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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden psyykkistä oireilua ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimuksen
lähtökohtana ovat psyykkistä hyvinvointia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja koskevat terveyssosiologiset tutkimukset sekä
yliopisto-opiskelijoita ja heidän elämänvaihettaan koskevat tutkimukset. Tutkimus liittyy myös yliopisto-opiskelijoita koskevaan
ajankohtaiskeskusteluun sekä yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointia edistämään pyrkivään Kehrä-hankkeeseen.
Tutkimuksen tarkoituksena on ensinnäkin kuvailla yliopisto-opiskelijoiden psyykkisen oireilun määrää ja vaihtelua eri taustatekijöiden mukaan.
Toisena tavoitteena on selvittää, mikä tai mitkä tarkasteltavista taustatekijöistä parhaiten selittävät opiskelijoiden psyykkistä oireilua ja sen
vaihtelua. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu useiden eri tekijöiden, kuten sukupuolen, sosioekonomisen aseman ja sosiaalisten suhteiden,
olevan yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin ja oireiluun. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan joidenkin tällaisten yleisten tekijöiden merkitystä
yliopisto-opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi tarkastellaan joidenkin erityisesti opiskelijoiden elämään liittyvien tekijöiden
merkitystä heidän psyykkisen hyvinvointinsa kannalta.
Tutkimus on kvantitatiivinen ja aineistona käytetään YTHS:n Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000 -kyselytutkimuksen aineistoa
(N= 3174). Psyykkisen oireilun vaihtelua kuvaillaan ristiintaulukointien avulla ja lisäksi selvitetään logistista regressioanalyysia käyttäen, mitkä
taustatekijöistä parhaiten selittävät opiskelijoiden psyykkistä oireilua ja sen vaihtelua. Selittävät muuttujat muodostavat neljä ryhmää:
demografiset tekijät, opiskeluun liittyvät tekijät, toimeentulo ja sosiaaliset suhteet. Psyykkisen oireilun päämittarina on GHQ12 (General Health
Questionnaire). Toisena mittarina tulosten vertailuun ja vahvistamiseen käytetään eräiden psyykkisten oireiden esiintymisestä muodostettua
summamuuttujaa.
Tärkeimmiksi psyykkistä oireilua selittäviksi tekijöiksi osoittautuivat sekä naisilla että miehillä toimeentulo ja sosiaalinen tuki. Käytettävissä
olevien rahojen riittämättömyys oli selvästi yhteydessä runsaampaan oireiluun. Yhteys oli miehillä vielä vahvempi kuin naisilla. Sosiaalista tukea
ja sosiaalisia suhteita kuvaavista tekijöistä erityisesti yksinäisyys, keskustelutuen puute ja lähipiirin pienuus olivat yhteydessä runsaampaan
oireiluun. Myös sosiaalisen tuen yhteys oireiluun oli miehillä naisia vahvempi. Lisäksi oireilua esiintyi enemmän niillä, jotka kokivat
opinto-ohjauksen riittämättömäksi sekä niillä, jotka kokivat olevansa väärällä opiskelualalla.
Tulosten perusteella voidaan päätellä, että opiskelijoiden tukeminen eri muodoissa voi edistää heidän psyykkistä hyvinvointiaan ja siten ylläpitää
ja lisätä opiskelukykyisyyttä. Taloudellinen ja opintoihin liittyvä tuki sekä yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden sosiaalisia suhteita tukevat järjestelyt
voivat olla merkittävssä asemassa opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin kannalta.
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