminen saa muilta. Hän nimitti 

emotionaaliseksi tueksi tunnetta siitä, että yksilöstä välitetään ja pidetään huolta. Ihmiselle on myös 

tärkeää tietää olevansa arvostettu ja kunnioitettu ryhmänsä jäsen. Tästä Cobb käytti nimitystä 

arvostava tuki. Cobb nimitti yleisesti ottaen sosiaaliseksi tueksi sitä, että ihminen tuntee kuuluvansa 

vastavuoroisuutta ja kommunikaatiota sisältävään verkostoon.  
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     Myöhemmissä 1980-luvun määritelmissä otettiin yhä paremmin huomioon se, että sosiaalinen 

tuki voi olla monentyyppistä. Cohen ja Syme (1985) näkivät sosiaalisen tuen muiden tuottamana 

resurssina, joka voi olla myös tiedollista tai materiaalista apua, kuten neuvoja tai rahaa. Toinen 

tunnettu määritelmä ikään kuin kokoaa yhteen kaikkien edellä esittettyjen määritelmien osat: 

sosiaalisen tuen avulla yksilö voi siis saada emotionaalista välittämistä (rakkautta, empatiaa), 

tiedollista tukea (neuvoja ja ohjeita), välineellistä apua (tavaroita tai palveluita) tai arviointitukea 

(itsearvioinnin kannalta merkityksellistä tietoa) (House & Kahn, 1985). Myös tässä tutkimuksessa 

käytetyssä ISSI-menetelmässä on otettu huomioon, että sosiaalista tukea voi saada erilaisista 

lähteistä ja se voi olla monentyyppistä. 

 

1.2 Sosiaalisen tuen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin  

 

Kiinnostus sosiaalista tukea kohtaan johtuu oletettavasti sen lukuisista yhteyksistä niin fyysiseen 

terveyteen kuin henkiseenkin hyvinvointiin. Sosiaalisen tuen on havaittu liittyvän parempaan 

fyysiseen terveyteen (Ford, Ahluwalia, & Galuska, 2000; House, Umberson, & Landis, 1988; 

Uchino, Capioppo, Malarkey, Glaser & Kiecolt-Glaser, 1995), parempaan psyykkiseen terveyteen 

(Antonucci ym., 1997; Chan, Limoges, & Fung, 2010; Heponiemi ym., 2006; Kessler & McLeos; 

Poudel-Tandukar ym., 2011; Sinokki, 2009; Väänänen, Vahtera, Pentti, & Kivimäki, 2005), 

parempaan subjektiiviseen hyvinvointiin (Strine, Chapman, Balluz, & Mokdad, 2008) sekä 

pitkäikäisyyteen (Berkman, 1985; Brummet ym., 2001). Sosiaalisen tuen on myös osoitettu liittyvän 

alhaisempaan stressitasoon (Dobkin, De Civita, Paraherakls, & Gill, 2002; Lackner ym., 2010; Lin, 

2009; Viswesvaran, Sanchez, & Fisher, 1999) ja toisaalta myös suojaavan stressin haitallisilta 

vaikutuksilta (Steptoe, 2000). 

     Sosiaalisen tuen on lisäksi havaittu olevan yhteydessä koettuihin tunteisiin, mutta tulokset ovat 

olleet osittain ristiriitaisia. Sosiaalisen tuen on todettu liittyvän samanaikaisesti vähäisempään 

negatiivisten ja lisääntyneeseen positiivisten tunteiden kokemiseen (Kessler & McLeod, 1985; 

Nelson, 1990). Toisaalta joissakin tutkimuksissa sosiaalinen tuki oli yhteydessä positiivisiin, mutta 

ei negatiivisiin tunteisiin (Cohen & Lemay, 2007; Finch, 1998; Watson, 1988). Earlsin ja Nelsonin 

(1988) tutkimuksessa puolestaan sosiaalisen tuen eri ulottuvuudet ennustivat eri tavoin tunteiden 

kokemista: tyytyväisyys tukeen liittyi vähäisempään negatiivisten tunteiden kokemiseen ja tuen 

määrä liittyi lisääntyneeseen positiivisten tunteiden kokemiseen.  



4 
 

1.2.1 Sosiaalisen tuen vaikutusmekanismit 

 

Vaikka kirjallisuudessa näkyy vahva käsitys sosiaalisen tuen ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä, 

tutkimuksissa esiintyy kuitenkin runsaasti ristiriitoja sosiaalisen tuen vaikutusmekanismeista. Yhä 

on siis epäselvää, miten sosiaalinen tuki vaikuttaa yksilöön ja millainen tuki on hyödyllistä. 

Tutkijoiden mukaan sosiaalinen tuki voi edistää terveyttä joko suoraan tai vaihtoehtoisesti stressiltä 

suojaavasti (Cohen, 1988; Cohen & Wills, 1985). Käsittelenkin seuraavaksi näitä erilaisia 

teoreettisia oletuksia ja tieteellisessä kirjallisuudessa esiintyviä ristiriitaisuuksia sosiaalisen tuen eri 

vaikutusmekanismeista ja ulottuvuuksista.  

     Suojaavan mallin mukaan sosiaalinen tuki liittyy terveyteen ja hyvinvointiin pääasiallisesti tai 

ainoastaan niillä henkilöillä, jotka kokevat stressiä (Cohen, 1988; Cohen & Wills, 1985). Mallin 

mukaan sosiaalinen tuki tarjoaa resursseja, joiden avulla stressaavasta tilanteesta voi selviytyä 

(Barrera, 1988; Cohen & Herbert 1996; Wheaton, 1985). Tutkimustulosten mukaan kriittinen tekijä 

suojaavan vaikutuksen löytämiseksi on uskomus siitä, että muut tarjoavat apua tarvittaessa: tällöin 

yksilö uskoo selviytyvänsä paremmin haasteista, eikä tilannetta arvioida niin uhkaavaksi, mikä 

puolestaan vähentää stressin haitallisia vaikutuksia (Thoits, 1986; Wethington & Kessler, 1986).  

Jotkut tutkijat ovat ehdottaneet, että suojaavaa vaikutusta löytyy vain silloin, kun tuki vastaa 

stressaavan tapahtuman vaatimuksia (Cohen & McKay, 1984; Cohen & Wills, 1985; Heller, 

Swindle, & Dusenbury, 1986; Wilcox & Vernberg, 1985). Näin ollen esimerkiksi taloudelliseen 

ahdinkoon auttaisi ainoastaan materiaalinen apu, joka toisaalta olisi hyödytöntä esimerkiksi surun 

keskellä. Tutkimukset tähän hypoteesiin liittyen ovat ristiriitaisia: toiset tutkimukset tukevat sitä 

(Peirce, Frone, Russell, & Cooper, 1996), mutta toiset eivät (Krause 1987). Tutkijat ovat myös 

olleet kiinnostuneita siitä, onko sosiaalisen tuen tyypillä merkitystä suojaavan vaikutuksen kannalta. 

Erään tutkimuksen mukaan erityisesti emotionaalinen ja tiedollinen tuki näyttivät edistävän 

sopeutumista monissa erilaisissa tilanteissa (Cohen, Mermelstein, Kamarck, & Hoberman, 1985). 

Emotionaalisen tuen on ajateltu olevan hyödyllistä, sillä se tarjoaa saajalleen hyväksynnän tunteen 

ja voi kohottaa itsetuntoa elämän haasteiden aikana (Wills, 1985). Joissakin tutkimuksissa 

puolestaan aineellinen tuki on ollut jopa haitallista (Penninx ym., 1998), ja se nähdäänkin usein 

kontrolloivampana kuin emotionaalinen tuki (Trobst 2000). Kuitenkin tuen tyypin hyödyllisyys voi 

vaihdella elämäntilanteen mukaan: esimerkiksi kriisistä selviytymisen eri vaiheissa voidaan tarvita 

erilaista tukea (Folkman, Lazarus 1985; Jacobson, 1986). Tuen tyyppi ei kuitenkaan välttämättä 

yksin selitä sen hyödyllisyyttä, vaan tuen lähde on myös hyvä ottaa tutkimuksissa huomioon. Paljon 
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onkin tutkimuksia siitä, kuinka erityyppiset tuen muodot ovat hyödyllisiä eri lähteistä. Joissakin 

tutkimuksissa on havaittu suojaavaa vaikutusta vain, kun tukea on saanut läheisiltä (Lin, Woelfel, & 

Light, 1985). Toisessa tutkimuksessa taas havaittiin, että ihmiset haluavat eri lähteistä erilaista 

tukea, kuten läheisiltä emotionaalista tukea ja lääkäreiltä tietoa (Dakof & Taylor, 1990), ja tämä eri 

lähteistä saatu tuki voi myös suojata eri asioilta (Gore & Aseltine, 1995; LaRocco ym. 1980; Okun, 

Sandler, & Baumann, 1988). Lisäksi tutkimukset ehdottavat, että tietyt verkoston lähteet ovat 

sellaisia, että niistä saa monenlaista tukea, kun taas toisista siteistä saa vain yhdenkaltaista tukea 

(Wellman & Wortley, 1990). Näin ollen voidaankin sanoa, että on tärkeää tutkia niitä lähteitä, joista 

tukea saa. Yleisesti ottaen suojaavaa mallia tukevaa tutkimustietoa löytyy paljon (Cohen, 1988, 

Cohen & Wills, 1985; Johnson, Stewart, Hall, Freulund, & Theorell, 1996; Falk ym. 1992; 

Rosengren, Orth-Gomér, Wedel, & Wilhelmsen, 1993), mutta tästä huolimatta kaikissa 

tutkimuksissa suojaavaa vaikutusta ei ole löytynyt (Tijhuis, Flap, Foets, & Groenewegen, 1995; 

Wade & Kendler, 2000). 

      Vastaavasti suoran mallin mukaan sosiaalisen suhteet ja niistä saatava tuki ovat hyödyllisiä 

huolimatta siitä, kokeeko yksilö stressiä elämässään vai ei (Berkman 1995; Cohen, 1988; Cohen & 

Wills, 1985). Suora malli siis korostaa niitä kokonaisvaltaisia hyötyjä, joita sosiaaliseen verkostoon 

kuuluminen antaa. Sosiaalinen tuki voi vaikuttaa hyvinvointiin monella tapaa. Sosiaaliset suhteet 

voivat lisätä ennustettavuuden, turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta yksilön elämässä 

(Wills, 1985). Sosiaaliseen verkostoon kuuluminen suojaa terveyttä, koska se antaa yksilöille 

merkityksellisiä rooleja, jotka tarjoavat itseluottamusta ja tarkoitusta elämälle (Hobfoll, 1989; 

Stryker & Burke 2000; Thoits 1983). Erilaisissa rooleissa toimiminen lisäksi vähentää psykologista 

epätoivoa (Thoits, 1985), kohottaa motivaatiota hoitaa itseään (Cohen & Syme, 1985) ja parantaa 

vastustuskykyä (Uchino, Cacioppo, Kiecolt-Glaser 1996; Uchino, Uno, & Holt-Lunstad, 1999). 

Sosiaalinen verkosto voi myös painostaa terveellisiin elämäntapohin, kuten kuntoiluun ja 

terveellisempään ruokavalioon (Umberson 1987; Lewis & Rook, 1999). Tutkimustulosten mukaan 

sosiaalinen tuki liittyikin positiivisiin terveystottumuksiin (McNicholas, 2002). Sosiaaliseen 

verkostoon kuulumisen ja terveyden välinen yhteys voi johtua myös yksinäisyydestä. On nimittäin 

mahdollista, että yksinäisyys johtaa huonompaan terveyteen sen sijaan, että sosiaalinen tuki suojaisi 

tai parantaisi terveyttä. Yksinäisyys näyttääkin liittyvän huonompaan terveyteen esimerkiksi 

unenlaadun, sydän- ja verisuonisairauksien (Cacioppo ym., 2002) sekä korkeamman stressitason 

puolesta (Hawkley, Burleson, Berntson, & Capiocco, 2003). Aivan kuten suojaavan mallin 

kohdalla, myös suoraan malliin liittyvät tutkimustulokset ovat osittain ristiriitaisia: osa 

tutkimuksista tukee mallia (Berkman, 1985; Cohen, 1988; Cohen & Wills, 1985), mutta joissakin 
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tutkimuksissa sosiaalinen tuki onkin liittynyt heikompaan terveyteen tai hyvinvointiin. Esimerkiksi 

Barreran (1981) tutkimuksessa paljon sosiaalista tukea saaneet raportoivat jopa korkeampaa 

stressaantuneisuutta. Tämä saattaa kuitenkin johtua siitä, että elämän kriisitilanteissa, joiden 

yhteydessä stressitaso on korkealla, saadaan myös enemmän tukea. Toisaalta sosiaalisen tuen 

saaminen saattaa todella aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia. Avun pyytäminen voi olla leimaavaa tai 

tiedon paljastaminen häpeällistä (Brashers, Neidig, & Goldsmith 2004). Tuen saajat voivat myös 

kärsiä negatiivista itsearvioista, kuten riittämättömyyden ja epäpätevyyden tunteista (Abdel 1982; 

DePaulo & Fisher 1980; Lee, 1997; Newsom, 1999). Bolger, Zuckerman, & Kessler (2000) 

totesivatkin, että niin kutsuttu näkymätön sosiaalinen tuki, jota saaja ei havaitse saavansa, liittyi 

parempiin lopputuloksiin kuin näkyvä tuki. Toisessa tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että tuen 

näkyvyydellä ei ollut merkitystä, vaan tärkeämpää oli tuen vastaavuus yksilön tarpeisiin (Maisel & 

Gable, 2009). Toinen näkökulma sosiaalisen tuen haittavaikutuksista liittyy itse suhteisiin ja niiden 

laatuun. Sosiaalista tukea sisältävät suhteet voivat nimittäin olla luonteeltaan sellaisia, että niihin 

sisältyy sekä hyödyllisiä piirteitä että konflikteja ja huolta (Coyne & DeLongis, 1986; Fincham & 

Linfield, 1997; Shumaker & Hill, 1991; Thoits, 1995; Uchino 2001; Uchino, Holt-Lunstad, Uno, & 

Flinders, 2001). Tutkimusten mukaan sosiaalinen tuki voidaan myös arvioida hyödyttömäksi ja näin 

se voi jopa haitata tuen vastaanottajaa (Lehman, Ellard, & Wortman, 1986). Sosiaaliseen tukeen 

liittyy usein myös vastavuoroisuuden periaate: omissa kriisitilanteissa laaja sosiaalista tukea 

tarjoava verkosto on hyödyllinen, mutta tuen tarjoaminen muille saattaa olla kuormittavaa 

(Schieman & Turner 2001). Laaja sosiaalinen verkosto voi siis liittyä sekä myönteisiin että 

kielteisiin vaikutuksiin, mutta oletettavasti kielteiset vaikutukset koskettavat vain joitakin yksittäisiä 

ihmisiä (Cohen & Wills, 1985).  

     Sekä suojaavan että suoran mallin kohdalla tutkijat ovat lisäksi olleet kiinnostuneita siitä, kumpi 

merkitsee terveyden ja hyvinvoinnin kannalta enemmän: sosiaalisen tuen laatu vai määrä. On 

esitetty väite, että puhtaasti sosiaalisen suhteiden olemassaolo tai niiden määrä on merkityksellistä 

terveyden kannalta. Tutkimuskentältä löytyykin laaja määrä tutkimuksia, jotka liittävät suhteiden 

määrän terveyteen (House & Kahn, 1985). Tästä huolimatta on kuitenkin olemassa huomattavaa 

todistetta sen puolesta, että tuen laadulliset piirteet ovat määrää selvemmin yhteydessä terveyteen 

(Antonucci, 1985; Franks, Cronan, & Oliver, 2004; Gove, Hughes, & Style, 1983; House & Kahn, 

1985; Parkkinen, Tuomisto, & Ollikainen, 2001). Joissakin tutkimuksissa laatu ja määrä ovat olleet 

käytännössä yhtä tärkeitä hyvinvoinnin ennustajia (Beckley, 2007; Wu, Streward, Huang, Prince, & 

Liu, 2010). Oletettavasti sosiaalisen verkoston koolla on oltava edes jokin vähimmäismäärä, että 

tuen laatu olisi taattu.  
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1.3 Tunteet ja niiden yhteys terveyteen sekä hyvinvointiin 

 

Tutkijoiden mukaan tunteilla on perustavanlaatuinen merkitys ihmisen elämässä. Emotionaaliset 

reaktiot mahdollistavat nopean, tarkoituksenmukaisen ja automaattisen valmistautumisen uhkia tai 

mahdollisuuksia sisältäviin tilanteisiin (Nummenmaa, 2006). Tunteet siis auttavat tunnistamaan 

hyvinvoinnin kannalta merkitykselliset ärsykkeet ja tilanteet sekä reagoimaan niihin tavalla, joka 

edesauttaa äärimmillään jopa hengissäsäilymistä (Leppänen, 2006).  Monet tutkijat painottavat 

kuitenkin sitä, että tunteiden automaattisuudesta huolimatta oma arvio tilanteesta on 

merkityksellinen tunteen kehittymisen kannalta (Ellswoth, 1994; Smith & Ellsworth, 1985). 

     Tunteet aiheuttavat lyhytkestoisia muutoksia yksilön tiedonkäsittelyssä, motorisissa 

järjestelmissä, umpierityksessä, autonomisessa hermostossa, kasvonilmeissä, puheäänessä sekä 

subjektiivisessa kokemuksessa (Leppänen, 2006). Näin ollen tunteiden mittaamiseenkin on 

kehitelty hyvin erilaisia tapoja. Jotkut tutkijat mittaavat tunteita fysiologisten reaktioiden 

perusteella, esimerkiksi ihon sähkönjohtavuuden, sydämensykkeen tai verenpaineen avulla (Ekman, 

1992; Zajonc & McIntosh, 1992). Toiset tutkijat pitävät kasvonilmeitä (Ekman, 1992; Ekman, 

Friesen, & Ancoli, 1980; Russell, 1994) ja kasvon lihasten liikkeitä (Cacioppo & Petty, 1981) 

tunteiden ilmaisemisen väylänä. Tunteiden subjektiivisen kokemuksen tutkimiseen voidaan 

puolestaan käyttää itsearviointilomakkeita (Brandstätter, 1983). Omassa tutkimuksessani tunteita 

tutkitaan juuri itsearvioinnin avulla.  

     Tunteiden ja terveyden välisestä yhteydestä löytyy paljon tutkimuksia. Negatiiviset tunteet ovat 

tutkimusten mukaan riskitekijä terveydelle, kun taas positiiviset tunteet voivat suojata yksilöä. 

Esimerkiksi vihamielisyys (Miller, Smith, Turner, Guijarro, & Hallet 1996; Smith, 1992), 

ahdistuneisuus (Friedman & Booth-Kewley, 1987) ja masentuneisuus (Kubzansky & Kawashi, 

2000) liittyivät sydän- ja verisuonitauteihin. Negatiiviset tunteet voivat lisätä sairastavuutta ja 

kuolleisuutta immuunijärjestelmän heikkenemisen kautta (Kiecolt-Glaser, McGuire, Robles, & 

Glaser, 2002; Wulsin, Vaillant, & Wells, 1999). Positiiviset tunteet puolestaan liittyivät muun 

muassa pitkäikäisyyteen (Danner, Snowdon, & Friesen, 2001), alhaisempaan verenpaineeseen 

(Shapiro, Jamner, & Goldstein, 1997) sekä elämään tyytyväisyyteen (Kuppens ym., 2008). 

Positiiviset tunteet voivat lisäksi suojata sairauksien kehittymiseltä (Richman ym., 2005). Tunteiden 

merkitys hyvinvoinnille oletettavasti korostuu, kun negatiivisia tai positiivisia tunteita koetaan 

pitkällä aikavälillä. Affektiivisuudella tarkoitetaan luonteenomaista taipumusta kokea tiettyjä 

tunteita ajan myötä (Thoresen, Kaplan, Barsky, Warren, & de Chermont, 2003). Affektiivisuus 
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voidaan jakaa kahteen itsenäiseen dimensioon: positiiviseen ja negatiiviseen affektiivisuuteen 

(Cropanzano, James, & Konovsky, 1993). Positiivisella affektiivisuudella viitataan taipumukseen 

kokea positiivisia tunteita eri aikoina ja erilaisissa tilanteissa (Watson, Clark, & Tellegen, 1988), 

kun taas negatiivisella affektiivisuudella tarkoitetaan taipumusta kokea vastaavasti negatiivisia 

tunteita (Watson & Clark, 1984). 

 

 

1.4  Tutkimusongelmat ja hypoteesit 

 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on tarkastella sosiaalisen tuen ja päivän aikana koettujen 

tunteiden välistä yhteyttä. Lisäksi tarkoituksena on selvittää sosiaalisen tuen ja stressin välistä 

yhteyttä. Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Onko sosiaalisella tuella, päivän aikana koetuilla tunteilla, stressillä ja muilla päiväkirjalla 

mitatuilla muuttujilla yhteyttä? Miten hyvin sosiaalisen tuen ulottuvuudet ennustavat 

tunteita?   

 

Aikaisempien tutkimusten mukaan sosiaalinen tuki on yhteydessä vähäisempään negatiivisten 

tunteiden kokemiseen ja lisääntyneeseen positiivisten tunteiden kokemiseen (Kessler & McLeod, 

1985; Nelson, 1990). Joissakin tutkimuksissa kuitenkin sosiaalinen tuki on ollut yhteydessä vain 

positiivisten tunteiden kokemiseen (Cohen & Lemay, 2007; Finch, 1998; Watson, 1988), joten 

lisätietoa aiheesta kaivataan. Vaikka joissakin tutkimuksissa sosiaalinen tuki onkin liittynyt 

kielteisiin lopputuloksiin (Abdel 1982; Brashers ym., 2004; DePaulo & Fisher 1980; Lee, 1997; 

Newsom, 1999), oletettavasti tämä ilmiö on huomattavasti lievempi kuin sosiaalisen tuen 

myönteiset vaikutukset hyvinvoinnille (Cohen & Wills, 1985). Tämän vuoksi oletuksena on, että 

sosiaalinen tuki on yhteydessä vähäisempään negatiivisten tunteiden ja lisääntyneeseen 

kiinnostuneisuuden kokemiseen. Tutkimustulokset sosiaalisen tuen laadun ja määrän merkityksestä 

ovat olleet osittain ristiriitaisia: joissakin tutkimuksissa tuen määrä jo yksinään liittyy parempaan 

hyvinvointiin (House & Kahn, 1985), kun taas toisissa tutkimuksissa laatu on ollut määrää 
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tärkeämpi selittäjä (Antonucci, 1985; Franks ym., 2004; Parkkinen ym., 2001). Tämän lisäksi 

joissakin tutkimuksissa sosiaalisen tuen määrä ja laatu ovat molemmat olleet käytännössä 

merkityksellisiä hyvinvoinnin selittäjiä (Beckley, 2007; Earls & Nelson, 1988; Wu ym., 2010). 

Tämän vuoksi hypoteesina onkin, että sekä sosiaalisen tuen laatu että määrä ovat merkittäviä 

selittäjiä tunteiden vaihtelussa. Tutkimustulokset sosiaalisen tuen lähteiden merkityksistä korostavat 

sitä, että sekä läheisiltä (Lin ym., 1985) että etäisemmiltä tuttavilta (Dakof & Taylor, 1990) saatu 

sosiaalinen tuki on merkityksellistä yksilön hyvinvoinnin kannalta, ja eri lähteistä saatu sosiaalinen 

tuki myös suojaa eri asioilta (Gore & Aseltine, 1995; LaRocco ym. 1980; Okun ym., 1988). Näin 

ollen tässä tutkimuksessa oletuksena on, että sekä läheisiltä että tuttavilta saatu sosiaalinen tuki 

vähentää negatiivisten tunteiden kokemista ja lisää kiinnostuneisuuden kokemista. Tämän 

tutkimuksen avulla saadaan myös lisätietoa siitä, miten stressi, ruumiillinen ja henkinen ponnistelu 

sekä tilanteen vaikeus ja hallinta ennustavat tunteita.   

 

2. Onko sosiaalisella tuella ja stressillä yhteyttä ja miten hyvin ne ennustavat toisiaan? Miten 

hyvin sosiaalisen tuen eri ulottuvuudet ennustavat stressiä? 

 

Aikaisempien tutkimusten mukaan sosiaalinen tuki liittyy vähäisempään stressaantuneisuuteen 

(Dobkin ym., 2002; Lackner ym., 2010; Lin, 2009; Viswesvaran ym., 1999). Sosiaalisen tuen on 

myös osoitettu suojaavan stressin haitallisilta vaikutuksilta (Steptoe, 2000; Thoits, 1986: 

Wethington & Kessler, 1986). Toisaalta sosiaalinen tuki on myös liittynyt korkeampaan 

stressitasoon (Barrera, 1981), mikä saattaa kuitenkin johtua siitä, että stressaavissa tilanteissa 

saadaan enemmän tukea. Oletuksena tässä tutkimuksessa on osittaisesta ristiriitaisuudesta 

huolimatta, että 1) korkeampi stressipistemäärä on yhteydessä alhaisempaan sosiaalisen tuen 

kokonaispistemäärään ja 2) korkeampi sosiaalisen tuen kokonaispistemäärä on yhteydessä 

alhaisempaan stressaantuneisuuteen. Tutkimuksen avulla pyritään myös antamaan lisätietoa 

sosiaalisen tuen eri ulottuvuuksien yhteydestä stressaantuneisuuteen.  
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2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

2.1 Tutkittavat 

 

Tämä tutkimus perustui Martti T. Tuomiston johtamaan laajempaan Tampereen ambulatorinen 

verenpainetutkimus -nimiseen Tampereen yliopiston pitkittäistutkimusprojektiin (Tuomisto, 1997; 

Tuomisto, Majahalme, Kähönen, Frerikson, & Turjanmaa, 2005). Aineiston kerääminen aloitettiin 

vuonna 1987. Tutkimuksiin valittiin osittain täysin terveitä ja osittain verenpaineen vuoksi sydän- ja 

verisuonitautien riskiryhmään kuuluvia, muutoin terveitä potilaita. Kaikki tutkittavat olivat käyneet 

Tampereen kaupungin 5-vuotis terveystarkastuksissa ja noin 2/3 tutkittavista oli ollut lääkärin 

tutkimuksissa kohonneen verenpaineen vuoksi. Tutkimukseen osallistui 124 miestä, jotka olivat 

tutkimushetkellä 35–45-vuotiaita. Tutkittaville tehtiin useita laboratorio-tutkimuksia ja heillä 

teetettiin yli 20 erilaista kyselykaavaketta. Tämän lisäksi heidän tuli arvioida yhden vuorokauden 

ajan (24h) omia tunteitaan, ruumiillisen ja henkisen ponnistelun määrää sekä tilanteen vaikeuden ja 

hallinnan tunteita strukturoidulla päiväkirjalomakkeella, ja samalla tutkittavilta mitattiin myös 

verenpaine. Tutkimuksessa verenpaine mitattiin jatkuvalla suoralla mittauksella (Tuomisto, 1997). 

Tässä tutkimuksessa käytetään sosiaalisen tuen ja stressitason kyselylomakkeita sekä päiväkirja-

aineistoa. 

 

2.2 Menetelmät ja muuttujat 

 

Sosiaalista tukea arvioitiin kyselylomakkeesta The Interview Schedule for Social Interaction 

muokatulla versiolla (Henderson, Byrne, & Duncan-Jones, 1981). Tutkittavat vastasivat 52 

kysymykseen, jotka kartoittivat sosiaalisen tuen määrää ja havaittua laatua läheisistä ihmissuhteista 

sekä tuttavilta eli vähemmän läheisiltä ystäviltä ja sukulaisilta. Kysymyksinä ISSI-menetelmässä 

ovat esimerkiksi: ”Kuinka monen tutun ihmisen kanssa olet yhteydessä tavallisen viikon aikana?” 

(sosiaalisen tuen määrä) tai: ”Haluaisitko, että sinulla olisi enemmän tai vähemmän tällaisia ystäviä, 

vai onko tämä riittävä määrä sinulle?” (sosiaalisen tuen laatu). Sosiaalisen tuen muuttujista 
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käytettiin läheisiltä saadun tuen määrää (AVAT, availability of attachments), läheisiltä saadun tuen 

laatua (ADAT, adequacy of attachments), tuttavilta saadun tuen määrää (AVSI, availability of 

social integration) ja tuttavilta saadun tuen laatua (ADSI, adequacy of social integration). Tämän 

lisäksi tarkasteltiin sosiaalisen tuen kokonaispistemäärää, jossa ovat mukana kaikki edellä mainitut 

sosiaalisen tuen ulottuvuudet (ISSI).  

     Stressitasoa tutkittiin Thorensenin stressikyselylomakeella (henkilökohtainen tiedonanto, katso 

liite 1). Tutkittavat vastasivat 30 kysymykseen, jotka koskivat erilaisia stressaantumisen 

ilmenemismuotoja, esimerkiksi ”Minun on vaikea rentoutua”, ”Päivittäisessä elämässäni on paljon 

stressiä ja jännittämistä”. Tutkittavat arvioivat väitteitä asteikolla 1–4, 1 = tuskin koskaan, 2 = 

joskus, 3 = usein ja 4 = melkein aina.  

     Tunteita arvioitiin tässä tutkimuksessa strukturoidun päiväkirjan avulla (katso liite 2). Tutkittavat 

pitivät tutkimuksessa yhden vuorokauden ajan päiväkirjaa omista tunteistaan sekä eri aikaan 

tapahtuneista tekemisistään. Tekemisvaihtoehtoja oli yhteensä 22, sekä lisäksi yksi omavalintainen 

vaihtoehto ”muu” (vaihtoehtoina esimerkiksi 8 = syöminen/juominen, 18 = 

kävely/hölkkä/pyöräily). Tässä tutkimuksessa päiväkirjaan merkittiin erikseen tapahtumien aloitus- 

ja lopetusajankohta (esimerkiksi alkoi: tunti / minuutti ja loppui: tunti / minuutti). Päiväkirjan sivuja 

saattoi kertyä jopa yli 100 päivässä, sillä uusi sivu aloitettiin aina aktiviteetin vaihtuessa tai 

tunnetilan vaihtuessa selvästi ja sivun loppu täytettiin aktiviteetin loppuessa. Tämän jälkeen 

tutkittavat merkitsivät senhetkisen olinpaikkansa (kotona, työssä vai muualla), muiden ihmisten 

mahdollisen läsnäolon, ja arvioivat tekemiseen liittyviä tunteita (esimerkiksi ”Tehdessäni vieressä 

mainittua olin ärtynyt / harmistunut / suuttunut / vihainen), henkisen ja ruumiillisen ponnistelun 

määrää (”Miten paljon henkistä ponnistelua viereen merkittyyn tekemiseen tarvittiin?”, ”Miten 

paljon ruumiillista ponnistelua viereen merkittyyn tekemiseen tarvittiin?”) ja tilanteen vaikeutta ja 

hallintaa (”Miten vaikea/vaativa/paha/uhkaava tilanne oli?”, ”Miten hyvin tunsin hallitsevani 

tilanteen?”) VAS-janan avulla (0–65 mm). Tässä tutkimuksessa henkisen ja ruumiillisen 

ponnistelun sekä tilanteen vaikeuden ja hallinnan muuttujia käytetään vain kuvailevina muuttujina. 

Tutkimuksessa oli yhteensä kuusi tunnetta tai tunnedimensiota: ärtyneisyys / harmistuneisuus / 

suuttumus / vihaisuus, jännittyneisyys / ahdistuneisuus / hermostuneisuus / huolestuneisuus / 

pelokkuus, surullisuus / masentuneisuus / alakuloisuus, väsyneisyys, kiireisyys ja kiinnostuneisuus / 

innostuneisuus / halukkuus / asiaan uppoutuneisuus. Tapahtumiin liittyvät tunteet tiivistettiin 

kellonajan mukaan 8 eri mittauskertaan. Tutkimuksen tunteista muodostettiin summamuuttujat. 

Kaikkien tunteiden summamuuttujan Cronbachin alfa oli hyvä: .809. Positiivisia tunteita mitattiin 
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tutkimuksessa ainoastaan yhdellä tunnedimensiolla: kiinnostuneisuus / innostuneisuus / halukkuus / 

asiaan uppoutuneisuus (alfa .904). 

 

2.3 Aineiston analysointi 

 

Aineiston analysointi toteutettiin SPSS 16.0 for Windows -ohjelmalla. Ensimmäiseksi tarkastettiin 

sosiaalisen tuen, stressikyselyn ja päiväkirjan muuttujien normaalijakaumaoletusten toteutuminen. 

Sosiaalisen tuen ulottuvuusmuuttujat, stressimuuttuja, suurin osa alkututkimuksen päiväkirjan 

tunnemuuttujista, tilanteen hallinnan ja vaikeuden muuttujat, sekä ruumiillisen ja henkisen 

ponnistelun muuttujat eivät olleet normaalisti jakautuneita (Kolmogorov-Smirnov p < .05). Vinoille 

jakaumille on perusteltua tehdä muunnoksia eli transformaatioita, jotta niistä saataisiin 

normaalijakauman mukaisia (Metsämuuronen, 2001; Nummenmaa 2004; Tabachnick & Fidell, 

2001). Lievästi vinoille jakaumille suositellaan neliöjuurimuunnosta, keskinkertaisesti vinoille 

logaritmimuunnosta ja voimakkaasti vinoille käänteisarvon ottamista (Tabachnick & Fidell, 2001, 

Metsämuuronen, 2001; Nummenmaa, 2004). Lievästi vinoja olivat suurin osa päiväkirjan 

tunnemuuttujista kiireisyyttä lukuunottamatta, tilanteen vaikeuden ja hallinnan muuttujat, 

stressimuuttuja sekä ruumiillinen ponnistelu, joten niille suoritettiin neliöjuurimuunnos. Henkinen 

ponnistelu oli keskikertaisesti vino, joten sille tehtiin logaritmimuunnos. Transformoinnin jälkeen 

muuttujat olivat normaalisti jakautuneita. Sosiaalisen tuen ulottuvuusmuuttujat eivät olleet täysin 

normaalisti jakautuneita neliöjuuri- tai logaritmimuunnosten eikä käänteisarvon ottamisen jälkeen 

(Kolmogorov-Smirnov p < .05). Analyysiin valittiin kuitenkin ne muunnokset, joiden avulla 

sosiaalisen tuen muuttujat olivat sekä vinoudeltaan että huipukkuudeltaan lähinnä nollaa ja arvot 

lähinnä normaalijakaumaa, mikä on suositeltua (Tabachnick & Fidell, 2001). Sosiaalisen tuen 

määrä läheisiltä -muuttujalle tehtiin logaritmimuunnos ja muille sosiaalisen tuen 

ulottuvuusmuuttujille tehtiin neliöjuurimuunnos. Kuvailevissa tunnusluvuissa ja 

korrelaatiotaulukossa käytettiin alkuperäisiä, ei-transformoituja muuttujia. Muuttujien poikkeavia 

arvoja tutkittiin Boxplot-kuvaajien avulla, joista havaittiin jonkin verran poikkeavia arvoja. Niitä ei 

kuitenkaan poistettu, koska ne oletettavasti edustavat todellisia havaintoja. Poikkeavat havainnot on 

syytä poistaa vain, jos poikkeama johtuu jostain muusta kuin mitattavasta ominaisuudesta 

(Nummenmaa, 2004). 
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     Päiväkirjan muuttujien, stressitason ja sosiaalisen tuen eri muuttujien yhteyttä arvioitiin 

Pearsonin korrelaatiokertoimien avulla. Hierarkkisen regressioanalyysin avulla selvitettiin, miten 

paljon sosiaalinen tuki, stressi, ruumiillinen ja henkinen ponnistelu sekä tilanteen hallinta ja vaikeus 

selittävät eri tunteita. Hierarkkisen regressioanalyysin avulla selvitettiin lisäksi, miten hyvin stressi, 

eri tunteet sekä ruumiillinen ja henkinen ponnistelu selittävät sosiaalisen tuen kokonaispistemäärää. 

Hierarkkisen regressioanalyysin avulla tarkasteltiin myös, selittivätkö sosiaalinen tuki 

(kokonaispistemäärä sekä sen eri ulottuvuudet erikseen) ja tunteet stressitasoa.  

 

 

Taulukko 1. 

Eri analyyseissä käytetyt riippumattomat ja riippuvat muuttujat. 

Analyysimenetelmä (luku) Riippumaton muuttuja Riippuva muuttuja  

Regressioanalyysi (3.2) Läheisten tuen laatu ja määrä, tuttavien 

tuen laatu ja määrä, stressi, ruumiillinen 

ja henkinen ponnistelu, tilanteen 

vaikeus ja hallinta 

 

Tunnedimensiot (6 kpl) 

Regressioanalyysi (3.3) Stressi, tunnedimensiot (6 kpl), 

ruumiillinen ja henkinen ponnistelu 

Sosiaalisen tuen 

kokonaispistemäärä 

 

Regressioanalyysit (3.4) Sosiaalisen tuen kokonaispistemäärä, 

tunnedimensiot (6 kpl)  

Läheisten tuen laatu ja määrä, tuttavien  

tuen laatu ja määrä, tunnedimensiot (6 

kpl) 

Stressi 

 

Stressi 
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3. TULOKSET 

 

3.1 Kuvailevaa tietoa 

 

Taulukossa 2 on esitelty analyyseissa käytettyjen muuttujien kuvailevia tunnuslukuja. Keskimäärin 

vuorokauden aikana koettiin eniten kiinnostuneisuutta: suhteutettuna 32,2 % korkeimmasta arvosta, 

jonka jälkeen järjestyksessä väsyneisyyttä (20,1 %), kiireisyyttä (17,4 %), jännittyneisyyttä (13,5 

%) ja vähiten surullisuutta (8,8 %). Tutkittavien stressaantuneisuus oli keskitasoa: he kokivat 

keskimäärin 51,7 % stressiä korkeimmasta mahdollisesta arvosta. Sosiaalisen tuen muuttujat olivat 

painottuneet korkeisiin arvoihin: keskimääräisesti tutkittavat arvioivat saavansa sosiaalista tukea 

(ISSI) 72,5 % suhteessa korkeimpaan mahdolliseen arvoon. Sosiaalista tukea saatiin määrällisesti 

läheisiltä 85,7 % korkeimmasta arvosta, kun puolestaan tuttavilta saatiin sosiaalista tukea 58 % 

korkeimmasta arvosta. Tuttavilta saatu sosiaalisen tuen laatu oli keskimäärin 77,8 % korkeimmasta 

arvosta ja läheisiltä saatu sosiaalisen tuen laatu oli keskimäärin 69,1 % korkeimmasta arvosta. 

Tilanteen hallintaa koettiin keskimäärin 79,9 % korkeimmasta arvosta ja tilanteen vaikeutta koettiin 

keskimäärin 15,2 % korkeimmasta arvosta. Henkistä ponnistelua koettiin keskimäärin 18,2 % 

korkeimmasta arvosta ja ruumiillista ponnistelua koettiin keskimäärin 15,4 % korkeimmasta 

arvosta.  
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Taulukko 2. 

Analyyseissa käytettyjen muuttujien keskiarvot (ka), keskihajonnat (sd), vaihteluvälit (min, max) ja 

vastaajien lukumäärä muuttujittain (N). 

 

Muuttujat ka sd min max N 

1. Sosiaalisen tuen kokonaispistemäärä (ISSI) 21,76 5,17 2 30 123 

2. Sosiaalisen tuen määrä läheisiltä (AVAT) 5,14 1,17 0 6 122 

3. Sosiaalisen tuen laatu läheisiltä (ADAT) 6,91 2,72 0 10 122 

4. Sosiaalisen tuen laatu tuttavilta (ADSI) 6,22 1,79 1 8 122 

5. Sosiaalisen tuen määrä tuttavilta (AVSI) 3,48 1,39 0 6 122 

6. Ärtyneisyys/ harmistuneisuus/ suuttuneisuus/ vihaisuus 1,22 0,74 0,06 5,02 95 

7. Jännittyneisyys / ahdist. / hermost. / huoles. / pelok. 1,35 0,8 0,09 5,09 95 

8. Surullisuus / masentuneisuus / alakuloisuus 0,88 0,70 0,0 5,05 95 

9. Väsyneisyys  2,01 1,01 0,12 5,2 95 

10. Kiireisyys 1,74 0,98 0,08 5,12 95 

11. Kiinnostuneisuus / innost. / halukkuus / asiaan upp. 3,22 1,82 0,43 8,78 95 

12. Stressitaso 62,04 8,66 40 89 123 

13. Henkinen ponnistelu 1,82 1,08 0,08 5,46 95 

14. Ruumiillinen ponnistelu 1,54 0,84 0,06 5,03 95 

15. Tilanteen vaikeus 1,52 1,04 0,03 5,72 95 

16. Tilanteen hallinta 7,99 1,36 3,77 9,69 95 

Huom! Muuttujien asteikot: tunteet (alkuperäinen asteikko 0–65 mm, taulukossa standardoitu asteikolle 0–

10), stressitaso (30–120), ISSI (0–30), AVAT (0–6), ADAT (0–10), ADSI (0–8), AVSI (0–6), tilanteen 

hallinta, tilanteen vaikeus, henkinen ponnistelu ja ruumiillinen ponnistelu (alkuperäinen asteikko 0–65 mm, 

taulukossa standardoitu asteikolle 0–10). 
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Taulukko 3.  

Sosiaalisen tuen, tunteiden, stressin, henkisen ja ruumiillisen ponnistelun sekä tilanteen vaikeuden ja hallinnan väliset korrelatiiviset yhteydet. 

Muuttuja (vrk ka) ISSI AVAT ADAT ADSI AVSI ärtyn  jänni  surul väsy kiire kiinn stres.  henk. ruum tilvai tilhal 

1. ISSI -                

2. AVAT .76** -               

3. ADAT .87** .71** -              

4. ADSI .66** 21** 37** -             

5. AVSI .56** .33** .24** .28** -            

6. Ärtynyt -.37** -.38** -.27** -.21* -.30** -           

7. Jännittyneisyys -.39** -.39** -.26* -.22* -.34** .91** -          

8. Surullisuus -.39** -.38** -.27** -.29** -.26* .78** .72** -         

9. Väsyneisyys .17 -.10- -.11 .18 -.15 .68** .64** .57** -        

10. Kiireisyys -.28** -.31** -.21* -.15 -.20* .73** .68** .52** .58** -       

11.Kiinnostuneisuus -.11 -.06 -.12 -.11 .02 .27** .28** .29** .42** .30*       

12. Stressi -.32** -.17 -.31** -.28** -.13 .34** .30** .23* .29** .37** .18 -     

13. Henk. ponnistelu -.25* -.22* -.23* -.14 -.12 .71** .66** .53** .61** .63** .43** .18 -    

14.Ruum. ponnistelu -.29** -.25* -.17 -.23* -.22* .74** .73** .58** .55** .55** .27** .15 .78** -   

15.Tilanteen vaikeus -.10 .00 -.14 -.08 .00 .51** .53** .40** .45** .50** .32** .19 .58** .50** -  

16.Tilanteen hallinta -.12 .17 .10 -.04 .16 -.32** -.31** -.25** -.11 -.29** .05 -.17 -.17 -.23* -.19 - 

Huom! *** p < .001, ** p < .01, * p < .05, tunteiden asteikko (0–65mm), stressitaso (30–120), ISSI (0–30), AVAT (0–6), ADAT (0–10), ADSI (0–8), AVSI 

(0–6), tilanteen hallinta (0–65 mm), tilanteen vaikeus (0–65 mm), henkinen ponnistelu (0–65 mm), ruumiillinen ponnistelu (0–65 mm). 
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Analyyseissa käytettyjen muuttujien väliset korrelatiiviset yhteydet on esitetty taulukossa 3. 

Sosiaalisen tuen kokonaispistemäärä oli vahvassa positiivisessa lineaarisessa yhteydessä sosiaalisen 

tuen eri ulottuvuuksien pistemääriin: mitä enemmän vastaaja koki saavansa sosiaalista tukea 

yleisesti ottaen, sitä enemmän pisteitä hän sai myös sosiaalisen tuen kaikissa ulottuvuuksissa (r = 

.56 – .87). Samoin kaikki sosiaalisen tuen eri ulottuvuudet korreloivat keskenään (r = .21 – .71). 

Sosiaalisen tuen kokonaispistemäärä oli negatiivisesti yhteydessä ärtyneisyyteen, 

jännittyneisyyteen, surullisuuteen ja kiireisyyteen (r = -.28 – -.39.): mitä enemmän vastaaja koki 

saavansa sosiaalista tukea ja mitä laadukkaammaksi hän sen arvioi, sitä vähemmän hän koki 

kyseisiä negatiivisia tunteita. Sosiaalisen tuen määrä läheisiltä (AVAT) korreloi negatiivisesti 

ärtyneisyyden, jännittyneisyyden, surullisuuden, kiireisyyden (r = -.31 – -.39) sekä henkisen ja 

ruumiillisen ponnistelun kanssa (r = -.22 – -.25): mitä enemmän tutkittava koki saavansa sosiaalista 

tukea läheisiltään, siltä vähemmän hän koki kyseisiä negatiivisia tunteita ja sitä vähemmän hän 

ponnisteli henkisesti ja ruumiillisesti. Sosiaalisen tuen laatu läheisiltä (ADAT) korreloi 

negatiivisesti ärtyneisyyden, jännittyneisyyden, surullisuuden, kiireisyyden (r = -.21 – -.27), stressin 

(r = -.31) ja henkisen ponnistelun (r = -.23) kanssa: mitä sopivammaksi tutkittava arvioi läheisiltä 

saamansa sosiaalisen tuen, sitä vähemmän hän koki kyseisiä negatiivisia tunteita sekä stressiä, ja 

sitä vähemmän hän ponnisteli henkisesti. Sosiaalisen tuen määrä tuttavilta (AVSI) korreloi 

negatiivisesti ärtyneisyyden, jännittyneisyyden, surullisuuden ja kiireisyyden (r = -.20 – -.34) sekä 

ruumiillisen ponnistelun (r = -.22) kanssa: mitä enemmän tutkittava arvioi saavansa sosiaalista 

tukea tuttaviltaan, sitä vähemmän hän koki kyseisiä negatiivisia tunteita ja sitä vähemmän hän 

ponnisteli ruumiillisesti. Sosiaalisen tuen laatu tuttavilta (ADSI) korreloi negatiivisesti 

ärtyneisyyden, jännittyneisyyden, surullisuuden (r = -.21 – -.29), stressin (r = -.28) ja ruumiillisen 

ponnistelun (r = -.23) kanssa: mitä laadukkaammaksi tutkittava arvioi tuttavilta saavansa sosiaalisen 

tuen, sitä vähemmän hän koki kyseisiä negatiivisia tunteita, stressiä, ja sitä vähemmän hän 

ponnisteli ruumiillisesti. Kaikki tunteet olivat lineaarisessa yhteydessä toisiinsa osittain vahvastikin 

(r = .27 – .91). Aineiston ainoa positiivinen tunne eli kiinnostuneisuus korreloi merkitsevästi 

negatiivisten tunteiden kanssa: mitä enemmän tutkittava koki kiinnostuneisuutta vuorokauden 

aikana, sitä enemmän hän koki myös negatiivisia tunteita (r = .27 – .42). Stressitaso oli 

negatiivisessa yhteydessä sosiaalisen tuen kokonaispistemäärään (r = -.32) sekä negatiivisessa 

yhteydessä läheisiltä saadun sosiaalisen tuen sopivuuteen (r = -.28 – -.31): mitä enemmän tutkittava 

koki saavansa sosiaalista tukea yleisesti ottaen tai mitä laadukkaammaksi hän arvioi läheisiltä 

saadun sosiaalisen tuen, sitä vähemmän hän koki stressiä.  Stressi oli myös positiivisessa yhteydessä 

kaikkiin negatiivisiin tunteisiin: mitä enemmän tutkittava koki stressiä, sitä enemmän hän koki 

myös negatiivisia tunteita (r = .23 – .37). Henkinen ponnistelu korreloi vahvasti ja positiivisesti 
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kaikkien tunteiden (r = .43 – .71), tilanteen vaikeuden (r = .58), ruumiillisen ponnistelun (r = .78): 

kanssa: mitä enemmän tutkittava koki ponnistelevansa henkisesti, sitä enemmän hän koki 

negatiivisia tunteita, tilanteiden vaikeutta ja ruumiillista ponnistelua. Henkinen ponnistelu oli myös 

negatiivisessa yhteydessä sosiaalisen tuen kokonaismäärään (r = -.25) sekä läheisiltä saadun 

sosiaalisen tuen määrään ja laatuun (r = -.22 – -.23): mitä enemmän tutkittava koki saavansa 

sosiaalista tukea yleisesti ottaen ja mitä laadukkaammaksi hän arvioi läheisiltä saadun sosiaalisen 

tuen sekä mitä enemmän hän arvioi saavansa sosiaalista tukea läheisiltään, sitä vähemmän hän 

ponnisteli henkisesti. Ruumiillinen ponnistelu oli vahvassa yhteydessä henkiseen ponnisteluun (r = 

.78). Ruumiillinen ponnistelu korreloi lisäksi positiivisesti kaikkien tunteiden kanssa (r = .27 – .74), 

ja tilanteen vaikeuden kanssa (r = .50): mitä vaikeammaksi tutkittava koki tilanteen ja mitä 

enemmän tutkittava koki tunteita päivän aikana, sitä enemmän hän ponnisteli ruumiillisesti. 

Ruumiillinen ponnistelu oli myös negatiivisessa yhteydessä tilanteen hallinnan (r = -.23), 

sosiaalisen tuen kokonaismäärän (r = -.29) ja tuttavilta saadun sosiaalisen tuen määrän ja laadun (r 

= -.22 – -.23) sekä läheisiltä saadun sosiaalisen tuen määrän (r = -.25) kanssa: mitä enemmän 

tutkittava koki tilanteen hallintaa tai mitä enemmän hän sai sosiaalista tukea läheisiltä ja tuttavilta, 

sekä mitä laadukkaammaksi hän arvioi tuttavilta saadun sosiaalisen tuen, sitä vähemmän hän 

ponnisteli ruumiillisesti. Tilanteen vaikeus oli lineaarisessa yhteydessä kaikkien tunteiden kanssa 

sekä henkisen ja ruumiillisen ponnistelun kanssa (r = .32 – .58): mitä enemmän tutkittava koki 

ponnistelevansa henkisesti ja ruumiillisesti tai mitä enemmän hän koki tunteita, sitä vaikeammaksi 

hän arvioi tilanteen. Tilanteen hallinta korreloi negatiivisesti tunteista ärtyneisyyden, 

jännittyneisyyden, surullisuuden ja kiireisyyden kanssa (r = -.25 – -.32), sekä ruumiillisen 

ponnistelun kanssa (r = -.23): mitä enemmän tutkittava koki tilanteen hallintaa, sitä vähemmän hän 

koki kyseisiä negatiivisia tunteita ja sitä vähemmän hän ponnisteli ruumiillisesti vuorokaudessa.
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Taulukko 4.                                                                                                                                                                                                          

Tunteiden selittyminen sosiaalisella tuella, stressillä, ruumiillisella ja henkisellä ponnistelulla sekä tilanteen vaikeudella ja hallinnalla.  

 Ärtyneisyys  Jännittyneisyys   Surullisuus  Väsyneisyys Kiireisyys Kiinnostuneisuus  

Muuttujat   β        aR
2       

ΔR
2
        

  
 β        aR

2     
ΔR

2
        

  
 β         aR

2     
ΔR

2
        

  
 β         aR

2       
ΔR

2
         β         aR

2     
ΔR

2
        

  
 β         aR

2     
ΔR

2
        

  
 

Askel 1:             .07*                     .10**                   .06*                      .00                        .06                     -.01            

 AVAT
t
 .19 .24* .24 -.07 .32** -.00 

 ADAT
t
 -.12 -.15 -.16 -.03 -.24 .01 

ADSI
t
 -.04 .00 .12 .05 .02 .05 

AVSI
t
 .14*     .18* .07 .06 .08 -.02 

Askel 2:            .14**   .07**                .14**   .04*                .07*    .01                       .04     .04*                .14**  .08**               -.02     -.01        

Stressi
t
 .17* .11 .04 .14 .21* .09 

Askel 3:           .61*** .47***            .57*** .43***          .36***. 29***           .39***.35***         .46*** .32***             .19** .21*** 

  Ruum.pon
t
 .28* .34** .28 .14 .03 -.12 

  Henk.pon.
t
 .34** .17 .12 .40** .43** .46** 

Askel 4:           .63*** .02*                .60*** .03**            .39*** .03               .39***  .00                .49***  .03               .19**  .00     

 Til.vaikeus
t
 .08 .25** .24* .15 .16 .17 

 Til.hallinta
t
 .11 .07 .07 -.03 .13 -.10 

Huom. β = standardoitu regressiokerroin mallin viimeiseltä askeleelta (kun kaikki mallin muuttujat ovat mukana), ΔR
2 = 

mukautetun selitysasteen 

(aR
2
) muutos, kun kaikki muuttujat ovat mukana, yläindeksi 

t  
= muuttuja transformoitu                                                                                                  

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05 
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3.2 Sosiaalisen tuen, stressin, henkisen ja ruumiillisen ponnistelun sekä tilanteen hallinnan ja 

vaikeuden yhteydet eri tunteisiin 

 

Hierarkkisen regressioanalyysin avulla tarkasteltiin, kuinka sosiaalisen tuen eri ulottuvuudet, stressi, 

henkinen ja ruumiillinen ponnistelu sekä tilanteen hallinta ja vaikeus kykenevät selittämään 

päiväkirjan tunteita. Tulokset on esitetty taulukossa 4. Ensimmäiseen malliin sisällytettiin 

sosiaalisen tuen eri ulottuvuudet, jonka jälkeen lisättiin toisella askeleella stressi, kolmannella 

ruumiillisen ja henkisen ponnistelun muuttujat ja lopuksi neljännellä askeleella tilanteen vaikeuden 

ja hallinnan muuttujat. Kyseiset muuttujat selittivät eri tunteiden vaihteluista kaikkiaan 19–63 %. 

Transformaatioiden vuoksi sosiaalisen tuen ulottuvuusmuuttujat tulee tulkita käänteisinä. 

Ensimmäisellä askeleella sosiaalisen tuen eri ulottuvuusmuuttujista ainoastaan sosiaalisen tuen 

määrä läheisiltä (AVAT) ja sosiaalisen tuen määrä tuttavilta (AVSI) kykenivät ennustamaan 

tunteita: korkea sosiaalisen tuen määrä läheisiltä ennusti vähäisempää kiireisyyttä (β = .32, p < .01) 

ja jännittyneisyyttä (β = .24, p < .05). Korkea sosiaalisen tuen määrä tuttavilta sen sijaan ennusti 

vähäisempää jännittyneisyyttä (β = .18, p < .05) ja ärtyneisyyttä (β = .14, p < .05). Toisella 

askeleella stressi oli merkitsevä selittäjä, kun ennustettiin ärtyneisyyttä ja kiireisyyttä: korkea 

stressitaso ennusti vahvimmin kiireisyyttä (β = .21, p < .05) ja seuraavaksi ärtyneisyyttä (β = .17, p 

< .05). Kolmannella askeleella korkea ruumiillisen ponnistelun määrä ennusti tilastollisesti 

merkitsevästi jännittyneisyyttä (β = .34, p < .01) ja ärtyneisyyttä (β = .28, p < .05). Korkea henkisen 

ponnistelun määrä oli merkittävä selittäjä, kun ennustettiin kiinnostuneisuutta (β = .46, p < .01), 

kiireisyyttä (β = .43, p < .01), väsyneisyyttä (β = .40, p < .01) ja ärtyneisyyttä (β = .34, p < .01). 

Neljännen askeleen muuttujista ainoastaan tilanteen vaikeus kykeni ennustamaan tunteita: korkea 

tilanteen vaikeus oli merkitsevä selittäjä, kun ennustettiin jännittyneisyyttä (β = .25, p < .01) ja 

surullisuutta (β = .24, p < .05). 
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3.3 Stressin, tunteiden, henkisen ja ruumiillisen ponnistelun yhteydet sosiaalisen tuen 

kokonaispistemäärään 

 

Toisessa regressioanalyysissa tutkittiin, miten hyvin stressi, tunteet sekä ruumiillinen ja henkinen 

ponnistelu ennustivat sosiaalisen tuen kokonaispistemäärää. Regressioanalyysista jätettiin pois 

tilanteen hallinta ja tilanteen vaikeus, sillä ne eivät korreloineet sosiaalisen tuen 

kokonaispistemäärän kanssa. Tarkemmat tulokset on esitetty taulukossa 5. Ensimmäiseen malliin 

valikoitui stressitaso, toiseen tunteet sekä kolmanteen henkinen ja ruumiillinen ponnistelu. 

Ainoastaan ensimmäisen askeleen stressitaso valikoitui merkitseväksi selittäjäksi: korkea stressitaso 

ennusti alhaisempaa sosiaalisen tuen kokonaispistemäärää (β = -.281, p < .05), selitysaste 11 %. 

Koko mallin selitysaste oli 14 %. 

Taulukko 5. 

Sosiaalisen tuen kokonaispistemäärän selittyminen stressillä, tunteilla sekä ruumiillisella ja 

henkisellä ponnistelulla.  

Muuttujat B β
 

aR
2
 ΔR

2 
p-arvo 

Askel 1:    .11**   

   Stressi
t
 -2.65 -.28**   .010 

Askel 2:    .16** .05  

   Ärtyneisyys / harmistuneisuus / suuttumus/vihaisuus
t 

1.23 .20   .500 

   Jännittyneisyys / ahdistun. / hermost./ huoles./pelok.
t 

-1.67 -.28   .230 

   Surullisuus / masentuneisuus / alakuloisuus
t 

-1.58 -.26   .113 

   Väsyneisyys
t 

1.08 .19   .183 

   Kiireisyys -.05 -.07   .662 

   Kiinnostuneisuus / innost. / haluk. / asiaan uppout.
t 

.00 .00   .993 

Askel 3:    .14** -.02  

   Ruumiillinen ponnistelu
t 

-.62 -.10   .571 

   Henkinen ponnistelu
t 

.14 .02   .928 

Huom. B = regressiokerroin, β = standardoitu regressiokerroin mallin viimeiseltä askeleelta, kun 

kaikki mallin muuttujat ovat mukana, ΔR
2 = 

mukautetun selitysasteen (R
2
) muutos, kun kaikki 

muuttujat ovat mukana, yläindeksi 
t  

= muuttuja transformoitu                  

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05 
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3.4  Sosiaalisen tuen ja tunteiden yhteydet stressitasoon 

 

Kolmanteen regressioanalyysiin valittiin selittäviksi muuttujiksi sosiaalisen tuen 

kokonaispistemäärä (1. askel) sekä tunteet (2. askel). Regressioanalyysista jätettiin pois tilanteen 

hallinta ja vaikeus sekä henkinen ja ruumiillinen ponnistelu, sillä ne eivät korreloineet stressitason 

kanssa. Tarkemmat tulokset on esitetty taulukossa 6. Ainoastaan ensimmäisen askeleen sosiaalisen 

tuen kokonaispistemäärä (ISSI) valikoitui merkitseväksi selittäjäksi: korkea sosiaalisen tuen 

pistemäärä selitti alhaisempaa stressitasoa (β = -.281, p < .05), selitysaste 11 %. Kokonaisselitysaste 

oli 16 %, kun tunteet olivat mallissa mukana.  

 

 Taulukko 6. 

 Stressin selittyminen sosiaalisen tuen kokonaispistemäärällä sekä tunteilla. 

Muuttujat B β aR
2 

ΔR
2 p-arvo 

Askel 1:    .11**   

   Sosiaalisen tuen kokonaispistemäärä (ISSI) -.03 -.27*   .010 

Askel 2:    .16** .05  

  Ärtyneisyys / harmistuneisuus / suuttumus /vihaisuus
t 

.23 .34   .214 

  Jännittyneisyys / ahdistun./ hermost. / huoles./ pelok.
t
 -.10 -.16   .488 

  Surullisuus / masentuneisuus / alakuloisuus
t 

-.11 -.17   .280 

  Väsyneisyys
t 

.04 .07   .614 

  Kiireisyys -.02 .18   .219 

  Kiinnostuneisuus / innost. / haluk. / asiaan uppout.
t 

.03 .08   .492 

Huom. B = regressiokerroin, β = standardoitu regressiokerroin mallin viimeiseltä askeleelta (kun 

kaikki mallin muuttujat ovat mukana, ΔR
2 = 

mukautetun
 
selitysasteen (aR

2
) muutos, kun kaikki 

muuttujat ovat mukana, yläindeksi 
t  

= muuttuja transformoitu                         

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05 
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Tarkempien tietojen saamiseksi sosiaalisen tuen ja stressin yhteyksistä tehtiin vielä neljäs 

regressioanalyysi, johon sisällytettiin selittävinä muuttujina sosiaalisen tuen neljä 

ulottuvuusmuuttujaa sekä tunteet. Tarkemmat tulokset on esitetty taulukossa 7. Ensimmäisessä 

mallissa mukana olivat sosiaalisen tuen määrä läheisiltä (AVAT), sosiaalisen tuen laatu läheisiltä 

(ADAT), sosiaalisen tuen määrä tuttavilta (AVSI) ja sosiaalisen tuen laatu tuttavilta (ADSI),  ja 

toisen mallin muodostivat tunteet. Ainoastaan ensimmäisen askeleen tuttavilta saadun sosiaalisen 

tuen laatu osoittautui merkitseväksi stressitasoa selittäväksi tekijäksi: tuttavilta saatu laadukkaaksi 

arvioitu sosiaalinen tuki ennusti pienempää stressitasoa (β = .238, p < .05), selitysaste 10 %. Koko 

mallin selitysaste oli 16 %. 

 

Taulukko 7. 

Stressin selittyminen sosiaalisen tuen eri ulottuvuusmuuttujilla sekä tunteilla 

Muuttujat B β aR
2 

ΔR
2 

p-arvo 

Askel 1:   .10**   

  Sosiaalisen tuen määrä läheisiltä (AVAT
t
) -.07 -.06   .681 

  Sosiaalisen tuen laatu läheisiltä (ADAT
t
) .13 .17   .294 

  Sosiaalisen tuen määrä tuttavilta (AVSI
t
) .02 .01   .890 

  Sosiaalisen tuen laatu tuttavilta (ADSI
t
) .26 .24*   .037 

Askel 2:   .16** .06  

  Ärtyneisyys / harmistuneisuus / suuttumus /vihaisuus
t 

.25 .38   .168 

  Jännittyneisyys / ahdistun. / hermost. / huoles./pelok.
t 

-.09 -.14   .532 

  Surullisuus / masentuneisuus / alakuloisuus
t 

-.11 -.17   .295 

  Väsyneisyys
t 

-.02 .00   1.00 

  Kiireisyys .02 .19   .198 

  Kiinnostuneisuus / innost. / haluk. / asiaan uppout.
t 

.02 .05   .638 

Huom. B = regressiokerroin, β = standardoitu regressiokerroin mallin viimeiseltä askeleelta (kun 

kaikki mallin muuttujat ovat mukana, ΔR
2 = 

mukautetun
 
selitysasteen (R

2
) muutos, kun kaikki 

muuttujat ovat mukana, yläindeksi 
t 
= muuttuja transformoitu                            

*** p < .001, ** p < .01, * p < .05,  
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4. POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia erityisesti sosiaalisen tuen kokonaispistemäärän ja 

sosiaalisen tuen eri ulottuvuuksien yhteyttä strukturoidulla päiväkirjalla mitattuihin tunteisiin. 

Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, kykeneekö sosiaalinen tuki ennustamaan päivän aikana 

koettuja tunteita. Lisäksi haluttiin selvittää, millainen yhteys sosiaalisella tuella ja stressillä on sekä 

ennustavatko nämä toisiaan.  

 

4.1 Päätulokset  

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää, onko sosiaalinen tuki yhteydessä 

tunteisiin ja kuinka sosiaalinen tuki muiden muuttujien ohella ennustaa tunteita. Oletus, että 

sosiaalinen tuki olisi yhteydessä vähäisempään negatiivisten tunteiden kokemiseen ja 

lisääntyneeseen kiinnostuneisuuden kokemiseen, sai osittain tukea. Regressioanalyysissa 

sosiaalinen tuki liittyi vähäisempään negatiivisten tunteiden kokemiseen ärtyneisyyden, 

jännittyneisyyden ja kiireisyyden osalta, mutta se ei ollut yhteydessä kiinnostuneisuuteen. 

Sosiaalisen tuen eri ulottuvuudet muiden muuttujien ohella selittivät eri tunteiden osalta 19 – 63 %. 

Sosiaalisen tuen ulottuuvuuksista ainoastaan sosiaalisen tuen määrä läheisiltä ja tuttavilta ennusti 

tunteita: korkeampi sosiaalisen tuen määrä läheisiltä ennusti vähäisempää jännittyneisyyttä ja 

kiireisyyttä, ja korkeampi sosiaalisen tuen määrä tuttavilta puolestaan ennusti vähäisempää 

ärtyneisyttä ja jännittyneisyyttä. Tämän tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia kuin 

aikaisempien tutkimusten havainnot, joiden mukaan sosiaalinen tuki liittyi vähäisempään 

negatiivisten tunteiden kokemiseen (Earls & Nelson, 1988; Kessler & McLeod, 1985; Nelson, 

1990). Tämän tutkimuksen tulokset eivät kuitenkaan tukeneet aiempia havaintoja, joiden mukaan 

sosiaalinen tuki oli yhteydessä positiivisiin tunteisiin (Cohen & Lemay, 2007; Finch, 1998; Watson, 

1988). Oletus sosiaalisen tuen laadun ja määrän yhtäläisestä merkityksestä ei myöskään saanut 

tukea tässä tutkimuksessa. Hieman yllättävää olikin, että ainoastaan sosiaalisen tuen määrä kykeni 

ennustamaan eri tunteita. Tämä tulos on ristiriidassa niiden tutkimusten kanssa, joissa  sosiaalisen 

tuen laatu oli määrää tärkeämpi hyvinvoinnin ennustaja (Antonucci, 1985; Franks ym., 2004; Gove 

ym., 1983; Parkkinen ym., 2001), sekä niiden tutkimusten kanssa, joissa laatu ja määrä olivat 



25 
 

molemmat yhtä tärkeitä hyvinvointia ennustavia tekijöitä kuitenkin vaikuttaen erilaisiin 

lopputuloksiin (Beckley, 2007; Earls & Nelson, 1988; Wu ym., 2010). Tämä yllättävä tulos saattaa 

johtua siitä, että tutkimuksen aineistossa oli vain miehiä, ja heille laaja sosiaalinen verkosto voi olla 

tunteiden kokemisen kannalta tärkeämpää kuin saadun tuen laatu. Viimeisenä oletuksena oli, että 

sekä läheiset että tuttavat ovat merkityksellisiä sosiaalisen tuen tarjoajia, ja tässä tutkimuksessa 

oletus osoittautuikin oikeaksi. Tulos on siis yhdenmukainen muiden tutkimusten kanssa, joiden 

mukaan myös muut kuin lähipiiriin kuuluvat ihmiset voivat tarjoamallaan sosiaalisella tuella 

vaikuttaa yksilön hyvinvointiin (Dakof & Taylor, 1990; Gore & Aseltine, 1995; LaRocco ym. 1980; 

Okun ym., 1988).  

    Toisessa tutkimuskysymyksessä oltiin kiinnostuneita siitä, onko sosiaalisella tuella ja stressillä 

yhteyttä ja miten hyvin ne ennustavat toisiaan. Oletus, että korkea stressaantuneisuus liittyisi 

alhaisempaan sosiaalisen tuen kokonaispistemäärään ja korkea sosiaalisen tuen kokonaispistemäärä 

liittyisi alhaisempaan stressaantuneisuuteen, sai tukea. Tulosten mukaan stressi ennusti sosiaalisen 

tuen kokonaispistemäärää niin, että mitä enemmän tutkittava koki stressiä, sitä alhaisempi oli 

sosiaalisen tuen kokonaispistemäärä. Tämän tutkimuksen mukaan siis yksilö ei saa stressaavissa 

tilanteissa normaalia enempää tukea eikä arvioi sitä laadukkaammaksi. Mallin selitysaste oli 14 %, 

kun mukana oli myös tunteet sekä ruumiillinen ja henkinen ponnistelu. Toisessa 

regressioanalyysissa korkea sosiaalisen tuen kokonaispistemäärä ennusti vähäisempää 

stressaantuneisuutta. Mallin selitysaste oli 16 %, kun mukana olivat myös tunteet. Tarkempien 

tulosten saamiseksi tehtiin vielä regressioanalyysi, jossa tutkittiin sosiaalisen tuen eri 

ulottuuvuuksien yhteyttä stressiin. Ainoastaan tuttavilta saadun sosiaalisen tuen laatu ennusti 

vähäisempää stressaantuneisuutta. Mallin selitysaste oli 16 %, kun mukana olivat myös tunteet. 

Tutkimustulokset ovat yhdensuuntaisia aikaisempien havaintojen kanssa, joissa sosiaalinen tuki on 

liittynyt vähäisempään stressaantuneisuuteen (Dobkin ym., 2002; Lackner ym., 2010; Lin, 2009; 

Viswesvaran, Sanchez, & Fisher, 1999). Vaikka sosiaalinen tuki onkin liittynyt aiemmissa 

tutkimuksissa myös korkeampaan stressitasoon (Barrera, 1981), tässä tutkimuksessa kyseistä 

ilmiötä ei havaittu. Mielenkiintoista on se, että ensimmäisen tutkimusongelman yhteydessä 

sosiaalisen tuen määrä oli laatua tärkeämpi tunteiden ennustaja, mutta stressin ennustamisessa 

puolestaan sosiaalisen tuen ulottuvuuksista ainoastaan laatu oli merkityksellinen. Toisaalta tunteet 

ja stressi ovat sisällöltään ja merkitykseltään hyvin erilaisia muuttujia, ja siten myös on 

ymmärrettävää, että eri sosiaalisen tuen ulottuvuudet ovat niiden kohdalla tärkeitä.  
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  4.2 Tutkimuksen rajoitukset ja vahvuudet  

 

Tämän tutkimuksen avulla saatiin uutta tietoa siitä, miten sosiaalisen tuen eri ulottuuvuudet ovat 

yhteydessä tunteisiin ja stressiin. Tutkimuksen vahvuutena voidaan siis pitää sitä, että sosiaalista 

tukea pystyttiin nyt tutkimaan yksityiskohtaisesti vertailemalla keskenään eri lähteistä saadun 

sosiaalisen tuen määrää ja laatua. Samaten vahvuutena voidaan pitää sitä, että negatiivisia tunteita 

oli eroteltu, joten tutkimuksen avulla saatiin näin yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa tietoa eri 

muuttujien yhteyksistä erillisiin tunteisiin.  

   Tuloksia tarkasteltaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon tutkimukseen liittyvät rajoitukset. 

Tutkittavat ovat arvioineet saamaansa sosiaalista tukea subjektiivisesti, mikä tulee ottaa huomioon 

tuloksia tulkittaessa. Subjektiivinen arvio tuesta ei välttämättä edusta todellisia arvoja. On 

mahdollista, että objektiivisesti mitattuna sosiaalinen tuki olisi eri tavoin yhteydessä esimerkiksi 

tunteiden kokemiseen. Tunteita olisi myös hyvä kartoittaa pidemmällä aikavälillä kuin vain yhdeltä 

päivältä, jotta tutkimuksen luotettavuus kasvaisi. Nyt tutkimushetken mieliala on saattanut vaikuttaa 

tunteiden arviointiin tarpeettoman korostuneesti. Yhden päivän tunnekokemukset eivät myöskään 

välttämättä edusta luotettavasti tutkittavan tavallisesti kokemaa tunne-elämää. Olisi tärkeää 

kartoittaa tutkittavan elämäntilanne tunteiden arvioimisen yhteydessä, jotta saataisiin tietoa 

mahdollisten kielteisten ja myönteisten kokemusten, kuten kriisien tai elämänmuutosten, 

vaikutuksesta koettuihin tunteisiin. Lisäksi tässä tutkimuksessa oli otettu positiiviset tunteet 

huomioon vain yhden tunteen eli kiinnostuneisuuden osalta. Tutkimuksen avulla olisi mahdollisesti 

saatu monipuolisempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa sosiaalisen tuen yhteyksistä positiivisiin 

tunteisiin, jos niitä olisi ollut aineistossa enemmän.  

     Tutkimukseen osallistui vain 35–45-vuotiaita miehiä, joten tulosten yleistettävyyden 

ulkopuolelle jäävät naiset sekä muihin ikäryhmiin kuuluvat ihmiset. Yleistettävyys kärsii myös 

jonkin verran siitä, että aineisto on kerätty vuonna 1987, eikä tuloksia voi siten täysin luotettavasti 

yleistää nykypäivään.  
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4.3 Tulosten merkitys ja jatkotutkimuksen tarpeet 

 

Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat sosiaalisen tuen merkityksen yksilön elämässä. Sosiaalinen 

tuki oli tulosten mukaan yhteydessä vähäisempään negatiivisten tunteiden kokemiseen ja 

alhaisempaan stressaantuneisuuteen. Näin ollen voidaankin sanoa, että sosiaalisella tuella on 

oletettavasti yksilön hyvinvointia lisäävä vaikutus. Lisäksi tämän tutkimuksen tulosten mukaan sekä 

tuen laatu että määrä olivat yhteydessä hyvinvointiin, joten niihin molempiin kannattaa kiinnittää 

huomiota. Samaten tulosten mukaan myös eri lähteistä saatu sosiaalinen tuki on merkityksellistä. 

Psykologin kannattaa hyödyntää sosiaalista tukea monella tapaa työssään erilaisten asiakkaiden 

kanssa, sillä sosiaalisesta tuesta ja ihmissuhteista asiakas saa todennäköisesti voimavaroja myös 

hoidon päätyttyä. Psykologin olisi hyvä aivan aluksi kartoittaa asiakkaan sosiaalisen verkoston 

laajuus sekä saadun tuen laatu. Jos sosiaalinen tuki tuntuu riittämättömältä joko määrällisesti tai 

laadullisesti, tilannetta voidaan yrittää parantaa erilaisilla keinoilla. Interventiot voidaan suunnata 

niin, että luodaan uusia tukiverkkoja, vahvistetaan olemassa olevia tai harjoitetaan ihmisiä 

sosiaalisissa taidoissaan. Omasta tukiverkostosta saatavaa sosiaalista tukea voi yrittää lisätä tai 

parantaa laadullisesti esimerkiksi ottamalla perheenjäsenet mukaan keskusteluihin ja pohtimalla 

yhdessä, miten he voisivat omalla toiminnallaan parantaa asiakkaan hyvinvointia. Asiakasta 

voidaan myös kannustaa ilmaisemaan avoimesti toiveensa tuesta lähipiirilleen. Uusia tukiverkkoja 

voidaan yrittää luoda kannustamalla asiakasta esimerkiksi uusien harrastusten pariin tai ohjaamalla 

erilaisiin tukiryhmiin. On muistettava, että myös psykologit, viranomaiset ja muut apua tarjoavat 

ammattihenkilöt ovat omalta osaltaan sosiaalista tukea tarjoavia lähteitä, niin tiedollisen kuin 

emotionaalisen tuen osalta. Myös sosiaalisten taitojen opettelu terapiassa saattaa auttaa oman 

tukiverkoston vahvistamisessa. Sosiaalinen tuki voisi myös olla tärkeä väline 

mielenterveysongelmien ehkäisemisessä, esimerkiksi riskiryhmien kanssa työskenneltäessä.  

     Sosiaalista tukea kannattaisi jatkossa tutkia yhä yksityiskohtaisemmin ja laajemmin. 

Vastaanotetun sosiaalisen tuen tutkimisen yhteydessä voisi kartoittaa myös annetun tuen merkitys 

yksilön hyvinvoinnille. On hyvin todennäköistä, että itsensä tärkeäksi tunteminen myös omalta 

osaltaan vaikuttaa yksilön elämänlaatuun. Mielenkiintoista olisi myös vertailla keskenään 

subjektiivisesti ja objektiivisesti mitatun sosiaalisen tuen ja tunteiden yhteyttä. Tässä tutkimuksessa 

tutkittavat olivat terveitä aikuisia, mutta lisätietoa voitaisiin saada vertailemalla keskenään 

psyykkisistä häiriöistä kärsivien ja terveiden tutkittavien sosiaalisen tuen saantia ja toisaalta sen 

yhteyttä hyvinvointiin. Näin ollen olisi mahdollista saada yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millaista 
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tuen tulisi olla, miten se vaikuttaa hyvinvointiin ja miten hyödyllistä se on kullekin ihmisryhmälle. 

Erityisen tärkeää olisi lisäksi tutkia sosiaalisen tuen mittauksen yhteydessä taustatekijöitä, joilla 

saattaa olla vaikutusta saatuun tukeen. Oletettavasti esimerkiksi persoonallisuuden piirteet, 

sosiaaliset taidot ja senhetkinen elämäntilanne vaikuttavat sosiaalisen tuen ja tunteiden tai 

sosiaalisen tuen ja stressin väliseen yhteyteen. Tämä tutkimus antoi tärkeää tietoa sosiaalisen tuen 

laadun ja määrän merkityksistä hyvinvoinnille. Jatkossa voitaisiin kuitenkin saada yhä tarkempaa ja 

interventioiden toteuttamisen kannalta hyödyllistä tietoa kysymällä tutkittavilta, mikä tekee tuesta 

laadukasta, keneltä sitä mieluiten vastaanottaisi ja millaisessa muodossa. Pitkittäistutkimuksen 

avulla saataisiin lisäksi paremmin selville, onko sosiaalisella tuella itsenäinen vaikutus 

hyvinvointiin ja kuinka vahva sen osuus hyvinvoinnin selittäjänä on muiden muuttujien ohella. 

Lisäksi jatkossa olisi tärkeää tutkia sitä, muuttaako stressi sosiaalisen tuen ja hyvinvoinnin välistä 

yhteyttä. Edelleen on nimittäin epäselvää, millainen rooli sosiaalisella tuella on yksilön 

hyvinvoinnille toisaalta matalan ja toisaalta korkean stressin ajanjaksoina. 
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