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1 Johdanto 
 

Arki on osa yksilön omakohtaista kokemusta elämästä. Arjen kokemiseen ja arjen 

toimintoihin ovat yhteydessä monet eri tekijät, jotka ovat läsnä päivittäin. Medi-

asta saamme ristiriitaista tietoa suomalaisten hyvinvoinnista ja arjen kokemuk-

sista näkökulmasta ja asiayhteydestä riippuen. Suomi on esimerkiksi valittu vii-

meiset kolme vuotta maailman onnellisimmaksi maaksi YK:n onnellisuusrapor-

tissa, jossa huomioidaan yksilöiden onnellisuuskokemus, bruttokansantuote, 

eliniän odote, ystävyyssuhteet, hyväntekeväisyys, hallinnon korruptoitumatto-

muus ja vapaus päättää omista asioista (Helliwell, Layard, Sachs & De Neve, 

2020). Samaan aikaan Suomessa vahvistettiin vuonna 2019 yhteensä 746 itse-

murhatapausta. Vaikka suomalaisten itsemurhien määrä on pitkällä aikavälillä 

tarkasteltaessa ollut laskusuunnassa, silti 15–24-vuotiaiden suomalaisten kuolin-

syistä yli kolmannes liittyy itsemurhiin ja on korkeampi kuin EU-maiden keskiarvo. 

(SVT, 2019.)  

 

Tilastokeskuksen vapaa-ajan osallistumista koskevassa tutkimuksessa selvisi, 

että yhä useamman suomalaisen arki on muuttunut 2000-luvun aikana ikävystyt-

tävämmäksi ja raskaammaksi. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että kiireen koke-

mus on kasvanut jokaisessa ikäluokassa ja että lähes puolet 14-vuotiaista pitää 

arkeaan raskaana. (Tilastokeskus, 2019.) Tulokset ovat huolestuttavia, sillä arjen 

kuormittavuuden kokemus alkaa tulosten mukaan painamaan yhä useammalla jo 

nuoruudessa. Nuoruudesta arjen kuormittavuus ei useinkaan vähene, päinvas-

toin. Arkeen saattaa yhdistyä monia uusia kuormittavuutta kasvattavia tekijöitä, 

esimerkiksi jatko-opinnot, palkkatyö, omasta taloudesta huolehtiminen tai per-

heen perustaminen. Jos jo yläkouluikäinen nuori kokee arjen kuormittavana, on 

vaarana, että arjesta tulee jatkuvaa suorittamista ja kuormittavuudesta tulee itse-

ään ruokkiva kierre, josta on vaikea enää myöhemmin päästä pois.  

 

Tutkielmani tarve lähti liikkeelle siitä huolesta, että suomalaisten nuorten aikuis-

ten arjen kuormittavuuden kokemus on kasvanut ja heihin kohdistuu suuria pai-

neita esimerkiksi työn, median tai laajemmin yhteiskunnan tasolta. Nuorten ai-

kuisten elämänvaiheeseen kuuluu usein monia siirtymiä, joiden ajoittuminen 

päällekkäin tai esimerkiksi vertaisten kanssa eri aikaisesti voi lisätä yksilön 
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kuormittavuuden kokemusta. Nuorten aikuisten ikäryhmä ei kuitenkaan ole saa-

nut julkisessa arjen kuormittavuutta koskevassa keskustelussa osakseen tar-

peeksi huomiota verrattuna esimerkiksi siihen, kuinka paljon lapsiperheiden arjen 

kuormittavuus on ollut esillä. Tutkimusten mukaan on voitu kuitenkin osoittaa, 

että suuri joukko nuorista aikuista ei voi hyvin. Arjen hyvinvointi on sidoksissa 

moniin eri tekijöihin, jotka voivat yhdessä toimia toisiaan kasvattavina tai heiken-

tävinä. Jatkuva arjen kuormittavuuden kokemus saattaa myös lisätä nuorten ai-

kuisten epäilyjä koskien halukkuutta perheellistyä, sillä lastensaannissa on ha-

vaittu lykkäämistä ja epävarmuutta johtuen kielteisistä mielikuvista kuormittunutta 

ja kiireistä lapsiperhe-elämää kohtaan (Rotkirch, Tammisalo, Miettinen & Berg, 

2017, s. 37–40).  

 

Lisäksi huolta aiheuttaa se, että nuoret aikuiset ovat psykopatologisesti haavoit-

tuvaisessa iässä, sillä monella mielenterveyden häiriöllä on taipumus puhjeta 

nuoressa aikuisuudessa (Berger, 2014). Arjen kuormittavuuden voidaan nähdä 

lisäävän riskiä psykopatologisten haasteiden muodostumiselle, sillä ympäristöte-

kijät voivat toimia niitä laukaisevina tekijöinä. Arjen kuormittavuus pitkällä aikavä-

lillä on yhteydessä sekä fysiologiseen että mentaaliseen terveyteen. Esimerkiksi 

pitkittynyt stressi voi johtaa loppuun palamiseen ja kasvattaa mielenterveyshäiri-

öiden riskiä. Krooninen stressi arjessa on yhteydessä vastustuskykyyn ja yksilön 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, sillä pitkään jatkuva altistuminen stressihormo-

neille on ihmiselle haitallista. (McEwen, 2016.) Yhteiskunnallisesti merkittävää 

tästä tulee siksi, että pitkittyneen stressin seuraukset voivat aiheuttaa muutoksia 

esimerkiksi aivoissa ja lisätä riskiä sydän- sekä verisuonitaudeille, jotka puoles-

taan ovat yhteydessä suomalaisten yleisimpiin kuolinsyihin. 

 

Arjen kuormittavuuden kokemuksen ja sen helpottamisen tutkiminen voidaan siis 

nähdä monesta eri näkökulmasta merkittävänä. Kotitaloustieteen näkökulmasta 

siihen voidaan liittää esimerkiksi arjen hallinnan tutkimus kotitalouden toiminnan 

kohteena. Arjen hallintaa voidaan tarkastella persoonallisuuden ja toiminnan ke-

hittymisen kautta (Haverinen, 1996, s. 103). Toisaalta tutkielmassani tuon esille 

arjen hallitsemattomuuden viitekehyksen, jonka olemassaolo on syytä tiedostaa. 

Tällä viittaan elämän ennakoimattomuuteen ja ulkoisiin tekijöihin, jotka eivät ole 

yksilötason toiminnalla suoraan hallittavissa. Arjen hallinnan ja 
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hallitsemattomuuden suhteen kuormittavuuden kokemukselle olennaista on, että 

yksilö kykenee sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin ja oppii hallitsemaan omaa 

toimintaansa arjessa. 

 

Kotitaloustieteen näkökulmasta arjen kuormittavuutta voidaan tutkia myös ajan-

käytön ja ajan riittävyyden näkökulmista. Kylliäinen (2020) tutki pro gradu -työs-

sään blogikirjoittajien näkemyksiä kiireestä ja havaitsi, että arjen pyörittämisen 

lisäksi arjen kuormittavuus näyttäytyi siten, että ajan ei koettu riittävän edes vält-

tämättömiin tehtäviin. Tutkielmassani käsittelen tähän liittyen aikapulaa, jolla vii-

tataan länsimaiselle kiireelle tyypilliseen tilanteeseen, jossa yksilö kokee kiirettä 

ja ajan riittämättömyyttä, vaikka hänellä olisi varaa valita ja karsia tekemisiään 

(Ylikännö, 2015, s. 73–74). 

 

Arki on merkittävä osa elämää, eikä sen tulisi olla pelkkää kuormittunutta suorit-

tamista ja selviytymistä kohti vapaita tai lomaa. Arjen kuormittavuus muodostaa 

helposti kierteen, josta voi olla vaikeaa päästä pois. Kotitaloustieteen näkökul-

masta kiinnostavaa on, mitä ajatuksia nuorilla lapsettomilla aikuisilla on arjen 

kuormittavuudesta ja sen helpottamisesta. Näistä muodostuivat tutkielmani tutki-

muskysymykset sekä tutkimustavoite. Tutkielmassani keskityn omilleen muutta-

neisiin lapsettomiin nuoriin aikuisiin, jotka kokevat arjen kuormittavuutta ja ovat 

elämässään erilaisissa siirtymävaiheessa tai ohittaneet jo siirtymiä. Tutkielma ra-

jattiin koskemaan lapsettomia nuoria aikuisia, jotta saataisiin lisää tietoa ajasta 

ennen mahdollista lastensaantia. Aluksi kuvaan tutkielmani taustaa teoreettisen 

viitekehyksen avulla. Tämän jälkeen esittelen tuloksiani ja johtopäätöksiäni nuor-

ten lapsettomien aikuisten ajatuksia arjen kuormittavuudesta peilaten siihen 

myös heidän ajatuksiaan päivittäisestä arjesta ja ajan riittävyydestä. Lisäksi kä-

sittelen nuorten lapsettomien aikuisten keinoja helpottaa arjen kuormittavuutta. 

Aineistona toimii kohderyhmältä kerätty sähköinen lomakeaineisto, jonka analy-

soin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.  
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2 Arki osana jokapäiväistä elämää 
 

Arki on samaan aikaan universaalein ja yksilöllisin tila sekä kaikista ilmeisin, 

mutta kaikista parhaiten piilossa asia (Lefebvre, 1987). Tässä luvussa esittelen 

arjen käsitteen monisyistä määrittelyä ja sitä, miten se on tutkielmassani rajattu 

kotitaloustieteen näkökulmasta. Lisäksi avaan arkeen sidoksissa olevia, tutkiel-

mani kannalta keskeisiä käsitteitä. 

 

2.1 Kotitaloustieteen näkökulma arkeen 

 

Arjen käsitteen määrittelystä tekee haastavan se, että arki koskettaa jokaisen yk-

silön omaa elämää, mutta sitä voidaan tutkia myös tieteellisesti. Arjen käsitettä 

on pyritty määrittelemään usean eri tutkijan toimesta. Käytän tutkielmassani arjen 

käsitteen hahmottamiseen kotitaloustieteen näkökulmaan sopivia määritelmiä, 

jotka ovat tieteellisesti hyväksyttyjä ja sopivat Suomen kontekstiin, johon tutkiel-

manikin sijoittuu. 

 

Arkea ei ole aina pidetty merkityksellisenä yksilön hyvinvoinnille. Aiemmin arjen 

merkitys perustui ennemminkin siihen, mikä yhteys sen toimivuudella oli yksilön 

kykyyn toimia osana yhteiskuntaa (Korvela & Rönkä, 2014). Marxilainen sosiologi 

Henri Lefebvre (1987) esitti arjen olevan joukko toimintoja, jotka yhdistävät teki-

jöitä, jotka saattaisivat muutoin näyttää erillisiltä. Tällöin arki nähtiin tuotteena, 

jolloin arjen tuotanto synnyttää sen kulutuksen ja tuottajat voivat manipuloida sitä. 

Arki itsessään on tutkimuskohteena melko tuore, vaikka se on liittynyt ihmisten 

elämään aina ja siihen liittyviä ilmiöitä on tutkittu jo pidempään. Nykyisin puhu-

taan paljon yksilön hyvinvoinnista ja arki nähdään merkittävänä osana sitä.  

 

Kotitaloustieteen tutkija Pirjo Korvela ja kasvatustieteen tutkija Anna Rönkä tar-

kastelivat arkielämän käsitteellistämistä länsimaisessa perhetutkimuksessa. Tar-

kastelussa otettiin huomioon psykologian, kasvatustieteen ja sosiaalitieteiden 

alan tutkimukset. Tarkastelu tehtiin 1990-2008 julkaistuihin artikkeleihin ja koko-

elmateoksiin. Selvityksessä havaittiin, että perheiden arkielämää on käsitteellis-

tetty esimerkiksi rutiinien, käytäntöjen, mielialojen, rytmien ja toimintojen kautta. 

Lopullisen luokittelun tuloksena muodostui kolme teemaa, jotka ovat toiminnot, 
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ajallisuus ja tunteet. (Korvela & Rönkä, 2014, s. 197.) Nämä kolme teemaa ovat 

yhteydessä myös tutkielmani kannalta keskeiseen arjen kuormittavuuteen, sillä 

siihen voidaan nähdä olevan sidoksissa toimintojen määrä tai laatu, ajan riittä-

mättömyyden kokemus sekä erilaiset tunteet, jotka jälleen ovat yhteydessä yksi-

lön hyvinvointiin. 

 

Arjen tutkimuksen kentällä merkittävänä jaotteluna voidaan pitää myös Rita Fels-

kin (1999) arjen jaottelua kolmeen ulottuvuuteen, jotka ovat temporaalisuus, spa-

tiaalisuus ja modaalisuus. Temporaalisuudella hän hahmottaa arjen toistuvuuden 

luonnetta ja sitä, että arjessa on läsnä ajallisia syklejä. Spatiaalisuus kuvaa arjen 

paikantumista usein kotiin, modaalisuus puolestaan liittyy arjessa läsnä oleviin 

tavanmukaisuuksiin ja kokemukseen arjesta.  

 

Sue McGregor (2012) on soveltanut Felskin ajatuksia tarkemmin kotitaloustietee-

seen. McGregor tarkentaa temporaalisuuden viittaavaan toistuvuuteen ja käsittä-

vän historiallisen näkökulman sekä perinteet ja auttavan identiteetin sekä turval-

lisuuden tunteen saavuttamisessa. Toisaalta se myös vapauttaa yksilöä ja antaa 

tilaa luovuudelle. Spatiaalisuus kuvastaa kotitaloustieteen kentällä useimmiten 

kotia ja sen luonnetta maadoittavana paikkana, joka tarjoaa tilan vapaudelle, it-

semääräämisoikeudelle ja omalle tahdolle. Vaikka koti omaakin mahdollisuuden 

muuttua, sille ominaista on tuttuus ja turvan tuominen. Modaalisuudella puoles-

taan viitataan tapoihin, jotka muodostavat jokapäiväisen elämän. Ne helpottavat 

arjen elämistä, sillä ne vapauttavat aikaa ja resursseja muuhun. Tämä on mah-

dollista, koska kyseiset modaalisuuden toimet ja asenteet ovat niin syvään juur-

tuneita, että yksilö ei kiinnitä niihin huomiota. (McGregor, 2012.) 

 

Perhetutkija Kerry Daly (2001) lisää Rita Felskin määrittelyyn vielä aineelliset te-

kijät, terveyskysymykset, vuorovaikutuksen sekä moraaliset ja henkiset tekijät. 

Viime aikoina perhetutkimuksessa on kiinnostuttu lisää näistä teemoista ja erityi-

sesti tunteiden läsnäolo arjessa on saanut lisää huomiota. (Korvela & Rönkä, 

2014.) Tunteet ovat merkittävässä osassa arkielämää, joten niiden yhdistäminen 

arjen tutkimukseen on relevanttia.  
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Myös suomalaisessa kotitaloustieteen tutkimuksessa arki nähdään usein paikan-

tuvan kotiin (Sekki, 2018, s. 66). Arkeen liittyväksi mielletään kuitenkin myös an-

siotyö, joka ei välttämättä fyysisesti tapahdu kotona. Toisaalta kotona tehtävän 

etätyön mahdollisuudet ovat viime aikoina kasvaneet ja sen lisäksi moni tuo työ-

tehtäviään kotiin. Tutkielmani painopiste on kotona elettävässä arjessa, mutta 

ansiotyö kulkee siinä mukana, sillä se on merkittävä osa monen arkea ja se hei-

jastuu kotona vietettävään arkeen (Pääkkönen, 2020). Tutkielmassani tämä pe-

rusteltua myös siksi, että tutkimushetkellä suuri osa tutkittavista oli etätyössä ko-

tonaan COVID-19-pandemian vuoksi. Lisäksi tutkielmassani mukana olevat opis-

kelijat suorittivat samasta syystä pääsääntöisesti etäopintoja, eli myös heillä opin-

tojen arki sijoittui kotiin. 

 

Professori emerita Terttu Tuomi-Gröhn (2009) on puolestaan esittänyt, että toi-

minnan normaalit syklit edustavat arkea. Arkea voidaan jakaa esimerkiksi päivit-

täisiin, viikoittaisiin ja kuukausittaisiin sykleihin. Tätä toiminnan ajallista jaottelua 

arjesta on tutkinut myös Pirjo Korvela (2003), jonka esittelemää arkipäivän sek-

venssirakennetta on hyödynnetty myös myöhemmissä hankkeissa. Kotitaloustie-

teessä merkittävänä esimerkkinä tällaisesta hankkeesta voidaan pitää Väestölii-

ton Arki haltuun -hanketta, jota Sanna Sekki (2018) tutki väitöskirjassaan. Sek-

venssikarttamenetelmällä pyritään ankkuroimaan ajelehtiva arki. Sitä on hyödyn-

netty perhetyön apuvälineenä. Ajelehtivalle arjelle on tyypillistä rytmien ja rutii-

nien puute, jolloin arkea voi olla vaikeaa hallita. (Korvela, Holmberg, Jonsson, 

Kupiainen, 2009). Kuormittavan arjen keskellä rutiinit helpottavat päivittäisten asi-

oiden hoitamista, sillä tällöin yksittäisiin toimintoihin ei kulu niin paljon resursseja.  

 

Rutiineiksi voidaan luokitella arjen käytännöt, jotka sujuvat itsestään (Heinonen, 

2012). Kotitöistä pyykinpesu ja siivous koetaan yleisimmin rutiininomaisiksi vel-

vollisuuksiksi. Toisaalta ostoksilla käyminen ja puutarhanhoito nähdään myös hu-

vina ja harrastuksena, vaikka ne voidaan luokitella myös kotitöiksi. Vaikka suku-

puolittaiset erot kotitöiden jakautumisessa ovat kaventuneet, silti kotityöt rajoitta-

vat enemmän naisten vapaa-aikaa. (Pääkkönen, 2019.) Lisäksi naiset ovat ra-

portoineet useammin liiallisen vastuun kokemuksista kotitöiden osalta (Pietiläi-

nen & Attila, 2018, s. 104). On siis mahdollista, että kotityöt koetaan eri tavalla 

osaksi arkea ja monet eri tekijät ovat yhteydessä ajatuksiin niistä. 
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2.2 Yksilön arjen hallinta ja hallitsemattomuus 

 

Kotitaloustieteen tutkija Liisa Haverinen (1996) on tutkinut arjen hallintaa kotita-

louden toiminnan kohteena, johon kuuluvat persoonallisuuden ja toiminnan ke-

hittymisen näkökulmat. Kvalitatiivisesti ajateltuna arjen hallinta -käsitteelle on 

oleellista päämäärän laatu, jolloin siihen liitetään vastuu omasta ja yhteisestä hy-

vinvoinnista, sekä rationaalisuuden ja vuorovaikutuksen laatu. Kvalitatiiviset ulot-

tuvuudet arjen hallinnassa ovat toiminnan päämäärä, toimintaa ohjaava tieto ja 

toiminnassa ilmenevä vuorovaikutus, joiden avulla voidaan kuvata arjen hallinnan 

kehittymistä. (Haverinen, 1996, s. 103.) Arjen hallinnan kehittymiseen puolestaan 

voivat olla yhteydessä monet eri tekijät, esimerkiksi ihmissuhteet ja itseluottamus. 

 

Haverinen (1996) esittelee lisäksi arjen hallinnan jakautuvan kolmeen tasoon 

käytännön taitojen suhteen, jotka ovat osaava, taitava ja ymmärtävä arjen hal-

linta. Osaavalla tasolla arjen hallinta perustuu usein mallioppimiseen ja yksittäi-

siin, teknisiin työvaiheisiin, joissa yksilö tavoittelee hyötyä. Taitavalla tasolla puo-

lestaan mukaan tulee kotitalouden hyvinvoinnin tavoittelu, jolloin toiminnasta tu-

lee monipuolista ja suunnitelmallista. Ymmärtävä arjen hallinta taas heijastaa ref-

lektoinnin tuloksia ja elämänkatsomusta ja pohjautuu yhteisen hyvinvoinnin ta-

voitteluun. Arjen hallinnan kehittymistä ei kuitenkaan voida kuvata lineaarisena 

etenemisenä, sillä yksilö saattaa olla eri tasoilla eri toiminnoissa. (Haverinen, 

1996, s. 120–138.)  

 

Toisaalta arjen hallinnasta puhuttaessa tulee myös tiedostaa, että arki ei ole aina 

hallinnassa tai hallittavissa. Tutkielmassani käytetään tähän liittyen käsitettä ar-

jen hallitsemattomuus, jolla kuvataan arjen hallittavuuden haasteita. Tällä tarkoi-

tetaan sitä, että arki sisältää toimintoja, joita ei ole yksilönä suoraan mahdollista 

hallita. Tällaisia ovat esimerkiksi arkeen liittyvät käytänteet, tapahtumat tai tilan-

teet, joiden hallinta ei ole pelkästään yksilön käsissä. Näitä voivat olla esimerkiksi 

kuolema, sairastuminen tai ihmissuhteisiin liittyvät asiat. Arjen hallinnan piiriin 

puolestaan voidaan nähdä kuuluvan erityisesti arjen toiminnot, kuten kuluttami-

nen ja asiointi, joita on mahdollista yksilötasolla hallita. Arjen hallinta ja hallitse-

mattomuus eivät esiinny dikotomisena jaotteluna, vaan ennemminkin jatkumona, 

jonka eri vaiheille yksilö voi sijoittua eri osa-alueiden suhteen. Ydin arjen 
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elämisessä on siinä, kuinka yksilö pystyy suhtautumaan arjen hallitsemattomuu-

teen. Tämä puolestaan on yhteydessä siihen, mitä ajatuksia yksilöllä on arjen 

kuormittavuuden suhteen, sillä sekä arjen kuormittavuuteen että hallintaan tekijät 

ovat vähintäänkin osittain yhteisiä. 

 

Vuoden 2015 nuorisobarometrin tulosten pohjalta tutkittiin lapsuuden elinolojen 

yhteyttä nuorten aikuisten arjen hallintaan. Arjen hallinta jaettiin tutkimuksessa 

kolmeen osa-alueeseen, jotka olivat talouden hallinta, sosiaalisten suhteiden hal-

linta ja käytännön arjen hallinta. Tuloksissa havaittiin, että nuoren koulutuksen 

merkitys korostui erityisesti talouden hallinnan osalta. Kouluttautuminen osoittau-

tui nuoren taloudenhallintaa suojaavaksi tekijäksi, vaikka lapsuuden perheessä 

olisi ollut taloudellisia vaikeuksia. (Kestilä, Kauppinen & Karvonen, 2016.) Erityi-

sesti Suomen osalta nämä tulokset ovat palkitsevia, sillä ilmainen koulutus antaa 

nuorille näitä mahdollisuuksia ja kannustaa valtiota tukemaan nuorten opiskelua. 

 

Nuorten arjen hallinnan tutkimuksessa havaittiin myös, että lapsuudenperheen 

taloudelliset vaikeudet, vanhempien työttömyys tai alkoholismi olivat yhteydessä 

erityisesti nuoren talouden hallinnan ongelmiin. Nuoren sosiaalisten suhteiden 

haasteet olivat puolestaan yhteydessä lähes kaikkiin lapsuudenperheen vaikeuk-

siin, esimerkiksi mielenterveysongelmiin ja ristiriitoihin perheessä. Käytännön ar-

jen hallinnan osalta merkittävimmiksi haasteeksi nousivat lapsuudenperheen al-

koholiongelmat. (Kestilä ym., 2016.) Tämä voisi toisaalta selittyä sillä, että alko-

holiongelma saattaa periytyä, mutta toisaalta myös sillä, että käytännön arjen hal-

linnan malli lapsuudenperheestä voi alkoholin vuoksi olla rikkonainen. 

 

Tutkimukset nuorten arjen hallinnan taidoista osoittavat, että lapsuudenperheen 

vaikeudet saattavat heijastua nuoren aikuisen arkeen, mutta toisaalta myös sen, 

että sukupolvien välistä periytyvyyttä voi pyrkiä välttämään esimerkiksi kouluttau-

tumisen keinoin. Periytyvyyttä voidaan selittää esimerkiksi toimintatapojen tai aja-

tusten sidonnaisuudella nuoren aikuisen elämään. Voi olla, että moni opittu malli 

ei ole tietoinen, mutta toisaalta osalla nuorista saattaa olla ajatuksia siitä, halu-

aako toistaa vanhemmilta saatuja malleja vai ei. 
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Arjen hallinnan voidaan nähdä olevan yhteydessä hyvinvointiin arjessa. Anu Rai-

jas (2008) on tutkinut arjen hyvinvointia ja esittänyt, että yksilön hyvinvointi konk-

retisoituu ja näyttäytyy arjessa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi arjen toimintojen 

sujuvuutta ja kokonaisuuden hallintaa. Yksilön heikko hyvinvointi saattaa heijas-

tua arjesta suoriutumiseen, jos yksilön resurssit eivät riitä päivittäisistä asioista 

huolehtimiseen. Esimerkiksi vuorokauden rytmit, kodin siisteyden ylläpito ja palk-

katyön suorittaminen saattavat helposti kärsiä hyvinvoinnin kärsiessä. Yksilön hy-

vinvointia on tutkittu länsimaissa monista eri näkökulmista. Hyvinvointia voidaan 

tutkia esimerkiksi talous- tai sosiaali-indikaattoreiden näkökulmasta. Toisaalta 

myös ajankäyttötutkimuksista on saatu tietoa esimerkiksi vapaa-ajan merkityk-

sestä yksilön hyvinvoinnille. Hyvinvointia voidaan tutkia myös suoraan ihmisten 

onnellisuutta ja tyytyväisyyttä tutkimalla. (Raijas, 2008.) Arjen hyvinvoinnin tutki-

mus edellyttää monien näkökulmien huomioimista, sillä siihen sidoksissa olevat 

tekijät ovat monisyisiä. 

 

Arjen hallinnan osalta käsittelen tutkielmassani erityisesti sen sisäistä näkökul-

maa. Tämä korostaa arjessa elämän tasapainoisuutta suhteessa itseen ja lähim-

mäisiin, sillä yksilön toiminta liittyy laajemmin yhteisön hyvinvointiin. (Haverinen 

& Saarilahti, 2009.) Jotta arjen kuormittavuutta voi hallita, on hallittava arkea. Toi-

saalta on myös tärkeä ymmärtää, että kyseessä on toiminnan ihanteellinen ta-

voite ja että yksilö voi olla eri toimintojen suhteen eri tasoilla. Arjen hallinta koskee 

erityisesti yksilön toimintoja, joihin tämä itse voi vaikuttaa. Arjen hallitsematto-

muus kulkee tutkielmani mukana erityisesti sietämisen näkökulmasta, sillä yllät-

tävien tilanteiden ja epävarmuuden sieto hallitsemattomien asioiden suhteen voi-

daan nähdä arjen kuormittavuuden kokemuksen voimakkuuteen yhteydessä ole-

vana tekijänä. 
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2.3 Arjen kuormittavuus 

 

Tilastokeskuksen vapaa-ajan osallistumista koskevan tutkimuksen mukaan suu-

rin osa suomalaisista pitää arkeaan mielenkiintoisena. Kuitenkin yhä useamman 

suomalaisen arki on muuttunut 2000-luvun aikana ikävystyttävämmäksi ja ras-

kaammaksi. Esimerkiksi 20–24-vuotiaista 28 % ja 24–29-vuotiaista 21 % pitää 

arkeaan erittäin tai melko ikävystyttävänä (Tilastokeskus, 2019). Myös kiireen ko-

kemus on kasvanut kaikissa ikäluokissa (Pääkkönen, 2020). Tutkielmassani ar-

jen ikävystyttävyys ja raskaus yhdistyvät käsitteessä arjen kuormittavuus, jolla 

viitataan henkiseen kuormittavuuteen. 

 

Teknologian lisääntyneen käytön on nähty kasvattavan arjen kuormittavuuden 

kokemusta. Tämä on perusteltu sillä, että teknologian on esitetty hämärtävän ra-

jaa työn ja vapaa-ajan välillä (Hanifi, 2019). Tämä korostuu erityisesti silloin, jos 

käyttää vapaa-ajan lisäksi työssään teknologiaa. Tällöin teknologia vie vuorokau-

dessa helposti paljon aikaa. Paitsi että sen pitkäkestoinen käyttö puuduttaa, se 

vie myös mahdollisuuden työn ja vapaa-ajan selkeästä erottamisesta. Tämä nä-

kökulma sai uuden ulottuvuuden COVID-19-pandemian aiheuttaman etätyön voi-

makkaan lisääntymisen aikaan, sillä yhä useammalla työn fyysinen ympäristö 

siirtyi kotiin, jolloin teknologian jatkuva käyttö tapahtuu kotona fyysisesti samassa 

tilassa kuin vapaa-ajallakin. 

 

Arjen kuormittavuuden kokemukseen voidaan nähdä olevan yhteydessä myös 

haasteet pysyä perässä nopeissa muutoksissa ja sykleissä. Yhteiskunnassamme 

on havaittavissa yhä nopeampia siirtymiä elämänvaiheista toisiin. Ajan tihentymi-

nen on saanut aikaan suorittamisen ja erityisesti monisuorittamisen tarpeen. Ly-

hytkestoisten tehtävien lisääntyminen on kasvattanut suorittamisen tarvetta, sillä 

tehtävät tulee hoitaa mahdollisimman nopeasti pois päiväjärjestyksestä (Anttila, 

Anttila, Liikkanen & Pääkkönen, 2015, s. 14–15.) Erityisesti nuorilla aikuisilla 

tämä korostuu, sillä heihin kohdistuu yhteiskunnan tasolta painetta suoriutua tie-

tyistä, esimerkiksi kouluttautumiseen tai työelämään liittyvistä siirtymistä tietyssä 

rytmissä tai aikataulussa, joita tuetaan poliittisilla päätöksillä ja tukijärjestelmillä.  
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Toimintojen kuormittavuutta saatetaan helposti myös lisätä usean asian päällek-

käisellä tai rinnakkaisella tekemisellä eli multitaskauksella (eng. multitasking). Il-

miötä tutkineet Buser ja Peter (2012) havaitsivat, että multitaskaus heikentää 

suoritusta merkittävästi verrattuna asioiden peräkkäiseen tekemiseen. Tämä se-

littyy sillä, että tehtävien vaihtelu vaatii yksityiskohtien ja vaiheiden palauttamista 

muistiin, joka kuluttaa aikaa ja energiaa. Tällöin myös asioihin syventyminen 

muuttuu haastavaksi. 

 

Arjen kuormittavuudesta ja sen lisääntymisestä puhuttaessa voidaan pohtia sitä, 

onko kyseessä todellinen kuormittavuuden lisääntyminen vai kuormittavuuden 

kokemuksen lisääntyminen. Oletettavasti kyse on molempien yhteisvaikutuk-

sesta. Esimerkiksi työelämässä pärjääminen edellyttää yhä kasvavaa kykyä hal-

lita useita asioita, sietää epävarmuutta ja suoriutua haasteista, jolloin yksilöön 

kohdistuvan kuormittavuuden voidaan ajatella kasvaneen. Toisaalta yksilö saat-

taa kokea kuormittavuuden voimakkaampana kuin aiemmin johtuen muista 

syistä, esimerkiksi yksityiselämän haasteiden tai henkisen pahoinvoinnin lisään-

tymisen vuoksi. Tutkielmassani keskityn kuvaamaan ajatuksia arjen kuormitta-

vuudesta, joka kuvastaa erityisesti yksilötasolla tutkittaessa henkilökohtaista ko-

kemusta kuormittavuudesta. Ajatuksia ja kokemuksia tutkittaessa tulee kuitenkin 

huomioida, että samanlaiset taustatekijät tai olosuhteet eivät välttämättä tuota eri 

yksilöille samoja kokemuksia tai päinvastoin. Kyseessä ovat aina henkilökohtai-

set ajatukset, joihin esimerkiksi yksilön persoonallisuus ja herkkyys ovat sidok-

sissa. 

 

Kuormittavuuden kokemukseen voidaan nähdä myös liittyvän yhteiskuntamme 

ilmiöihin aikaköyhyyteen ja kiireeseen statussymbolina. Kotitaloustieteen opin-

näytetyössä tutkittiin blogikirjoittajien näkemyksiä kiireestä ja havaittiin, että arjen 

kuormittavuus näyttäytyi arjen pyörittämisen lisäksi myös siinä, että aika ei tuntu-

nut riittävän edes välttämättömiin tehtäviin (Kylliäinen, 2020, s. 41). Seuraavassa 

alaluvussa avaan tarkemmin kuormittavuuteen yhteydessä olevaa kiirettä ja ai-

kapulaa. 
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2.4 Kuormittavuuden kierteeseen yhteydessä olevat kiire ja ai-

kapula  

 

Kiire ei jakaudu yhteiskunnassamme tasaisesti, sillä sen on havaittu liittyvän eri-

tyisesti työssäkäyvien hyväosaisten elämään. Kiire ei kuitenkaan liity pelkästään 

työhön, vaan se ulottuu myös aikataulutettuun vapaa-aikaan. (Ylijoki, 2015, s. 

45.) Kiire ei siis pääty työpäivän päättämiseen tai muun toimen loppuun saatta-

miseen. Siksi siitä on tullut arkea leimaava ominaisuus, jonka välttäminen on 

haastavaa. 

 

Kiireestä muodostuu helposti kierre. Kiireisessä tilanteessa ajankäyttöä yritetään 

hallita ja siitä pyritään tekemään kontrolloitua ja tehokasta. Aikatauluja luodaan 

päiville, viikoille ja kuukausille, mutta samalla tiedostetaan jatkuva muutosten 

mahdollisuus. (Ylijoki, 2015, s. 49.) Tällöin vaarana on, että arjesta tulee aikatau-

lujen läpi elämistä. Yksilö alkaa helposti suorittaa elämää, eikä kiirettä saa pois-

tumaan, vaikka kuinka suorittaisi suunnittelemiaan aikatauluja läpi. 

 

Nyky-yhteiskunnassamme on myös havaittavissa kiireen statussymboli, joka 

viestii yksilön kunnianhimosta ja osaamisesta, joka puolestaan näyttäytyy pitkinä 

työpäivinä ja vapaa-ajan puutteena. Tämän statussymbolin on esitetty olevan ha-

luttu ominaisuus työmarkkinoilla. (Bellezza, Paharia & Keinan, 2017, s. 119.) Kii-

rettä onkin esitetty keskiluokkaiseksi ilmiöksi, joka ei johdu vähäisestä ajasta, 

vaan ennemminkin siitä, että rahaa on kulutettavaksi yhä enemmän. Toisaalta 

elämän rytmien nopeutumista on esitetty merkittäväksi syyksi sille, että ihminen 

alkaa kokea kiirettä. (Anttila ym., 2015, s. 9.) Tämä saattaisi selittyä esimerkiksi 

sillä, että päivät täyttyvät merkittävästä määrästä lyhytkestoista tekemistä, joka 

kuormittaa jaksamista ja saa yksilön kokemaan kiirettä. 

 

Työhön liittyvän kiireen lisäksi aikuisopiskelijoiden arjen on esitetty olevan kii-

reistä. Aikuisopiskelijoita tutkittaessa havaittiin, että kiireelle vastapainoksi halu-

taan järjestää vapaa-aikaa, jolloin ei tehdä mitään tai mennä minnekään. (Heinilä, 

2014, s. 277.) Kiireinen arki saattaa siis kuormittaa niin voimakkaasti, että vapaa-

aikaa on käytettävä omien akkujen lataamiseen. 
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Aikuisopiskelijat näkivät kiireisen aikataulun väliaikaisena ja kaoottiset hetket 

pystyttiin selättämään, koska ne nähtiin siirtyminä kohti rauhallisempaa vaihetta 

(Heinilä, 2014, s. 278). Aikuisopiskelijalle tämä on ymmärrettävää, sillä opiskelu 

rytmittyy usein jonkinlaisiin periodeihin ja opiskelusta on ajoittain myös lomaa. 

Toisaalta opiskelu on usein myös väliaikaista, sillä sen tavoitteena on valmistua. 

Kuitenkin tämä ajattelu ajanjaksojen selättämisestä hankaloittaa hetkestä nautti-

mista, eikä se useinkaan pääty opintojen valmistumiseen, vaan sitä seuraa seu-

raava siirtymä ja vaihe kohti seuraavia haasteita. Näin elettynä elämä on täynnä 

jaksoja, jolloin odotamme yhä uudelleen uutta siirtymää, sillä elämästä ei saa 

valmista.  

Kiireeseen liittyen voidaan puhua myös aikapulasta tai aikaköyhyydestä. Aika-

köyhyydellä kuvataan ajan puutteen äärimmäisintä tilaa, jossa yksilö on pakotettu 

esimerkiksi usean työn vuoksi tilanteeseen, jossa vapaa-aikaa ei ole. Aikapulalla 

puolestaan viitataan yksilön valinnanvapauteen, jossa yksilöllä on varaa valita 

ajankäytöstään ja tällöin useamman asian tekeminen on oma valinta. (Ylikännö, 

2015, s. 73–74.) Aiemmin mainittu kiireen profiloituminen hyväosaisten ongel-

maksi viittaa juuri aikapulaan.  

 

Ylikännö (2015) havaitsi tutkiessaan suomalaisten aikapulan kokemuksia, että 

ajan puutteen tai kiireen kokemukset suhteutetaan käsityksiin ja odotuksiin siitä, 

kuinka ajankäytön tulisi kussakin elämänvaiheessa näyttäytyä. Esimerkiksi opis-

kelijan ajatus vertaisryhmänsä ajankäytöstään on oletettavasti erilainen kuin 

suurperheen äidin tai eläkkeellä olevan henkilön. Kiire on siis aina subjektiivinen 

kokemus, jota ei voida ulkoapäin arvioida eikä myöskään hoitaa. 
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3 Nuorten aikuisten arjen hyvinvointi  
 

Hyvinvointi on monimerkityksinen käsite, jolle voidaan asettaa eri sävyjä riippuen 

kontekstista. Tieteessä hyvinvoinnin nähdään kattavan muun muassa terveyden, 

sosiaalisen identiteetin sekä sosiaaliset suhteet aineellisen ihmisenä olemisen 

lisäksi. Hyvinvointiin ovat yhteydessä yksilön elinolot sekä kyvyt ja mieltymykset 

(Karvonen, 2019, s. 96). Hyvinvoinnille ei voida asettaa suoraa vastakohtaa, ku-

ten pahoinvointia, vaan se voidaan nähdä jatkumona, jolle yksilö voi eri tilanteissa 

sijoittua eri tavoin. Autio ja Lombardini-Riipinen (2006) tutkivat Helsingin yliopis-

tossa opiskelevien nuorten aikuisten kirjoituksia koskien terveellistä elämänta-

paa. Osoittautui, että nuoret tunnistavat terveyttä ylläpitäviä ja edistäviä tekijöitä. 

Ruokavalion, liikunnan, levon ja fyysisen terveyden lisäksi he nimesivät ihmis-

suhteiden merkittävyyden, henkisen tasapainon sekä suhtautumisen itseen tär-

keinä tekijöinä. Myös stressin ja kiireen uhka terveydelle tiedostettiin. Tässä lu-

vussa esittelen nuorten aikuisten arjen hyvinvointiin yhteydessä olevia tekijöitä ja 

avaan niiden yhteyttä arjen kuormittavuuteen.  

 

3.1 Nuorten aikuisten elämään tyytyväisyys ja tulevaisuuden 

näkymät  

 

Koettu hyvinvointi kiteytyy elämään tyytyväisyydessä (Karvonen, 2019, s. 96). 

Tyytyväisyys omaan elämään voidaan puolestaan nähdä arjen kuormittavuuden 

kokemukseen yhteydessä olevana tekijänä. Vuoden 2016 nuorisobarometri tutki 

15–29-vuotiaiden suomalaisnuorten ajatuksia tulevaisuudesta. Tutkimuksessa 

havaittiin, että vahvimmin elämään tyytymättömyyden kanssa korreloi huoli yksi-

näisyydestä. Lisäksi huolet omasta toimeentulosta ja terveydestä nousivat esiin 

tyytyväisyyteen yhteydessä olevina tekijöinä. Yleisesti tutkimuksessa saatiin viit-

teitä siitä, että myönteiset tulevaisuudennäkymät ja toiveikkuus ovat tärkeitä tyy-

tyväisyydelle elämässä. Erityisesti hyvinvoinnin matalilla tasoilla optimismi muo-

dostui erittäin tärkeäksi tekijäksi tyytyväisyyden kannalta. (Myllyniemi, 2017, s. 

85–87.) Elämään tyytyväisyyden tärkeys korostuu yksilön arjessa, sillä se on yh-

teydessä päivittäin läsnä oleviin tekijöihin. Elämään tyytyväisyyden haasteet 

saattavat esimerkiksi voimistaa arjen kuormittavuuden kokemusta. 
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Elämään tyytyväisyyteen on siis esitetty olevan yhteydessä yksilön toiveet kos-

kien tulevaisuutta (Myllyniemi, 2017). Tutkittaessa 1901 suomalaisen nuoren 

vastauksia heidän odotuksistaan koskien omaa elämäänsä pystyttiin löytämään 

33 tilastollisesti merkitsevää tekijää, jotka olivat yhteydessä tyytyväisyyden vaih-

teluun. Vahvimmat yhteydet liittyivät perheen perustamisen sekä lastensaamisen 

ja omistusasunnon toiveisiin. (Salonen & Konkka, 2017.) Kyseessä ovat länsi-

maisittain melko perinteiset odotukset, joihin yhteiskunnan toimet ja rakenteet 

vahvasti myös ohjaavat. 

 

Toisaalta samaan tutkimukseen osallistuneiden nuorten aikuisten vastauksia pel-

kojen ja tulevaisuuden näkökulmasta tutkineet Aapola-Kari ja Wrede-Jäntti 

(2017) havaitsivat, että perinteisten asunto- ja perhehaaveiden lisäksi nuoret pi-

tävät tärkeänä työn mielekkyyttä sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Voisi siis 

esittää, että nuorten keskuudessa on huomattavissa henkiseen hyvinvointiin ja 

ei-materialistisiin asioihin liittyvien arvojen nousua. Tutkimuksessa havaittiin 

myös, että samat teemat esiintyivät unelmien ja pelkojen joukossa. Esimerkiksi 

unelma parisuhteesta ja perheestä näkyi käänteisesti pelkona yksinäisyydestä. 

(Aapola-Kari & Wrede-Jäntti, 2017.)  

 

Nuorten tyytyväisyys nykyiseen elämäänsä on 2000-luvulle tultaessa tasoittunut 

sukupuolten välillä, sillä aiemmin tytöt olivat keskimäärin tyytyväisempiä elä-

määnsä. Molempien sukupuolten tyytyväisyys on viime vuosikymmenien aikana 

ollut kuitenkin laskussa, jota on selitetty esimerkiksi talouden laskusuhdanteilla ja 

taantumilla. (Myllyniemi, 2017, s. 87.) Toisaalta esimerkiksi sosiaalisen median 

käyttö on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla ja toisten elämän seuraamisesta 

sosiaalisen median julkaisujen pohjalta on tullut osa päivittäistä arkea. Kyseiset 

julkaisut ovat kuitenkin usein osa valikoitua tai jopa sponsoroitua kokonaisuutta. 

Oman elämän peilaaminen niihin luo helposti vääristyneen kuvan todellisuu-

desta. Siinä missä aiemmin suomalaiset jakoivat samat vähälukuiset tv-kanavat, 

sanomalehdet ja radion, on nykypäivänä lukematon määrä vaihtoehtoja, jotka 

eriyttävät median seuraamistamme. Lisäksi median eriytymistä lisäävät kohden-

netut mainokset ja sosiaalisen median algoritmit, jotka näyttävät meille tietyn-

laista valikoitua sisältöä. 
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Yhteiskunnan vaurastuminen ja materiaaliset arvot on pitkään mielletty merkittä-

viksi yksilön tyytyväisyyttä lisääviksi tekijöiksi. Tutkimustuloksilla on kuitenkin 

voitu osoittaa muuta. Salosen ja Konkan (2017) tutkimuksessa hyvinvointia lä-

hestyttiin onnellisuusperustaisesti, jolla pyrittiin täydentämään esimerkiksi brutto-

kansantuotteen (BKT) tuomaa tietoa. Tutkimuksessa havaittiin, että nuorten tyy-

tyväisyys elämäänsä oli vain osittain kytkeytynyttä materiaaliseen vaurauteen tai 

muihin teollisen aikakauden arvoihin, kuten ennustettavuuteen, pysyvyyteen ja 

järjestykseen. Tulosten perusteella saatiin viitteitä siitä, että nuorten käsitys hy-

vinvoinnista on laaja ja siihen ovat merkittävästi yhteydessä kulttuurinen moni-

naisuus, ekologisuus sekä kestävyys ja erityisesti niiden toteuttaminen omassa 

elämässä. Näiden tulosten pohjalta on ymmärrettävä, että nyky-yhteiskunnan 

mittarit, kuten BKT, eivät riitä tyytyväisyyden kuvaajiksi, sillä esimerkiksi nuorten 

hyvinvointiin on yhteydessä universaaleja ja aineettomia tarpeita.  

 

Tulevaisuus ja siihen kohdistuvat toiveet eivät kuitenkaan ole selviä kaikille. Suo-

malaiset nuoret kokevat painetta siitä, kuinka elämän tulisi edetä kohti aikui-

suutta, vaikka perinteisinä pidetyt siirtymät tapahtuvatkin nykyisin keskimääräi-

sesti myöhemmin. Paineisiin ovat yhteydessä koulutusjärjestelmä, työmarkkinat 

sekä sosiaaliset yhteisöt. (Kojo, 2012, s. 94.) Nykyajan vaatimukset voivat luoda 

paineita ja jatkuvaa arjen kuormitusta, eikä yksilö välttämättä tule koskaan yltä-

mään koettuihin vaatimuksiin. 

 

Onkin esitetty, että aikuistumisen kulttuurinen malli on murroksessa. Aikuistumi-

sen kulttuurisella mallilla tarkoitetaan tiettyjä vaiheita ja siirtymiä nuoren elä-

mässä, joilla pyritään lopulta saavuttamaan pysyviä asemia ja statuksia. (Kojo, 

2012.) Tällä hetkellä monen nuoren todellisuus ei vastaa kulttuurista mallia ja 

paineita vastaan taisteleminen saattaa kuormittaa. Osa nuorista kokee olevansa 

myöhässä elämäntilanteista ja saattaa verrata omaa epätavallista tai viivästy-

nyttä tahtiaan toisten ”normaaliin”, sillä yhteiskunnan instituutiot toimivat edelleen 

kulttuurisen mallin mukaan (Kojo, 2012). Aikuistumisen kulttuurisesta mallista 

poikkeaminen tuottaa nykynuorille enenevissä määrin ongelmia esimerkiksi po-

liittisten päätösten vuoksi. Viimeisimpänä nuorten elämänkulkua ohjaavana pää-

töksenä voidaan pitää päätöstä oppivelvollisuuden pidentämisestä 18-vuotiaaksi 
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asti, jolla tavoitellaan jokaiselle nuorelle toisen asteen opintojen suorittamista 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2020). 

 

Nuorten polku aikuisuuteen ei kuitenkaan kulje kaikilla samaa reittiä ja yksilökoh-

taiset tavoitteet saattavat olla erilaisia. Häkkinen ja Salasuo (2017) tutkivat suku-

polvien välistä muutosta hyvän elämän tavoittelussa ja havaitsivat, että hyvän 

elämän eetos on toiminut pitkään historiassa yksilöitä eteenpäin vievänä voi-

mana, joskin se on muuttanut muotoaan sukupolvien erilaisissa konteksteissa. 

Muutoksiin ovat olleet yhteydessä erityisesti yhteiskunnan muutokset tai kriisit. 

Ensimmäinen sukupolven tasolla tapahtunut muutos voidaan paikallistaa nälkä-

vuosien lasten sukupolveen, jolloin agraariyhteiskunta ei enää tarjonnut hyvää 

elämää kaikille ja ratkaisuja oli lähdettävä etsimään oman yhteisön ulkopuolelta.  

 

Toinen suurempi sukupolven tasolla tapahtunut muutos paikallistuu toisen maa-

ilmansodan jälkeen, erityisesti 60-luvulla syntyneisiin. Maaseudulta irtautunut 

nuorten joukko lähti kaupunkeihin ajamaan arvojensa mukaista yhteiskuntaa, jota 

samanaikainen taloudellinen kasvu helpotti. Tätä sukupolvea yhdistävänä teki-

jänä voidaan nähdä myös 90-luvun lama. Nykypäivän nuorten nähdään muodos-

taneen kolmas ja uusi muutoksen sukupolvi, joita globaali maailma ja ilmaston-

muutos ovat ohjanneet. Toisaalta tutkimuksessa myös esitetään, että nykynuo-

riso joutuu vielä kohtaamaan pettymyksen ja uusi muutos on tulossa, sillä globaali 

maailma vieraine arvoineen ja taloushuolineen ei takaakaan hyvää elämää, ai-

nakaan kaikille. (Häkkinen & Salasuo, 2017.) Tähän tulee todennäköisesti ole-

maan yhteydessä myös globaalin pandemian aiheuttamat vuoden 2020 tapahtu-

mat, jotka eivät vielä tutkimushetkellä olleet tiedossa. 

 

Tyytyväisyys omaan elämään sekä tulevaisuuden näkymät voivat siis auttaa jak-

samaan arjessa. Tyytyväisyyteen yhteydessä olevien tekijöiden tavoittelun sekä 

niiden toteuttamisen tulisi onnistua arjen keskellä, jotta se voisi helpottaisi kuor-

mittavuuden kokemusta. Toisaalta yhteiskunnan rakenteet ja ihanteiden muutok-

set ohjaavat yksilön toimintaa kohti ajatusta hyvästä elämästä. Seuraavissa ala-

luvuissa käsiteltävät teemat ovat molemmat esimerkkejä sellaisista laajemmista 

teemoista, joita voidaan pitää yleiseen tyytyväisyyteen yhteydessä olevina teki-

jöinä, joskin yksilöiden tarpeet niiden suhteen voivat olla erilaiset. 
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3.2 Mielen hyvinvointi nuorten aikuisten arjessa 

 

Arjen kuormittavuudella tarkoitetaan tutkielmassani psyykkistä kuormitusta, joka 

voi oirehtia myös fyysisesti. Tässä luvussa käsittelen mielen hyvinvointiin ja mie-

lenterveyteen yhteydessä olevia tekijöitä, joille jatkuva kuormittavuus voi altistaa 

tai jotka jo olemassa olevina voivat olla yhteydessä arjen kuormittavuuden hen-

kilökohtaiseen kokemukseen ja siten tehdä kuormittavuuden sietämisestä haas-

tavaa. 

 

Useimpien nuorten fyysinen terveys on hyvä ja pitkäaikaissairauksia ei useinkaan 

vielä ole. Psykopatologisesti katsottuna varhaisaikuisuus on kuitenkin riskialtista 

aikaa, sillä monet mielenterveyden häiriöt ilmenevät tai alkavat oireilla vahvimmin 

silloin. Usein näillä häiriöillä on myös taipumus olla komorbiditeettejä toisilleen, 

jolla tarkoitetaan häiriöiden taipumusta esiintyä yhdessä. Tällöin yksilö saattaa 

kärsiä monesta yhtäaikaisesta ja toisiaan ruokkivasta häiriöstä. (Berger, 2014.) 

Näissä tapauksissa jo yksittäisten tekijöiden helpottaminen ja hoitaminen saatta-

vat helpottaa oireita, jotka ovat sidoksissa yhteen tai useampaan mielentervey-

den haasteeseen tai häiriöön, jolloin useat häiriöt saattavat helpottua tai paran-

tua.  

 

Henkinen hyvinvointi ja mielenterveys ovat yhteydessä jokapäiväisen arjen elä-

miseen ja kokemiseen. Suomalaisilta 19–34-vuotiailta nuorilta aikuisilta tutkittiin 

DSM-IV-luokittelujärjestelmässä akselille 1 luokiteltavien mielenterveyden häiri-

öiden esiintyvyyttä, joihin voidaan luokitella krooniset tai jaksottaiset oireyhtymät. 

Tutkimuksessa havaittiin, että yli 40 prosentilla oli ollut elämänsä aikana ainakin 

yksi akselille 1 luokiteltava mielenterveyden häiriö. 15 prosentilla oli tutkimushet-

kellä luokitukseen sopiva mielenterveydenhäiriö. Yleisimmäksi nuorten aikuisten 

mielenterveydenhäiriöksi osoittautui masennus, josta yli 17 prosenttia tutkituista 

oli kärsinyt. Seuraavaksi yleisimpiä häiriöitä olivat päihdehäiriö ja ahdistuneisuus-

häiriö. (Suvisaari ym., 2009.) Kaikki näistä häiriöistä ovat arkeen sidoksissa ole-

via ja sellaisia, joita elämäntilanne ja ympäristö voivat laukaista tai toisaalta myös 

helpottaa.  
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Yleisesti voidaan todeta, että mielenterveys on yhteydessä arkeen monin eri ta-

voin. Mielenterveydestä puhuttaessa on tärkeää tiedostaa, että jokaisella yksilöllä 

on mielenterveys, jota tulee tukea ja hoitaa. Usein mielenterveydestä kuitenkin 

puhutaan vasta ongelmien tai häiriöiden yhteydessä. Nuorten aikuisten mielen-

terveyden häiriöt voivat haitata psykologista-, sosiaalista-, akateemista- sekä ura-

kehitystä (Suvisaari ym., 2009), jolloin ne ovat yhteydessä arjen päivittäisiin toi-

mintoihin. Mielenterveyden häiriöistä kärsiminen heijastuu arkeen ja on yhtey-

dessä yksilön voimavaroihin ja arjenhallintaan. Siksi monien häiriöiden diagnos-

tiikkaan kuuluukin arvioida, kuinka yksilö pärjää päivittäisessä arjessaan. Esimer-

kiksi nuorten aikuisten yleisimmän mielenterveyshäiriön masennuksen oireku-

vaan kuuluu usein kiinnostuksen puute tai kyvyttömyys hoitaa arkisia asioita, ku-

ten syödä, nukkua tai huolehtia sosiaalisista suhteista (Berger, 2014, s. 504).  

 

Henkinen hyvinvointi voidaan nähdä siis kiinteästi arkeen ja arjen hallintaan yh-

teydessä olevana tekijänä. Arjen hallinnan ja elämänhallinnan käsitteet voidaan 

nähdä samaan asiaan tai pyrkimykseen viittaavina. Haverinen (1996, s. 104–

105) esittää elämänhallinnan sisältävän arjen hallinnan, mutta korostaa, että nii-

den rajapinta on löyhä. Tutkielmassani käytän tätä Haverisen ajatusta osoituk-

sena siitä, että arjen hallinta on merkittävässä roolissa kyvyssä hallita elämää, 

mutta toisaalta myös osoituksena siitä, että elämänhallinnan taidoilla on yhteys 

arjen hallinnan tasoihin. Arjen kuormittavuus ja elämänhallinta puolestaan ovat 

yhteydessä henkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen.  

 

Arjen kuormittavuus saattaa helposti aiheuttaa yksilölle stressiä. Kohtuullinen 

psyykkinen stressi on normaalia, sillä arjen eläminen tuo eteen muutoksia, joista 

yksilö selviää usein automatisoituneilla sopeutumis- ja hallintakeinoilla. Stressi-

tekijöiden ennakointi helpottaa tätä jatkuvasti tapahtuvaa sopeutumista. (Henriks-

son & Lönnqvist, 2014, s. 350–351.) Tämän vuoksi esimerkiksi arjen rutiinit hel-

pottavat asioista suoriutumista, sillä ne eivät kuluta päivittäin suuria määriä voi-

mavaroja. 

 

Stressin yhteydessä voidaan puhua äkillisestä tai pitkittyneestä stressistä (Hen-

riksson & Lönnqvist, 2014, s. 351). Arjen kuormittavuus pitkällä aikavälillä voi joh-

taa erityisesti pitkittyneeseen stressiin, joten käsittelen tässä alaluvussa sitä. 
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Nuoren aikuisen elämässä tapahtuu monia siirtymiä, jotka kaikki haastavat yksi-

lön sopeutumiskykyä. Lisäksi siirtymät voivat tapahtua yhtäaikaisesti tai osua esi-

merkiksi identiteetin kehityksen kanssa sellaiseen kohtaan, että siirtymästä tulee 

erityisen raskas. 

 

Toistuva tai jatkuva psyykkinen kuormitus voi saada yksilön tilaan, jossa pienikin 

ärsyke saattaa laukaista voimavarojen loppumisen ja äkilliseltä vaikuttavan oirei-

den ilmaantumisen. Muutosten suuri määrä ja nopeus ovat yhteydessä voimak-

kaampaan sopeutumiskyvyn rasittamiseen. Stressin pitkittymiseen ovat yhtey-

dessä monet eri tekijät yhdessä ja sen sietämistä voi helpottaa yksilön psyykki-

nen kestävyys eli resilienssi. (Henriksson & Lönnqvist, 2014, s. 352.) Resiliens-

sillä tarkoitetaan aivojen vastetta ja kykyä ohjata toimintaa kohti parempaa ter-

veyttä. Terveet aivot omaavat huomattavan resilienssikapasiteetin, jolloin yksilön 

on helpompi sietää haasteita sekä muutoksia ja olla psyykkisesti kestävämpi. 

(McEwen, 2016.) 

 

Psyykkinen stressi on usein myös yhteydessä psykosomaattisiin oireisiin, jolloin 

elimistö pyrkii jatkuvasti säilyttämään tasapainon luomalla tarpeisiin fysiologisia 

vasteita. Tällöin somaattisiin oireisiin voidaan saada apua hallitsemalla ja hoita-

malla stressiä. Psyykkiseen stressiin ja kuormitukseen liittyviä somaattisia oireita 

voivat olla esimerkiksi niska-hartiaseudun vaivat, päänsärky, iho-ongelmat tai im-

munologisen järjestelmän heikentyminen. (Joukamaa & Mattila, 2014, s. 601–

608.) 

 

Kuormittavuuden ja stressin kasvaessa voidaan puhua yksilölle muodostuvasta 

allostaattisesta kuormasta. Ihmiskeho ja mieli pyrkivät jatkuvasti allostaasiin, jol-

loin kehon toiminnot vastaavat ulkoiseen ja sisäiseen stressiin tavoitteenaan yl-

läpitää tasapaino. Allostaasiin pyrkiminen on kaksiosaista, jolla tarkoitetaan sitä, 

että ensin keho laukaisee fysiologisen reaktion, jonka jälkeen se pyrkii sammut-

tamaan reaktion. Jos sammuttamisen reaktio on tehoton tai ei ehdi tapahtua, vaa-

rana on pitkittynyt tila, josta käytetään nimitystä allostaattinen kuorma. Yhdeksi 

merkittäväksi sille altistavaksi tekijäksi on esitetty hallinnan tunteen puuttumista. 

(McEwen, 1998.)  
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Allostaattisesta kuormasta muodostuu yksilölle vaarallinen tila. Toistuva stressi 

ja verenpaineen koholla oleminen lisäävät sydäninfarktin riskiä ja pitkittynyt tila 

altistaa stressihormonien jatkuvalle ylivallalle. Tämä puolestaan aiheuttaa vas-

tustuskyvyn laskua, sillä autoimmuuni- ja tulehdustilat kasvavat kehossa. (McE-

wen, 1998.) Tämän vuoksi arjen kuormittavuus ja hallitsemattomuus ovat merkit-

täviä tekijöitä, joihin tulee kiinnittää huomiota ja joiden hyväksi tulee tehdä ennal-

taehkäisevää työtä. On tiedostettava, että jatkuva paine ja kuormittavuuden 

kierre voivat olla yksilölle erittäin vaarallisia. 

 

Nuoruuden hormonaalinen kehitys ja aivojen kypsyminen tapahtuvat yksilöillä 

hieman eri tahdissa riippuen perimästä ja ympäristön vaikutuksista (Paunio & 

Lehtonen, 2016). Nämä kehityserot voivat selittää sitä, miksi toinen nuori aikui-

nen selviää haasteista ja elämän siirtymistä eri tavalla kuin toinen. Toisaalta esi-

merkiksi yksilön temperamentti ja aiemmat kokemukset heijastuvat tapaan suh-

tautua haasteisiin tai minäpystyvyyden tunteisiin.  

 

Nuoren aikuisen arkielämässä huomio keskittyy paljolti itseen sekä omaan ase-

maan yhteisössä, sillä aivojen sosiaalinen kognitio ohjaa nuorta peilaamaan itse-

ään vertaisiin (Paunio & Lehtonen, 2016, s. 46). Tämä voisi selittää sitä, miksi 

sosiaalinen media luo paineita ja ajatuksia oman arjen kurjuudesta verrattuna 

toisten sosiaalisessa mediassa jakamaan arkeen. Lisäksi aivojen herkkyys stres-

sihormoneille kasvaa nuoruudessa ja erityisesti sosiaalisen stressin on havaittu 

aiheuttavan nuorilla voimakkaita vasteita (Paunio & Lehtonen, 2016, s. 48). Tämä 

saattaisi selittää sitä, miksi nuorten aikuisten elämään tyytyväisyys on laskenut 

ja arjen kuormittavuuden kokemus puolestaan lisääntynyt, sillä päivittäiseen ar-

keen kuuluu nykyisin yhä useamman vertaisen arjen seuraaminen. Toisaalta ver-

taissuhteet ovat tyypillisesti nuorten keskuudessa tiiviitä. Niiden haasteet tai puut-

tuminen voivat aiheuttaa voimakasta sosiaalista stressiä. Sosiaalisia suhteita kä-

sittelen tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 
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3.3 Sosiaaliset suhteet ja yksinäisyys osana nuorten aikuisten 

arkea 

 

Sosiaalisten suhteiden olemassaolo tai niiden puuttuminen ovat päivittäin läsnä 

nuorten aikuisten arjessa. Yksinäisyyden tunnetta on kuvattu kalvavaksi kivuksi, 

joka voi olla kroonista. Se käsitetään ahdistukseksi, joka aiheutuu ihanteellisten 

ja koettujen ihmissuhteiden ristiriidasta (Srivastava & Agarwal, 2014.) Yksinäi-

syyttä ei siis voi kuvata yksin olemisella. Toisaalta myöskään ihmisten ympä-

röimänä oleminen ei takaa sitä, että yksilö ei voisi kokea yksinäisyyttä. 

 

Jukka Kangasniemi (2008) tutki väitöskirjassaan yksinäisyyden kokemista nuor-

ten palstalla aineistonaan 716 kirjoitusta, joissa esiintyi noin seitsemänkymmentä 

sanallista, keskenään erilaista ilmaisua tunteeseen ja tuntemukseen liittyen. Yli 

puolet palstalle kirjoittaneista koki, että yksinäisyys aiheutuu pääosin ulkopuoli-

sista tekijöistä, kuten parisuhteen katkeamisesta tai koulukiusaamiseksi joutumi-

sesta. 

 

Yksinäisyys voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, joiden avulla sitä voidaan tar-

kastella ja se voidaan ymmärtää osaksi yksilö-yhteisö-yhteiskunta -kontekstia. 

Ensiksikin yksinäisyys voi olla ihmissuhteisiin välittömästi liittyvää, jolloin siihen 

ovat sidoksissa emotionaalinen, fyysinen ja sosiaalinen yksinäisyys. Toisaalta yk-

sinäisyys voi olla minuuteen liittyvää, jolloin siihen liittyvät eksistentiaalinen, fe-

nomenologinen ja kosminen yksinäisyys. Kolmanneksi yksinäisyys voidaan 

nähdä rakenteisiin liittyvänä, jolloin siihen ovat yhteydessä kulttuurinen, norma-

tiivinen ja kollektiivinen yksinäisyys. (Kangasniemi, 2008, s. 272–273.) Yksinäi-

syyttä on siis mahdotonta tulkita yksiselitteisesti ulkoapäin, sillä kyseessä on aina 

moniulotteinen yksilökohtainen kokemus. 

 

Yläkouluikäisten nuorten yksinäisyyttä ja sen yhteyttä psykosomaattiseen hyvin-

vointiin selvittäneessä tutkimuksessa havaittiin, että yksinäiset nuoret raportoivat 

enemmän pää-, vatsa- ja selkäkipuja sekä hermostuneisuutta ja nukahtamisvai-

keuksia. Lisäksi havaittiin, että yksinäiset nuoret käyttävät vaivoihinsa lääkkeitä 

kolme kertaa yleisemmin kuin ei-yksinäisyyttä kokevat nuoret. (Lyyra, Junttila, 
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Tynjälä & Välimaa, 2019.) Yksinäisyyden kokemuksella voidaan siis nähdä ole-

van yhteys kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

 

Työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääminen voivat lisätä nuoren sosiaalisten suh-

teiden haasteita. Ulkopuolelle jäämisen aikaa on kuvattu pysähtyneisyyden 

ajaksi. Tänä ajanjaksona nuoret kokivat, etteivät saaneet edistettyä itselleen tär-

keitä asioita elämässään eteenpäin. (Kojo, 2012.) Työn ja koulutuksen ulkopuo-

lelle jääminen on nuorilla aikuisilla yhteydessä keskimääräisesti heikompana ko-

ettuun elämänlaatuun. Lisäksi sosiaalisten suhteiden ja yksinäisyyden merkitys 

on havaittu elämänlaadulle merkitykselliseksi (Aaltonen, Kivijärvi & Myllylä, 

2018.) Työn ja koulutuksen ulkopuolella oleminen yhdistettynä yksinäisyyteen 

tarkoittaakin usein yksilön kohdalla sitä, että arkea ei rytmitä mikään säännöllinen 

toiminta. Tämä taas toimii helposti itseään ruokkivana kierteenä, sillä yksilöllä ei 

ole välttämättä syytä poistua kotoaan, tavata muita ihmisiä tai osallistua yhteisön 

toimintaan.  

 

Kyseinen kierre syventyy yksinäisyyden kokemuksista kärsivän kohdalla helposti 

syrjäytymiskierteeseen. Lehtonen ja Kallunki (2013) tutkivat nuorten aikuisten ko-

ettua syrjäytymistä ja havaitsivat, että syrjäytyminen heijastuu yksilön alisuoriu-

tumiseen. Alisuoriutumisen havaittiin puolestaan vähentävän tyytyväisyyttä elin-

tasoon ja lisäävän yksinäisyyden kokemuksia. Yksinäisyyden kokemus osoittau-

tui merkittäväksi syrjäytymistä edistäväksi tekijäksi. Näin muodostuneesta kier-

teestä pois pääseminen on vaikeaa ja siksi ennaltaehkäisevä työ on tärkeää. 

 

Sosiaalisten suhteiden tärkeyttä tutkittaessa on havaittu, että niiden olemassaolo 

on yhteydessä voimaannuttavana tekijänä terveyteen ja pitkäikäisyyteen, kun 

taas yksinäisyyden on havaittu ennakoivan ennenaikaista kuolemaa (Holt-Lun-

stad, 2018). Yksinäisyyden on myös havaittu olevan yhteydessä itsemurhaa kos-

keviin ajatuksiin ja yrityksiin sekä syömishäiriöihin (Kangasniemi, 2008, s. 287–

288). Usein näiden ilmaantuminen on vain jäävuoren huippu, sillä taustalla on 

pidempiaikaisia hyvinvoinnin haasteita. 

 

Yksinäisyydellä viitataan siis yksilön omaan kokemukseen, joka ei ole yhtey-

dessä ulospäin näyttäytyviin sosiaalisiin suhteisiin. Yksinäisyyttä ei niin ikään 
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pidä sekoittaa introverttiuteen, joka voi olla yksilön persoonallisuuden piirre. In-

troversion ja ekstroversion erot ovat usein havaittavissa yksilön käyttäytymisessä 

sosiaalisissa tilanteissa, vaikka niissä ei ole kyse siitä, kuinka tärkeänä muiden 

ihmisten seura koetaan. Olennainen ero introversion ja ekstroversion välillä liittyy 

vireystilan tasoon, joka on introvertilla korkea. Introvertti joutuu jatkuvasti pyrki-

mään sisäisen stimulaation tason laskemiseen, jolloin hän pyrkii vähentämään 

ympärillä olevia ärsykkeitä. Ekstroversiolla vireystila on matala, jolloin hän tavoit-

telee ja nauttii ulkoisista ärsykkeistä. (Keltikangas-Järvinen, 2019, s. 187–189.) 

Toisin sanoen introvertti väsyy helpommin sosiaalisissa tilanteissa ja niiden jat-

kuva toistuminen aiheuttaa kuormitusta, joten hän ei kaipaa tai hakeudu niihin 

yhtä usein kuin ekstrovertti. 

 

Introversion nykykäsitys perustuu Hans Eysenckin persoonallisuusteoriaan, joka 

esitettiin 1960-luvulla. Sitä pidetään perinnöllisenä, pysyvänä ja universaalina 

mielen peruselementtinä. Eysenck nimeää teoriassaan ekstroversion jatkumoksi, 

jonka toisessa ääripäässä on introversio. Jatkomolla sijoittumiseen ovat yhtey-

dessä yksilön sosiaalisuus, aktiivisuus, eloisuus, jämäkkyys ja elämyshakuisuus. 

(Keltikangas-Järvinen, 2019, s. 193–194.) Nämä yksilön ominaisuudet ovat ar-

keen vahvasti sidoksissa olevia ja siten ne ovat yhteydessä jokapäiväiseen elä-

mään. Koska kyseessä ovat yksilön pysyvät ominaisuudet, ne ovat tärkeitä tie-

dostaa, jotta niiden kanssa voi elää mielekästä elämää. Mikään piirre ei siis ole 

toistaan huonompi, mutta haasteita voi tuoda niiden ymmärtämättömyys ja risti-

riita omien tai toisten ihanteiden sopimattomuudessa. 

 

Introversion vaikuttavuus arkeen ja elämään on yhteydessä Eysenckin teorian 

toisen pääpiirteen, neuroottisuuden, esiintymiseen. Neuroottisuutta mitataan niin 

ikään jatkumolla, joka kuvaa emotionaalista stabiliteettia, eli sitä kuinka yksilö 

huolestuu, on alakuloinen tai hermostunut. Neuroottisuus on yhteydessä taipu-

mukseen stressaantua asioista. Introverttia, jonka neuroottisuus on matala, voi-

daan kuvata huolelliseksi ja harkitsevaksi, usein vetäytyväksi ja tyyneksi persoo-

naksi. Jos introvertin neuroottisuus on puolestaan korkea, häntä kuvataan varau-

tuneeksi ja jäykäksi, helposti ailahtelevaksi ja ahdistuneeksi persoonaksi. (Kelti-

kangas-Järvinen, 2019, s. 195–202.) Sijoittuminen neuroottisuuden jatkomolla 
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voi siis muuttaa täysin introvertin persoonaa, eikä introversiota siksi voi tarkas-

tella yksittäisenä ja kaikilla samanlaisena toistuvana persoonallisuuspiirteenä. 

 

Joka tapauksessa on siis selvää, että yksilön sosiaalisten suhteiden laatu on yh-

teydessä tämän koettuun hyvinvointiin. Yhteiskunnassa ja arjessa pärjäämistä 

helpottavat omia tarpeita vastaavat ja turvalliset ihmissuhteet. Nuoren syrjäyty-

minen ihmissuhteista ja työelämästä johtaa helposti kierteeseen, josta on haas-

tavaa päästä pois. Tämä kierre liittyy vähintäänkin osittain samoihin tekijöihin 

kuin arjen kuormittavuuden kierre, joten niiden esiintyminen yhdessä on mahdol-

lista. Tällöin minäpystyvyyden tunne helposti heikkenee, sillä elämän eri osa-alu-

eiden hallinta ei tunnu olevan enää omissa käsissä. 
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

Pro gradu -tutkielmani sijoittuu laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen kentälle. 

Tutkielmani keskittyy laadulliselle tutkimukselle luonteenomaisesti pieneen mää-

rään tapauksia, joiden perusteella ei pyritä yleistyksiin (Heikkilä, 2014, s. 15).  Li-

säksi tutkielmani laadullisuutta kuvaa se, että lähtökohtana on elämän moninai-

sen todellisuuden kuvaaminen ja ainutlaatuisuuden tiedostaminen (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara, 2013, s. 161–164). Tässä luvussa esittelen tutkielmaani ohjaa-

vat tutkimuskysymykset, aineistonkeruun, tutkittavien valinnan sekä aineiston 

analyysin. Lopuksi pohdin ja arvioin tutkielmani eettisyyttä ja luotettavuutta. 

 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkielman tutkimustehtävänä on kuvata nuorten lapsettomien aikuisten 

ajatuksia arjen kuormittavuudesta. Kuormittavuuden näkökulmina esiintyvät aja-

tukset päivittäisestä arjesta sekä ajan riittävyydestä. Lisäksi tutkimustehtävänä 

on kuvata, analysoida ja tulkita arjen kuormittavuuden helpottamisen keinoja. 

Tutkielmani pyrkii tuottamaan tietoa nuorten lapsettomien aikuisten elämän siir-

tymävaiheiden ajasta, jota ei välttämättä julkisessa keskustelussa mielletä kuor-

mittavaksi, vaikka nuorten kasvavat paineet ja siirtymävaiheiden sopeutumisen 

haasteet tiedostetaankin. Nuorten oman äänen esille tuominen ja arjen kuormit-

tavuuden luonteen tutkiminen on tärkeää, jotta voitaisiin saada lisää tietoa ajasta 

ennen mahdollista perheellistymistä, joka usein mielletään ruuhkavuosien tai var-

sinaisen kuormittavuuden ajaksi.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Mitä ajatuksia nuorilla lapsettomilla aikuisilla on arjen kuormittavuudesta? 

2. Millä tavoin nuoret lapsettomat aikuiset pyrkivät helpottamaan arjen kuor-

mittavuutta?  

 

Tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia sähköisesti kerätyn lomakeaineiston 

pohjalta. Ensimmäinen tutkimuskysymys tavoittelee nuorten lapsettomien aikuis-

ten aitoja kuvauksia heidän arkensa kuormittavuudesta yksilökohtaisella tasolla. 
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Toinen tutkimuskysymys puolestaan pyrkii löytämään vastauksia siihen, mitä kei-

noja nuorilla lapsettomilla aikuisilla on arjen kuormittavuuden helpottamiseksi. 

Tämä tieto on merkityksellistä, jotta voitaisiin ymmärtää, miten kuormittavuutta 

voidaan hallita ja miten sen kanssa voidaan elää mielekästä arkea. Tämä on tär-

keää, sillä elämä on jokaisella käsillä tässä ja nyt, joten sen eläminen seuraavaa 

helpompaa ajanjaksoa tai siirtymän ylittämistä odotellen ei tue yksilön pitkäai-

kaista hyvinvointia. 

 

4.2 Sähköinen lomake laadullisen tutkimuksen aineistonke-

ruussa 

 

Toteutin tutkielmani aineistonkeruun sähköisellä lomakkeella, jonka alustana 

hyödynsin Helsingin yliopiston e-lomake-palvelua (liite 1). Lomake sisälsi pääosin 

avoimia vastauksia, jonka vuoksi aineistonkeruu on perusteltua nähdä myös lo-

makehaastattelun kirjallisena muotona. Lomakehaastattelussa kysymyksenaset-

telu pohjautuu tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun kannalta perustel-

tuihin kysymyksiin. Tällöin tutkimuksen viitekehys ja siten jo aiemmin tiedetty pe-

rustelee lomakehaastattelun kysymyksiä. Lomakehaastattelua on käytetty aiem-

min enemmän määrällisen tutkimuksen aineistonkeruussa. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 87.) 

 

Tutkimuksen kentällä laadullinen ja määrällinen tutkimus voivat toimia toisiaan 

täydentävinä ja yhdistävinä. Niiden tarkkarajaisesta erottelusta onkin tieteen ken-

tällä puhuttu kriittisesti jo pidemmän aikaa. On esitetty, että ne voitaisiin nähdä 

ennemminkin jatkumona, jolle eri tutkimukset voisivat sijoittua. (Hirsjärvi ym., 

2013, s. 135–137.) Tätä ajatusta tutkielmanikin edustaa, sillä sähköisen lomak-

keen käyttö laadullisessa tutkimuksessa voidaan nähdä toimivana ja tutkimusta-

voitetta tukevana harkitusti ja perustellusti käytettynä. 

 

Lomakehaastattelussa tavoitellaan vastauksia annettuihin kysymyksiin tutkijan 

määräämässä järjestyksessä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 87). Sähköisessä 

muodossa toteutusta helpotti se, että määritin ne kysymykset pakollisiksi, joihin 

vastaaminen oli tutkimukseen osallistumisen kannalta merkittävää. Sijoitin lo-

makkeeseen myös täydentäviä lisäkysymyksiä, joihin vastaaminen oli 
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vapaaehtoista. Nämä vastaukset antoivat tutkimukseni laadulliselle sisällönana-

lyysille merkittävää tietoa. Lisäksi sähköinen lomake poisti avointen vastausten 

tyhjäksi jättämisen riskin, sillä lomaketta ei voinut lähettää ennen kuin oli vastan-

nut kaikkiin pakollisiin kysymyksiin.  

 

Sähköisen lomakkeen käyttöä tutkielmassani perustelee erityisesti tutkittaville 

sensitiivinen ja henkilökohtainen aihe. Lisäksi sillä on mahdollista välttää haas-

tattelijan vaikutus tutkittavaan (Heikkilä, 2014, s. 18), sillä tutkittava saa valita 

vastauspaikan sekä -ajankohdan itse ja saa kirjoittaa vastaukset anonyymisti il-

man, että kukaan tulee tunnistamaan tämän vastauksia. Tällaisen vastaustavan 

voidaan ajatella toimivan päiväkirjan tavoin, sillä tekstiin voi kertoa henkilökohtai-

setkin ajatukset ja siten purkaa omaa oloaan. Toisaalta kirjallisten vastausten ke-

räämisessä tulee huomioida, että tutkittavien kyky ymmärtää kirjoitettua tekstiä 

tai ilmaista itseään kirjallisesti saattaa vaihdella. Tämän vuoksi pyrin kysymyk-

senasettelussa selkeyteen ja siihen, ettei kysymyksissä ollut kaksoismerkityksiä, 

johdattelua tai ammattisanastoa, jotka olisivat saattaneet harhauttaa vastaajaa 

(Hirsjärvi ym., 2013, s. 203). 

 

Aiheen henkilökohtaisuuden vuoksi oli perusteltua lähestyä ilmiötä avoimilla ky-

symyksillä. Avoimet kysymykset luovat tutkittavalle mahdollisuuden kertoa va-

paasti, mitä hän aiheesta ajattelee, eivätkä ne kahlitse tutkittavaa tiettyihin vas-

tausvaihtoehtoihin monivalintojen tapaan (Hirsjärvi ym., 2013, s. 201). Avoimet 

kysymykset palvelivat tutkielmani tavoitetta, sillä ne antoivat tutkittaville tilaa ker-

toa omista ajatuksistaan koskien arjen kuormittavuutta. Sähköisessä lomak-

keessa oli mukana myös muutama monivalintakysymys, joiden tarkoituksena oli 

toisaalta herätellä tutkittava aiheeseen ja toisaalta antaa analyysivaiheeseen ta-

savertaista tietoa esimerkiksi siitä, kuinka usein tutkittava kokee arjen kuormitta-

vuutta. 

 

Sähköinen lomake testattiin ennen tutkittaville jakamista koevastaajilla. Koevas-

taajien käyttö varmisti lomakkeen teknisten ominaisuuksien toimivuuden. Lisäksi 

pyysin koevastaajia kiinnittämään erityistä huomiota kielelliseen asuun ja kysy-

mysten ymmärrettävyyteen. Koevastausten pohjalta oli huomattavissa, että ky-

symykset oli ymmärretty siten kuin tutkijana olin ne tarkoittanut. Koevastausten 
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jälkeen lomakkeessa muutettiin ainoastaan kysymysten järjestystä aiheen sel-

ventämiseksi, muutoin lomakkeen sisältö pysyi samana. Tämän jälkeen lomake 

eteni tutkittaville, joiden valikoitumista kuvaan tarkemmin seuraavassa alalu-

vussa. 

 

4.3 Tutkittavien valinta  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena ei ole saavuttaa tilastollisesti yleistettävää 

tietoa, joten tutkittavien määrässä ei tavoitella yhtä suurta numerusta kuin kvan-

titatiivisissa tutkimuksissa. Tavoitteena on ennen kaikkea kuvata tutkittavaa il-

miötä ja pyrkiä ymmärtämään sitä aineiston pohjalta. Näin tutkittavaa ilmiötä voi-

daan tulkita teoreettisella tasolla. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 98.) Vaikka kvali-

tatiivinen tutkimus ei pyrikään yleistettäviin tuloksiin, voidaan sillä saavuttaa luo-

tettavaa tietoa siitä, mikä tutkittavassa ilmiössä on merkittävää ja mitkä asiat tois-

tuvat tarkasteltaessa ilmiötä yleisellä tasolla (Hirsjärvi ym., 2013, s. 182). 

 

Lisäksi on huomioitava, että kvalitatiivista tutkimusta tehtäessä aineisto sisältää 

usein avoimia vastauksia tai haastattelutuloksia, joiden käsittely vie enemmän 

aikaa kuin numeerisen tiedon käsittely (Hirsjärvi ym., 2013, s. 179). Kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa tutkittavien vähäinen määrä tekee tutkittavien valinnasta 

erityisen tärkeän vaiheen. Tutkittavien tulee olla sellaisia, jotka oletettavasti tietä-

vät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai ovat aiheen kokemusasian-

tuntijoita (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 98). 

 

Tutkittavien valinnassa hyödynsin harkinnanvaraista otosta sekä lumipallo-otan-

taa. Aloitin harkinnanvaraisella otoksella, jolla tarkoitetaan otosta, jonka tutkija 

valikoi parhaaksi katsomallaan ja perustelemallaan tavalla tutkittavien kohderyh-

mästä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 98). Tavoitteena oli löytää tutkittavia, jotka 

olivat jo käyneet läpi elämässään siirtymiä, esimerkiksi valmistuneet, työllistyneet 

tai aloittaneet vakavan parisuhteen. Mielekästä oli myös tavoitella vastaajia, joilla 

oli elämässään meneillään siirtymävaihe, jolloin he olivat ikään kuin liukumavai-

heessa. Tutkittaviksi valikoin lapsettomia nuoria aikuisia, sillä lastensaanti tuo ar-

keen merkittävästi erilaisen siirtymän ja tutkielmani tavoitteena on kuvata arjen 

kuormittavuutta yksilön näkökulmasta ennen mahdollista perheellistymistä. 
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Lisäksi tutkittavien tuli olla itsenäistyneitä nuoria sen saralla, että he olivat muut-

taneet lapsuudenkodistaan omilleen. 

 

Valikoin harkinnanvaraisella otoksella lähipiiristäni nuoria lapsettomia aikuisia, 

jotka olivat tutkimushetkellä keskenään erilaisissa elämäntilanteissa työn, opin-

tojen tai asumismuodon suhteen. Tällä tavoittelin vastauksiin heterogeenisyyttä. 

Lähetin valikoidulle joukolle WhatsApp-pikaviestinpalvelulla linkin sähköiseen lo-

makkeeseen, sekä lyhyen saatetekstin, jossa kerroin kauanko lomakkeeseen 

vastaaminen vie ja kerroin tutkimuksen tarkoituksesta, vapaaehtoisuudesta sekä 

anonymiteetistä.  

 

Lumipallo-otannan toteutin samalla ottaessani yhteyttä harkinnanvaraisella otok-

sella valittuihin henkilöihin. Tällä tarkoitetaan otantaa, jossa alkuperäinen tutkit-

tava johdattaa tutkijan toisen potentiaalisen tiedonantajan pariin (Tuomi & Sara-

järvi, 2018, s. 99). Käytännössä lisäsin siis lähettämääni saateviestiin pyynnön 

lähettää kutsua osallistua tutkimukseen eteenpäin henkilölle tai henkilöille, jotka 

sopisivat tutkimukseni kohderyhmään, eli olisivat lapsettomia nuoria aikuisia, 

jotka ovat muuttaneet omilleen lapsuudenkodista. Näin tutkimukseen saatiin mu-

kaan myös lähipiirini ulkopuolella olevia henkilöitä. Tämä lisäsi myös kaikkien tut-

kittavien anonymiteettiä, sillä vastaukset kerättiin sähköisellä lomakkeella, josta 

en voinut enää edes iän tai muiden elämäntilanteeseen viittaavien peruskysy-

mysten mukaan tunnistaa lähipiiriäni lumipallo-otannalla saavutetuista tutkitta-

vista. Lumipallo-otanta 5,3-kertaisti harkinnanvaraisella otoksella valikoidun jou-

kon, jolloin lomakkeeseen vastasi lopulta 32 henkilöä. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa voidaan pyrkiä aineistonkeruun osalta saturaation 

saavuttamiseen, jolloin tavoitellaan tilannetta, jossa aineisto alkaa toistaa itse-

ään. Tällä pyritään selvittämään, milloin aineiston koko on riittävä. Saturaation 

selvittäminen ei kaikissa tapauksissa ole tarpeellista, sillä usein laadullisessa tut-

kimuksessa ei ennakkoon ole selvillä, millaista tietoa aineistolta tavoitellaan 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 99–100.) Näin on myös tutkielmani tapauksessa, 

sillä tutkielmani etenee aineistolähtöisesti ja aineistosta esiin nousevat erilaiset 

asiat ovat arvokkaita. Toisaalta saturaatio voitiin kuitenkin havaita toteutuneeksi, 

sillä vastaukset ryhmittyivät tiettyihin teemoihin, jotka muodostuivat ryppäistä 
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vastaajia. Tällöin voidaan olettaa, että lisävastaajat olisivat täydentäneet jo ole-

massa olevia ryhmiä, mutta eivät välttämättä olisi luoneet enää uusia teemoja. 

 

Aineiston analyysivaiheessa tutkittavien määrä karsiutui 29 tutkittavaan, jotka oli-

vat kertoneet kokevansa arjen kuormittavuutta. Lomakkeeseen vastanneissa oli 

mukana sekä naisia että miehiä, jotka olivat iältään 19–26-vuotiaita. Tutkittavissa 

oli mukana yksinasuvia, puolison kanssa asuvia sekä kimppakämpässä asuvia. 

Vastanneista suuri osa oli opiskelijoita, joista moni oli samanaikaisesti kokoaika- 

tai osa-aikatyössä. Noin neljäsosa vastanneista oli pelkästään työelämässä. 

(Taulukko 1.) 

 

Taulukko 1. Tutkittavien elämäntilanne työn ja opintojen suhteen 

 

Opiskelu/työ Tutkittavien lukumäärä (n=29) 

Opiskelija 13 

Osa-aikatyössä 1 

Kokoaikatyössä 6 

Opiskelija, lisäksi osa-aikatyössä 7 

Opiskelija, lisäksi kokoaikatyössä 2 

 

Lisäksi tutkielmani aineistoa analysoidessa ja tulkitessa on merkittävää tiedostaa, 

että suuri osa tutkittavista oli tutkimushetkellä etätöissä tai suoritti opintojaan 

etänä COVID-19-pandemian aiheuttaman etätyösuosituksen vuoksi. Tutkimus-

hetkellä tutkittavien arkeen oli merkittävästi sidoksissa töiden ja opintojen tuomi-

nen kotiin, joka oli tutkimushetkellä monen osalta kestänyt jo useita kuukausia. 

 

4.4 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

 

Sähköisellä lomakkeella kerätyn aineiston analysoin laadullisesti käyttämällä ai-

neistolähtöistä eli induktiivista sisällönanalyysia. Sisällönanalyysin voidaan 

nähdä kuuluvan analyysimuotoihin, joita ei lähtökohtaisesti ohjaa epistemologia 

tai teoria, mutta joihin on mahdollista soveltaa monia epistemologisia ja teoreet-

tisia lähtökohtia (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 103). Aineistolähtöinen sisällönana-

lyysi perustuu käsitteiden yhdistelyyn, jolla pyritään vastaamaan 
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tutkimustehtävään. Se perustuu siis tulkintaan ja päättelyyn, joka etenee induk-

tiivisesti aineistosta edeten kohti käsitteellisempää näkemystä. (Tuomi & Sara-

järvi, 2018, s. 127.) 

 

Sisällönanalyysillä voidaan järjestää ja jaotella käsiteltävää aineistoa systemaat-

tisesti objektiivisuuteen pyrkien. Analyysimenetelmänä se on saanut osakseen 

kritiikkiä tutkimuksen kentällä siitä, että menetelmä jättää mahdollisuuden kes-

keneräisyyteen, jos analyysivaiheesta muodostetaan suoraan tutkimuksen tulok-

set. Sisällönanalyysin käytettävyys ja laadukkuus perustuu ennen kaikkea siihen, 

että sitä hyödynnetään aineiston järjestämiseen, jonka jälkeen tuloksista tehdään 

johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 117.) 

 

Aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä voidaan erottaa kolme vaihetta, jotka ovat 

aineiston pelkistäminen eli redusointi, aineiston ryhmittely eli klusterointi sekä kä-

sitteiden luominen eli abstrahointi (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 122–126). Säh-

köisellä lomakkeella kerätyn aineiston siirsin ensin Helsingin yliopiston e-lomake-

palvelusta Microsoft Excel-taulukkoon. Pitkien avovastausten vuoksi siirsin ai-

neiston lisäksi Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelmaan, jolloin aineiston pituu-

deksi tuli 25 sivua fontilla 12 rivivälin ollessa 1,5. Koodaamisen helpottamiseksi 

ja kokonaisuuksien hahmottamiseksi päätin myös tulostaa aineiston. Analysoin 

lopulta aineiston näiden tulosteiden avulla. Vastaajat koodasin numeroin 1–32 ja 

numeroiden eteen lisäsin kirjaintunnisteen, joka kuvasi tutkittavan kuormittavuu-

den kokemusta lomakkeen asteikolla päivittäin (P), useita kertoja viikossa (U), 

viikoittain (V), kuukausittain (K). Numeroiden järjestyksellä ei ollut merkitystä ja 

tein numeroinnin ainoastaan aineiston käsittelyn ja analysoinnin helpottamiseksi.  

 

Aineiston analysoinnin aloitin redusoinnilla, jolloin aineistosta karsitaan epäolen-

nainen pois. Tämä tarkoitti aineiston läpikäymistä ja mielenkiintoisimpien ja olen-

naisimpien kohtien merkitsemistä. Näin toimin, sillä kyse on laadullisesta analyy-

sistä, joka ei pyri yleistyksiin vaan aineiston mielenkiintoisimpien asioiden ku-

vaukseen (Heikkilä, 2014, s. 15). Tavoitteena tässä vaiheessa oli etsiä tutkimus-

tehtävää kuvaavia ilmaisuja ja kerätä ne talteen, jolloin luotiin jo pohjaa seuraa-

valle klusteroinnin vaiheelle. Pääpaino oli vastauksissa esille nousevissa 
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teemoissa ja tarkkaavaisuudessa sen suhteen, että yhdessä lausumassa saattoi 

olla löydettävissä useampi pelkistetty ilmaus. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 124.)  

 

Tässä vaiheessa päätin, että tutkimukseni tavoitteen kannalta on relevanteinta 

karsia aineistosta pois ne tutkittavat, jotka olivat valinneet vastausvaihtoehdon 

”En koe arkeani kuormittavaksi” kysyttäessä kuinka usein he kokevat arjen kuor-

mittavuutta (liite 1). Näin vastanneita oli kolme henkilöä. Tämä oli perusteltua, 

sillä tutkielmani tavoitteena on selvittää mitä ajatuksia nuorilla aikuisilla on arjen 

kuormittavuudesta ja nämä henkilöt eivät kokeneet tutkittavaa kuormittavuutta. 

Tämän karsinnan jälkeen lopullisen aineiston kooksi muodostui siis 29 vastaajaa, 

jotka kaikki olivat vastanneet arjen kuormittavan heitä aikajatkumolla päivittäin-

kuukausittain (Taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Kuormittavuuden kokemus lopullisessa aineistossa 

 

Arjen kuormittavuuden kokemuksen useus Tutkittavien lukumäärä (n=29) 

Päivittäin (P) 3 

Useita kertoja viikossa (U) 6 

Viikoittain (V) 9 

Kuukausittain (K)  11 

 

Seuraavaksi etenin klusteroinnin vaiheeseen, jonka toteutin teemoittelemalla ai-

neiston. Tässä vaiheessa kävin läpi aineistosta kerätyt alkuperäisilmaukset ja et-

sin niistä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 123–

124). Näistä voitiin muodostaa alaluokkia, jotka nimesin sisältöjä kuvaavilla kä-

sitteillä. Muodostuneista alaluokista muodostin edelleen ryhmiä, jotka nimettiin 

yläkäsittein ja lopulta muodostin näistä yläluokista ryhmiä, jotka nimettiin yhdis-

täviksi luokiksi. Klusterointi voidaan nähdä osana seuraavaa abstrahoinnin eli kä-

sitteellistämisen vaihetta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 123–124). 

 

Abstrahoinnin vaiheessa tutkimuksen tavoitteen kannalta relevantti tieto erote-

taan ja sen pohjalta muodostetaan käsitteitä. Alkuperäiset kielelliset ilmaukset 

pyritään muuttamaan teoreettisiksi käsitteiksi ja johtopäätöksiksi. Abstrahointia 

jatketaan niin kauan, kuin se aineiston näkökulmasta on järkevää. Tämä tehdään 
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alkuperäinen aineisto koko ajan huomioiden, jotta mitään olennaista ei pääse ka-

toamaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 125–126.) Abstrahoinnin tuloksena muo-

dostui neljä yhdistävää luokkaa, jotka jokainen jakautuivat yläluokkiin ja edelleen 

alaluokkiin.  

 

Nuorten aikuisten ajatuksia heidän omasta arjestaan pyrin selvittämään pyytä-

mällä tutkittavia kuvailemaan, millaisena he kokevat päivittäisen arkensa (liite 1). 

Kyseessä oli pakollinen kysymys, mutta sen luonne oli tarkoituksella avoin ja 

mahdollisimman paljon vapauksia antava, sillä arjen kokeminen saattaa useinkin 

olla monisyinen ja moneen asiaan yhteydessä oleva. Tavoittelin tutkittavien ku-

vausta siitä, mitä he juuri tällä hetkellä päivittäisestä arjestaan ajattelevat. Nuor-

ten aikuisten ajatukset arjesta muodostivat sisällönanalyysin ja abstrahoinnin tu-

loksena neljä yläkäsitettä, jotka olivat uuvuttava, tylsä, tasapainoinen, tylsä ja 

miellyttävä arki. Näistä uuvuttava arki jakautui vielä hallitsemattoman ja raskaan 

arjen alakäsitteisiin ja miellyttävä arki rennon ja mukavan arjen alakäsitteisiin. 

(Taulukko 3.) 

 

Taulukko 3. Päivittäistä arkea koskevien ajatusten muodostamat luokat 

 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä luokka 

Hallitsematon arki Uuvuttava arki  
 
Nuorten aikuisten ajatuksia päi-
vittäisestä arjesta 

Raskas arki 

 Tylsä arki 

 Tasapainoinen arki 

Rento arki Miellyttävä arki 

Mukava arki 

 

Aineisto sisälsi joitakin päivittäistä arkea koskevia kaksoisvastauksia, joissa tut-

kittava oli kuvannut useamman kuin yhden yläkäsitteen alle jakautuvia alatee-

moja samassa virkkeessä. Näissä tapauksissa molemmat esiintyneistä tee-

moista huomioitiin. Muodostunut yhdistävä luokka toimii ensimmäistä tutkimus-

kysymystä tukevana, sillä se antaa tietoa kuormittavuutta kokevien nuorten lap-

settomien aikuisten ajatuksista koskien heidän päivittäistä arkeaan.  

 

Seuraavaksi pyysin tutkittavia kertomaan vapaamuotoisesti, millaisena he koke-

vat ajan riittävyyden omassa päivittäisessä arjessaan (liite 1). Kysymykseen 
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vastaaminen oli pakollista. Vastauksia analysoidessa abstrahoinnin tuloksena 

muodostui neljä yläluokkaa, jotka olivat aika ei riitä, aika riittää, ajan riittävyys 

riippuvaista ajanjaksosta sekä ajan riittävyys omien valintojen varassa. Näistä 

aika ei riitä -yläluokka jakautui alaluokkiin kiire ja aika loppuu kesken. Ajan riittä-

vyys omien valintojen varassa -yläluokka jakautui myös karsimisen ja saamatto-

muuden alaluokkiin. (Taulukko 4.) 

 

Taulukko 4. Ajan riittävyyttä koskevien ajatusten muodostamat luokat 

 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä luokka 

Kiire Aika ei riitä  
 
Nuorten aikuisten aja-
tuksia ajan riittävyydestä 
arjessa 

Aika loppuu kesken 

 Aika riittää  

 Ajan riittävyys riippuvaista 
ajanjaksosta 

Karsiminen Ajan riittävyys omien valinto-
jen varassa Saamattomuus 

 

Muodostunut yhdistävä luokka toimi ensimmäistä tutkimuskysymystä tukevana 

teemana, sillä se toi lisätietoa ajatuksista kuormittavan arjen ajankäytön suhteen. 

Tutkielmani aineisto tuki ajatusta kuormittavuuden ja ajankäytön yhteydestä, sillä 

aineistossa oli selvästi havaittavissa, että vähäisempää arjen kuormittavuutta ko-

kevat nuoret aikuiset kokivat ajan riittävän paremmin.   

  

Seuraavaksi pyysin tutkittavia kertomaan suoraan, mitkä tekijät kuormittavat hei-

dän arkeaan (liite 1). Kysymys oli lomakkeessa tarkentavana kysymyksenä ja sii-

hen vastaaminen oli vapaaehtoista, sillä kaikkien vastanneiden ei oletettu koke-

van arjen kuormittavuutta. Lähes kaikki tutkittavat olivat kuitenkin vastanneet sii-

hen. Sisällönanalyysin ja abstrahoinnin tuloksena muodostui kaksi yläluokkaa, 

jotka olivat suorittaminen ja hyvinvoinnin haasteet, jotka molemmat jakautuivat 

neljään alakäsitteeseen (Taulukko 5).  
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Taulukko 5. Ajatukset arkea kuormittavista tekijöistä 

  

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä luokka 

Opiskelu  
 
Suorittaminen 

 
 
 
 
Nuorten aikuisten aja-
tuksia arkea kuormitta-
vista tekijöistä 

Työ 

Opiskelun ja työn yhteen-
sovittaminen 

Aikapula 

Ihmissuhteet  
 
Hyvinvoinnin haasteet 

Henkisen hyvinvoinnin 
haasteet 

Väsymys 

Liikunnan puute 

 

Arjen kuormittavuutta kuvattiin konkreettisilla sekä abstrakteilla asioilla, jotka oli-

vat tutkittavien arjessa päivittäin läsnä. Kysymys tuotti eniten aineistoa, sillä moni 

tutkittavista kuvasi pyytämättä pitkästi erinäisiä tekijöitä, jotka heidän arkeaan 

kuormittavat. Muodostunut yhdistävä luokka vastaa ensimmäiseen tutkimuskysy-

mykseen eli siihen, miten nuoret lapsettomat aikuiset ajattelevat arjen kuormitta-

vuudesta. 

 

Kuormittavuuteen liittyen pyysin tutkittavia myös kertomaan, millä tavoin he pyr-

kivät helpottamaan arjen kuormittavuutta (liite 1). Kyseessä oli jälleen tarkentava 

kysymys, johon vastaaminen ei ollut pakollista, mutta lähes kaikki olivat siihen 

vastanneet. Abstrahoinnin tuloksena muodostui kaksi yläluokkaa, ajankäytön 

suunnittelu ja hyvinvoinnista huolehtiminen, jotka molemmat jakautuivat tarken-

taviin alaluokkiin (Taulukko 6). 

 

Taulukko 6. Ajatukset arjen kuormittavuuden helpottamisesta 

 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä luokka 

Oma aika  
 
Ajankäytön suunnittelu 

 
 
 
Nuorten aikuisten pyrki-
myksiä helpottaa arjen 
kuormittavuutta 

Arjen suunnittelu 

Vapaa-ajan varaaminen 

Ajanvietto ystävien 
kanssa 

Urheilu  
Hyvinvoinnista huolehti-
minen 

Uni Rytmit 

Ruokailu 

Mielen hyvinvoinnista 
huolehtiminen 
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Muodostunut teema vastasi toiseen tutkimuskysymykseen nuorten lapsettomien 

aikuisten keinoista helpottaa arjen kuormittavuutta. Vastauksissa esiintyi pääosin 

myönteisyyttä ja halua helpottaa oman arkensa kuormittavuutta. Kuormittavuu-

den helpottamiseksi esitetyt ratkaisut tuotiin esille sellaisina, joista tutkittava itse 

oli kokenut hyötyvänsä. Koska muodostuneita teemoja esiintyi paljon, jatkossa 

voisi olla mielenkiintoista vielä selvittää, mitä keinoja tutkittavat ovat kokeilleet ja 

mitkä keinot eivät olleet toimineet tietyille yksilöille ja miksi. 

 

4.5 Tutkielman eettisyys ja luotettavuus  

 

Tieteen etiikka perustuu ennen kaikkea tutkijan eettisiin kantoihin, jotka vaikutta-

vat tämän tieteellisessä työssä tekemiin ratkaisuihin. Laadullisen tutkimuksen 

osalta tutkimusetiikkaan suhtaudutaan perinteisesti kahdella eri tavalla riippuen 

alan tutkimusperinteestä. Yhdysvaltalaisen perinteen mukaan eettisyyden tar-

kastelu keskittyy tutkimustoimintaan, esimerkiksi tutkittavien informoinnin laa-

tuun, aineistonkeruuseen ja -analyysiin sekä tulosten esittämistapaan. Funda-

mentaalisten perinteiden mukaisesti eettisyyden tarkastelu keskittyy puolestaan 

kaikkien tehtyjen valintojen moraalisuuteen, jolloin huomioidaan taustalla olevat 

tiedekäsitykset ja arvosidonnaisuudet. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 147; 152–

153.) Tässä alaluvussa tuon näkyväksi molempien perinteiden mukaista eettistä 

pohdintaa, jolla pyritään kokonaisvaltaiseen avoimuuteen tutkielmani etiikan suh-

teen. Lisäksi pohdin tutkielmani luotettavuuteen yhteydessä olevia tekijöitä. 

 

Tutkielman eettisyyttä pohdittaessa perusoletuksena on, että se noudattaa tutki-

museettisen neuvottelukunnan mukaista hyvää tieteellistä käytäntöä. Eettisyyttä 

voidaan pohtia tutkielman kohteen valinnan suhteen. Tähän liittyy esimerkiksi ai-

heenvalinnan preferenssit ja yhteiskunnallinen merkittävyys. (Hirsjärvi ym., 2013, 

s. 23–25.) Tutkielmani kohdalla kyseinen aihe valikoitui aiemman tutkimustiedon 

kautta, sillä taustalla oli Tilastokeskuksen vapaa-ajan osallistumista koskenut 

tuore tutkimustieto, jonka mukaan yhä useamman suomalaisen arjen kokemus 

on muuttunut ikävystyttävämmäksi ja kiireen kokemus on kasvanut (Tilastokes-

kus, 2019). Näihin tuloksiin nojaten rajasin tutkielmani koskemaan nuoria lapset-

tomia aikuisia. Olen tutkielmassani perustellut tämän valinnan viitaten muun mu-

assa haavoittuvaiseen ikään ja yhteiskunnallisiin paineisiin aiempaan 
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tutkimustietoon perustuen sekä siihen, että kyseinen kohderyhmä ei ole saanut 

tutkimuksessa ja julkisessa keskustelussa osakseen tarvittavaa huomiota kuor-

mittavuuden kokemuksen seurausten vakavuuteen nähden. Tutkielmani aiheen-

valinta perustui siis tieteellisiin preferensseihin ja omaan kiinnostukseeni arjen 

tutkimuksesta kotitaloustieteen näkökulmasta sekä aiheen yhteiskunnalliseen 

merkittävyyteen.  

 

Tiedonhankintaa ja aineistonkeruuta voidaan erityisesti ihmistieteissä pitää ris-

kialttiina eettisille haasteille. Tavoitteena tulee kuitenkin aina olla ihmisarvon kun-

nioittaminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkimukseen osallistumisen tulee pe-

rustua tietoiseen vapaaehtoisuuteen, tutkittavalle on annettava kaikki tarvittava 

informaatio ja tutkittavan tulee ymmärtää oikeutensa. (Hirsjärvi ym., 2013, s. 25.) 

Tutkielmassani tämä informointi tapahtui pikaviestinsovelluksen välityksellä, joka 

oli erityisesti tutkimushetkellä vallinneen COVID-19-pandemian aikaan perustel-

tua, sillä pyrin välttämään fyysisiä tapaamisia. Viesti sekä lomakkeen aloitusteksti 

antoivat tutkittaville tarvittavan tiedon tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta, 

joskin aina on otettava huomioon mahdollisuus sille, että tutkittava ei lue tekstiä 

ajatuksella tai ymmärrä lukemaansa. Toisaalta kyseessä oli kuitenkin sähköinen 

lomake, johon vastaamisen saattoi päättää koska vain ilman sosiaalista painetta, 

joka esimerkiksi haastattelutilanteessa saattaisi vaikuttaa uskallukseen lopettaa 

tutkimukseen osallistuminen. Lisäksi tutkielmani perustui täyteen anonymiteet-

tiin, sillä tutkittavia ei voinut tunnistaa aineistosta eikä kenenkään vastaamista tai 

vastaamatta jättämistä voinut seurata. 

 

Lisäksi tutkielman eettisen toteutuksen kannalta on tärkeää, että se ei sisällä mis-

sään muodossa plagiointia, eikä tuloksia esitetä kritiikittömästi tai kaunistellen, 

sillä se voi johtaa tiedeyhteisön harhauttamiseen. Raportointi ei voi olla harhaan-

johtavaa tai puutteellista. (Hirsjärvi ym., 2013, s. 26.) Tämä on tutkielmassani 

huomioitu siten, että menetelmien selostus on toteutettu eheänä ja esitellyt tulok-

set ovat aitoja aineistoperäisiä havaintoja kvalitatiivista tutkimusperinnettä kunni-

oittaen. 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 149) nimeävät johdonmukaisuuden yhdeksi laadulli-

sen tutkimuksen merkittäväksi kriteeriksi. Sisäinen johdonmukaisuus tiivistyy 
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argumentoinnissa, eli esimerkiksi siinä, kuinka lähteitä on käytetty ja millaisia ne 

ovat luonteeltaan. Tutkielmassani on käytetty kansainvälisiä ja monitieteisiä läh-

teitä kotitaloustieteen tutkimuksen rinnalla, jotka toimivat toisiaan täydentävinä ja 

tukevina. Tämä on luontevaa, sillä kotitaloustiede ja erityisesti arjen tutkimus voi-

daan nähdä monitieteisenä ja siksi sen tutkimuksessa onkin hyvä huomioida 

muita tieteenaloja, jotta voitaisiin saavuttaa tutkimuseettisesti luotettavaa tietoa. 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuteen ovat yhteydessä monet eri tekijät, 

joita kaikkia yhdistää avoimuus. Luotettavuutta parantavat tarkat selostukset eri 

vaiheista, jolloin lukija voi punnita tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi ym., 

2013, s. 232.) Tutkielmassani olen avannut yksityiskohtaisesti aineistonkeruun 

vaiheita sekä aineiston käsittelyä ja analyysimenetelmää. Luotettavuutta puoltaa 

se, että lukijalle on tehty nähtäväksi aineiston luonne sekä sen käsittelytavat. 

 

Tutkielmani edustaa kvalitatiivista tutkimusta, joten ominaista on aineiston tarkka 

rajaaminen ja keskittyminen mielenkiintoisimpiin kohtiin (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 104). Näiden mielenkiintoisimpien kohtien valinnassa kuljetin rinnalla tut-

kimustavoitetta ja sitä, mitä aineistosta nousee esille. Aineiston rajaus on esitelty 

tutkielmassani avoimesti ja perustellusti. Esimerkiksi kolmen ei kuormittavuutta 

kokeneen vastaajan rajaaminen pois oli perusteltua, sillä heidän ajatuksensa ei-

vät tukeneet tutkimustavoitettani tutkia ajatuksia arjen kuormittavuudesta. Toi-

saalta jatkotutkimuksen tarpeen voisi nähdä tästä tutkimuksesta pois jätettyjen 

nuorten aikuisten tutkimuksessa, jolloin voitaisiin selvittää tarkemmin tekijöitä, 

jotka estävät tai poistavat kuormittavuuden kokemuksen kokonaan heidän arjes-

taan. 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuteen voidaan nähdä liittyvän tutkijan vaiku-

tus tutkimustulokseen, sillä kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaisesti tutkija tulkit-

see ja luo tutkimusasetelmaa. Tutkijan puolueettomuuteen ovat yhteydessä 

muun muassa tutkijan ikä, sukupuoli sekä virka-asema. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

s. 160.) Tutkijana olen itse kohderyhmää, joka voidaan nähdä luotettavuuteen 

yhteydessä olevana tekijänä. Toisaalta minun oli luontevaa tutustua aihetta kos-

kevaan kirjallisuuteen, sillä kokemusasiantuntijana tiesin, millaisia asioita 

omassa ja vertaisteni arjessa on läsnä. Toisaalta taas tässä voidaan nähdä riski 
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subjektiiviseen näkemykseen tutkittavasta ilmiöstä. Tutkijana pyrin kuitenkin 

mahdollisimman objektiiviseen lähestymiseen, koska tiedostin subjektiivisuuden 

riskin. Lisäksi en vaikuttanut tutkittavien vastaamistapaan olemuksellani, sillä 

emme kohdanneet tutkittavien kanssa kasvokkain. 

 

Joka tapauksessa tutkielmani aihe on universaali ilmiö, sillä jokaisella aikuisella 

on kokemusta nuoren aikuisen elämästä, joten jokainen aihetta tutkiva voitaisiin 

nähdä ilmiölle subjektiivisena. Tutkielmani luotettavuuteen tähdäten pyrin kuiten-

kin jo varhaisessa vaiheessa ulkoistamaan itseni siten, että lähdin tutustumaan 

aiheeseen avoimin mielin ja annoin esiin nousevalle tiedolle täyden mahdollisuu-

den. Tämä oli erityisen tärkeää aineistoa käsitellessä ja analysoidessa, sillä näin 

pyrin välttämään omien ajatusteni vaikutuksen tuloksiin.  

 

Tutkielmani luotettavuutta puoltaa myös harkinnanvaraisen otannan jatkaminen 

lumipallo-otannalla. Harkinnanvaraisella otoksella kerätyt tutkittavat olivat var-

muudella valikoitua kohderyhmää. Heille kerroin kriteerit tutkimukseen osallistu-

miselle ja pyysin jakamaan kutsua osallistua tutkimukseen eteenpäin kohderyh-

mään sopivalle tai sopiville henkilöille. Näin saavutettiin lumipallo-otannalla har-

kinnanvaraisen otoksen 5,3-kertaistuminen, joka tuotti aineiston, jossa en tutki-

jana enää voinut olla tietoinen tutkittavien henkilöllisyydestä, vaikka lomakkeessa 

kysyttiinkin perustietoja ikään ja elämäntilanteeseen liittyen. Tätä voidaan pitää 

merkittävänä luotettavuutta lisäävänä tekijänä tutkielmassani. 

 

Sähköisen lomakkeen voidaan myös nähdä lisänneen luotettavuutta aineiston si-

sältöön, sillä tutkittavat saivat vastata lomakkeeseen omalla ajallaan ja omassa 

rauhassaan varmoina anonymiteetistään. Kyseisen kohderyhmän haastattelu 

kasvokkain olisi saattanut tuottaa eriarvioisia vastauksia, sillä osa tutkittavista 

olisi tuntenut minut ja suurin osa ei. Tämä olisi saattanut olla yhteydessä haluk-

kuuteen kertoa asioita, erityisesti kun kyseessä on sensitiivinen aihe. Lomake 

sisälsi pääosin avoimia kysymyksiä, joita ajoittain kritisoidaan siitä, että ne tuot-

tavat helposti lyhyitä ja keskenään erilaisia vastauksia (Kainulainen, 2012, s. 53). 

Vastausten perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että kysymykset oli ymmärretty 

oikein ja ne tuottivat tutkimustehtävän kannalta relevantteja vastauksia. Tähän 
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voidaan nähdä olleen yhteydessä lomakkeen onnistunut testaus, kysymyksen-

asettelu ja aiheen kiinnostavuus. 

 

Aineiston analysoin sisällönanalyysillä, joka on saanut osakseen kritiikkiä tutkijan 

riskistä jäädä pelkän tulkinnan tasolle johtopäätösten tekemisen sijaan (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 117). Tämä riski on vältettävissä, kun tutkija tiedostaa sen 

olemassaolon. Tutkielmassani olen pyrkinyt avaamaan selvästi tekemiäni päätel-

miä sekä erottamaan johtopäätökset selvästi pelkistä tuloksista.  

 

Tutkielmassani kokemusten ja ajatusten kuvausta ohjaa faktanäkökulma, joka 

toimii tutkielmassani aineiston tarkastelumetodina. Faktanäkökulma perustuu 

pyrkimykseen arvioida tiedonantajan rehellisyyttä ja tämän antamien tietojen to-

denmukaisuutta. Tutkittavilta toivotaan rehellisyyttä, mutta aineiston ei odoteta 

vastaavan absoluuttista totuutta ilmiöstä. Faktanäkökulmassa kiinnostus keskite-

tään tutkittavien todellisiin ajatuksiin tai siihen, millaisia kokemuksia tutkittavalla 

on. (Alasuutari, 1993, s. 80–81.) Ajatustentutkimuksessa faktanäkökulman avulla 

voidaan hahmottaa sitä, kuinka tutkijana odotan tutkittavilta rehellisyyttä, johon 

olen pyrkinyt esimerkiksi valitsemalla mahdollisimman sensitiivisen aineistonke-

ruumetodin henkilökohtaisen aiheen avaamisen helpottamiseksi. 

 

Lisäksi tutkielman eettisyydessä on otettu huomioon tutkittavien anonymiteetin 

varmistaminen tekstisitaattien osalta. Tämä toteutettiin muokkaamalla puhekieli-

siä ilmauksia kirjakielelle. Toisaalta tämä lisää myös tutkielman luotettavuutta, 

sillä puhekielisten ilmauksien ja satunnaisten kirjoitusvirheiden korjaamisen ta-

voitteena oli selventää luettavuutta. Tämä oli kuitenkin tehtävä huolellisesti siten, 

että muokkauksissa otettiin huomioon kokonaisuus, jotta vastausten sisältö voi-

tiin säilyttää samana ja tutkittavien alkuperäinen ääni ei kärsinyt.  

 

Kokonaisuudessaan tutkielmani tavoitteena oli kuvata nuorten aikuisten ajatuksia 

arjen kuormittavuudesta ja sen helpottamisesta. Tämä toteutui eettisyyden ja luo-

tettavuuden näkökulmista, kuten tässä luvussa olen perustellut. Tutkielman ana-

lyysi eteni aineiston ehdoilla kuvaten tutkittavien autenttisia ajatuksia, joka tutki-

muksessa oli tavoitteena. 
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5 Nuorten aikuisten arjen kuormittavuus 
 

Tässä luvussa esittelen tutkielmani tuloksia tutkimuskysymyksiini nojaten. Pää-

paino on aineistosta esille nousseiden teemojen tulkinnassa, jotka muodostuivat 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin ja abstrahoinnin tuloksena. Tuon esille nuor-

ten lapsettomien aikuisten ajatuksia päivittäisestä arjesta ja ajan riittävyydestä 

kuormittavuuden näkökulmasta. Lisäksi käsittelen ajatuksia arjen kuormittavuutta 

aiheuttavista tekijöistä sekä keinoista helpottaa sitä.  

 

5.1 Kuormittavuuden kokemus yhteydessä ajatuksiin arjesta  

 

Moni tutkittavista kuvasi päivittäistä arkeaan uuvuttavaksi, joka jakautui analyysi-

vaiheessa hallitsemattoman ja raskaan arjen alakäsitteiksi. Hallitsematonta arkea 

kuvattiin liiallisella työmäärällä, saavuttamattomilla tavoitteilla ja epäselvillä ryt-

meillä. Epäselvien rytmien osalta voitiin havaita ajelehtivan arjen kuvauksia, jotka 

ilmenivät erityisesti säännöllisten rutiinien puutteena ja hallinnan tunteen kadot-

tamisena. Ajelehtivaa arkea on aiemmin tutkittu erityisesti lapsiperheiden osalta. 

Arki, joka sisältää paljon joustoa ja vähän rutiineja on vaarassa päätyä ajelehti-

maan, sillä siitä puuttuvat perusrakenne ja rytmit (Korvela ym., 2009, s. 103–104). 

Tämä aiheuttaa helposti päivittäisiä haasteita muissa toiminnoissa, sillä arjen pe-

rustoimintojen hallitsemattomuus ja ennakoimattomuus kuluttaa yksilöltä päivit-

täin valtavasti resursseja. 

 

Hallitsemattomuutta arjessa aiheutti myös vaikeus hahmottaa rajaa opiskelun tai 

työn ja vapaa-ajan välillä. Teknologian käyttöä sekä työssä että vapaa-ajalla on 

esitetty yhdeksi tätä aiheuttavaksi tekijäksi (Hanifi, 2019). Moni tutkittavista teki 

tutkimushetkellä päivittäistä etätyötä tai etäopintoja, joten on mahdollista, että jat-

kuva teknologian käyttö oli yhteydessä esiintyneeseen vaikeuteen hahmottaa 

työn ja vapaa-ajan rajaa. Lisäksi etänä työskentely poistaa fyysiset siirtymät ko-

dista työpaikalle, jolloin kodista tulee myös työn fyysinen ympäristö. Tämä saat-

taa haastaa työstä palautumista, varsinkin jos työpiste ja työt ovat näköetäisyy-

dellä vapaa-ajallakin. Hallitsemattomuutta kuvattiin liialliseen työmäärään liittyen 

myös monen asian yhdessä aiheuttamana kuormituksena tai liiallisena määränä 

velvollisuuksia. Tällöin kyseessä ei ollut enää varsinaisen työn määrä, vaan 
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monen asian yhdessä aiheuttama hallitsematon taakka, kuten tutkittava kuvasi 

seuraavassa aineistolainauksessa: 

 

”Nohh, nyt joulukuussa ollut hieman hallitsematonta. Mulla on oppitunteja 

etänä klo 8–15. Sitten on kaikkia tehtäviä, mitä pitäis tehdä näinä samoina 

päivinä, valmistautua seminaareihin ja tehdä harkkaraportteja. Samaan ai-

kaan meidän raksa on loppusuoralla valmistumassa, jonne mun ajatukset 

paljon pomppii. Siellä on pitänyt samaan aikaan siivota, järkätä ja auttaa. 

Unirytmikin kiepsahti viikonlopun jälkeen ja oon valvonut iltaisin yhteen ja 

saattanut nukkua aamun oppituntien yli.” (K15) 

  

Raskasta arkea tutkittavat puolestaan kuvasivat jatkuvana kuormittavuutena, jo-

hon liittyivät erityisesti arjen stressaavuus, kiireen kokeminen ja väsymys. Ras-

kaita arjen kuvauksia yhdisti toivottomuus siitä, että tutkittavat olivat niin tottuneita 

ja väsyneitä tilanteeseensa, että he ajattelivat, että raskaalle tilanteelle ei voinut 

tehdä itse mitään. Tällöin uhkana voidaan nähdä passivoituminen ja ajatus siitä, 

että kyseessä ovat ulkoiset tekijät, joille ei itse voi mitään. Esimerkiksi tulevaisuu-

den tutkija Vuokko Jarva (2009) on esittänyt, että ulkoiset muutokset kuten glo-

baali talous- ja ilmastotilanne, kulutustottumusten muutokset, tarjonnan runsaus, 

yksilönvapaudet ja teknologian valta, ovat alkaneet edellyttää monimutkaistuvan 

kotitalouden hallintaan entistä laajempaa resurssien sijoittamista. Tämä saattaa 

ajaa jo valmiiksi kuormittuneen yksilön entistä ahtaammalle, sillä päivittäin läsnä 

olevat ulkoiset muutokset alkavat tuntua raskailta ja hallitsemattomilta. 

 

Lisäksi tuloksissa oli merkittävää se, että jokainen arjen kuormittavuutta päivittäin 

kokeneista nuorista aikuisista kertoi päivittäisestä arjestaan käyttämällä suoraan 

adjektiivia raskas. Uuvuttavan arjen teema esiintyi aineistossa pääasiassa niiden 

tutkittavien vastauksissa, jotka kokivat kuormittavuutta päivittäin tai useita kertoja 

viikossa. Tätä voidaan pitää odotettuna tuloksena, sillä nämä tekijät esiintyvät 

helposti yhdessä ja ruokkivat toisiaan. Aiemman tutkimustiedon pohjalta tiede-

tään, kuinka vaarallista tällaisen kuormittavuuden kierteen muodostuminen yksi-

lön jaksamiselle sekä henkiselle ja fyysiselle terveydelle on (McEwen, 1998). 

Vastaajat kuvasivat erityisesti ajatuksiaan hallitsemattomaan tai raskaaseen ti-

lanteeseen joutumisesta ja siitä, kuinka tilanteet ja asiat ovat seurauksia 
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toisistaan. Uuvuttavuuden kokemuksiaan päivittäisessä arjessa he kuvasivat esi-

merkiksi näin: 

 

”Aika raskaana. Paljon väsymystä.” (P7) 

 

”Kiireisenä, tuntuu että on epäonnistunut, jos ei ole saanut kaikkea aikaan 

mitä suunnitteli.” (V24) 

 

Tylsää arkea puolestaan kuvattiin viittaamalla muun muassa etätyöskentelyyn tai 

virikkeettömään arkeen. Etäopintojen koettiin tehneen koulusta vähemmän inspi-

roivaa ja motivoivaa. Etätyö ja COVID-19-pandemian aiheuttama sosiaalisten ti-

lanteiden ja fyysisten kontaktien vähäisyys esiintyivät aineiston tylsyyttä kuvan-

neissa vastauksissa.  

 

”Hieman tylsää. Päivät seuraavat toinen toisiaan koronan takia, kun ei oi-

kein voi tehdä mitään.” (U25) 

 

”Vähän virikkeettömäksi johtuen työtehtävien vähyydestä.” (K11) 

 

Arjen tylsyyttä kuvaavan teeman yhteydessä puhuttiin myös yksinäisyydestä, 

joka vaivasi osaa tutkittavista. Mitä ilmeisemmin kyse oli usean tutkittavan koh-

dalla Kangasniemen (2008, s. 272–273) nimeämästä ihmissuhteisiin välittömästi 

liittyvästä yksinäisyydestä, eli emotionaalisella, fyysisellä ja sosiaalisella tasolla 

vaikuttavasta yksinäisyydestä. Tähän voidaan ajatella olevan yhteydessä tutki-

mushetkellä vallinnut tilanne, jossa globaalin pandemian vuoksi päivittäinen arki 

näyttäytyi tutkittaville yksinäisenä, koska ihmissuhteet olivat läsnä päivittäisessä 

arjessa totuttua vähemmän. Kyseessä oli todennäköisesti ennen kaikkea ristiriita 

ihanteellisten ja koettujen ihmissuhteiden välillä, jota voidaan pitää yksinäisyyden 

tunteen perimmäisenä syynä (Srivastava & Agarwal, 2014). Yksinäisyys liittyi ar-

jen tylsyyden kokemukseen muun muassa siksi, että tutkittavilla oli arjessaan pal-

jon aikaa, jonka he olivat mahdollisesti tottuneet viettämään esimerkiksi työkave-

reiden tai ystävien kanssa. Esimerkiksi työpäivän tauottaminen tuotti haasteita, 

koska vakiintunutta taukoa tai lounasseuraa ei ollut tarjolla. 

 

Tasapainoista arkea kuvaavia ajatuksia arjesta yhdistivät ajatukset sopivasta, ta-

saisesta ja ennakoitavasta arjesta. Näitä teemoja kuvattiin kertomalla 
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rauhallisuudesta ja tavallisuudesta, jotka koettiin myönteisinä teemoina toisin 

kuin aiemman tylsän arjen yläkäsitteen alle sijoittuneissa vastauksissa. Näissä 

tasapainoista arkea kuvanneissa vastauksissa korostui oman hallinnan tunne ja 

mahdollisuus aikatauluttaa arkea omaan tahtiin. Tämä saattaa selittää sitä, miksi 

samankaltaisissa elämäntilanteissa olevat tutkittavat ajattelivat vastaavista tilan-

teista uuvuttavan arjen teeman mukaisesti, sillä heillä hallinnan tunne oli kadon-

nut tai työmäärä ja käytettävissä ollut aika ei ollut itsestä riippuvaista. Näin eräs 

tutkittavista kuvasi tasapainoista arkeaan: 

 

”Aika tasapainoisena. Juuri nyt elämässä on aikaa myös pelkälle oleilulle. 

Aikataulullisesti jopa väljää.” (V26) 

 

Miellyttävän arjen teema esiintyi vastauksissa erityisesti vähiten arjen kuormitta-

vuutta kokeneiden joukossa. Miellyttävän arjen yläkäsite jakautui rennon ja mu-

kavan arjen alakäsitteisiin, joita molempia yhdisti arjen mielekkyys itselle. Rentoa 

ajatusta arjesta kuvasivat ajatukset stressittömyydestä ja kiireettömyydestä. Mu-

kavaa ajatusta arjesta kuvattiin puolestaan helppoudella ja sujuvuudella. 

 

”Pidän arjestani tällä hetkellä. Suuri osa kuluu tietysti töissä, kuntosalilla ja 

ystävien kanssa.” (K22) 

 

”Mukavalle ja suht rennolle. Työtunteja on sen verran vähän, joten vapaa-

aikaa jää paljon. On aikaa nähdä ystäviä ja harrastaa.” (V27) 

 

Kokonaisuudessaan päivittäistä arkea kuvanneissa vastauksissa korostui se, 

että ajatuksiin arjesta ovat yhteydessä monet eri tekijät, eikä esimerkiksi pelkkä 

hoidettavien asioiden tai vapaa-ajan määrä ennakoinut sitä, mitä yksilö arjestaan 

ajattelee tai miten hän asiat kokee. Toinen tarvitsee paljon tekemistä, jotta ei ko-

kisi tylsyyttä. Toinen taas kokee vastaavan määrän hallitsemattomana ja ras-

kaana, eivätkä nämä kokemusten ja ajatusten eroavaisuudet ole keskenään ver-

rattavissa. Laadullisessa tutkimuksessa nämä erilaiset ajatukset samoista tilan-

teista saavatkin näkyä sellaisenaan kuin vastaaja on niiden kertonut olevat, eikä 

niitä tule yrittää yleistää (Heikkilä, 2014, s. 15). Samankaltaisuuksia ja eroavai-

suuksia aineistosta saattaa löytyä ja niiden raportointi voi tutkimuskysymysten 

pohjalta olla mielekästä, kuten tässäkin tutkielmassa tapahtui. 
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5.2 Moni nuorista aikuisista kokee ajan riittävyyden haasteita 

 

Suurin osa tutkittavista kertoi, että aika ei riitä. Aika ei riitä -yläkäsite jakaantui 

kahteen alakäsitteeseen, jotka olivat kiire ja ajan loppuminen kesken. Kiireen tee-

maa kuvattiin suoraan viittaamalla kiireeseen tai siihen, että omat odotukset ajan-

käytön suhteen eivät toteudu tai siihen, että asioita tulee tehtyä tahtomattaan pi-

kavauhdilla. Tulokset tukevat Ylijoen (2015) esittämää kuvausta kiireestä ja eri-

tyisesti siitä, että kiire ei useinkaan liity pelkästään ansiotyöhön, sillä myös aika-

taulutettu vapaa-aika luo kiireen kokemusta.  

 

Ajan kesken loppumisen teemaan viittasivat ajatukset siitä, että aikaa on vähän 

ja se loppuu usein kesken, eikä kaikkeen riitä aikaa. Tätä teemaa kuvasivat pal-

jolti ajatukset aikapulasta, eli siitä, että yksilöllä on varaa valita ajankäytöstään, 

eikä hän ole samalla tavalla pakotettu tekemään useita asioita kuten aikaköyhyy-

destä kärsivä (Ylikännö, 2015, s. 73–74). Osassa vastauksissa ilmeni, että aika-

pula oli puuduttanut tutkittavan erityisesti tutkimushetkellä vallinneen etätyösken-

telyn aikaan, sillä arki toisti samaa kaavaa, jossa aika ei riittänyt eikä tutkittava 

välttämättä edes poistunut asunnostaan päivän aikana. Eräs tutkittavista kuvasi 

ajan riittämättömyyttä ja kaavan toistumista näin: 

 

”Aika tuntuu loppuvan kesken, sillä töitten jälkeen kello on yhtäkkiä jo kah-

deksan ja tuntuu että pitäisi olla jo valmistautumassa seuraavaan päivään. 

Ja huomenna sama homma toistuu.” (U25) 

 

Aineistossa oli havaittavissa myös ajatuksia siitä, että aikaa on riittävästi. Ajan 

riittävyyden kokemus oli yhteydessä vähäisempään arjen kuormittavuuden koke-

mukseen, sillä suuri osa tämän teeman alle sijoittuneista vastaajista koki arjen 

kuormittavuutta vain kuukausittain. Samalla voidaan todeta, että arjen kuormitta-

vuutta useammin kokeneet kokivat ajan riittämättömyyttä. Vastauksissa oli kui-

tenkin huomattavissa, että toiset kaipasivat omaa vapaa-aikaa enemmän kuin 

toiset. Tämä saattaisi selittää sitä, että saman työmäärän omaavat yksilöt saat-

tavat kokea ajan riittävyyden täysin eri tavoin. Toiset nauttivat siitä, että elämässä 

tapahtuu paljon, kun taas toiset tarvitsevat eri tavalla aikaa rentoutumiseen ja 
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palautumiseen. Tätä kokemusten eroa kuvaavat hyvin kaksi seuraavaa aineisto-

lainausta: 

 

”Aika riittää hyvin. Oikeastaan ajankäyttö on tehostunut etenkin etäilyn 

myötä, kun opiskeluiden ja työpäivän välillä saattaa olla vain pari minuut-

tia…” (K1) 

 

”Vähäisenä vaikka vapaapäiviä on aina vähintään kaksi viikossa.” (P7) 

 

Ajatukset ajan riittävyydestä olivat osalla tutkittavista riippuvaisia ajanjaksoista, 

josta muodostuikin analyysivaiheessa seuraava yläkäsite. Esimerkiksi opiskelut 

ja työt saattoivat jaksottaa aikaa siten, että välillä aikaa ei ollut tarpeeksi, kun taas 

välillä aikaa oli ja tutkittava koki ehtivänsä palautua. Toisaalta ajanjaksolla viitat-

tiin myös esimerkiksi etätyöaikaan, jolloin aikaa oli saattanut vapautua esimer-

kiksi päivittäisistä työmatkoista. Jaksottainen elämäntapa tai opiskelu ei aineiston 

perusteella sopinut osalle tutkittavista, sillä jakson päätteeksi kasautuvat palau-

tukset tai suuri jaksottainen työmäärä aiheuttivat aikapulaa ja voimistivat kuormit-

tavuuden kokemusta. Osa tutkittavista piti kuitenkin jaksotusta toimivana itselleen 

palautumisen näkökulmasta siten, että teki mieluummin enemmän kerralla ja piti 

sitten pidempiä vapaajaksoja. Aineistossa mainittiin erillisenä ajanjaksona myös 

kesä, joka kuvasti osalle ajan riittävyyden parantumista, kun taas toisille se tiesi 

kesätöitä, jotka heikensivät ajan riittävyyttä. 

 

Osalla tutkittavista ajan riittävyys oli puolestaan yhteydessä omiin valintoihin. 

Omien valintojen teema jakautui kahteen alakäsitteeseen, jotka olivat karsiminen 

ja saamattomuus. Molempia alakäsitteitä yhdisti tutkittavan oma tietoisuus siitä, 

että tämä tekee itse valintoja, joilla voi yrittää vaikuttaa ajan riittävyyteen. Karsi-

mista kuvasivat ajatukset siitä, että arjessa on tehtävä valintoja, joiden jälkeen 

aika voitiin saada riittämään. Vastauksista ilmeni, että aika saadaan riittämään 

tärkeille asioille, mutta monista muista joutuu karsimaan. Toisaalta valintoja ei 

koettu helppoina tai mielekkäinä tehdä, vaan ennemminkin pakollisina ajan riittä-

vyyden kannalta.  

 

Karsimisen teema esiintyi erityisesti arjen kuormittavuutta voimakkaimmin koke-

neiden joukossa, kun taas saamattomuuden teema esiintyi vähäisempää 
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kuormittavuutta kokeneiden joukossa. Karsiminen yhdistyi osassa vastauksista 

toivottomuuteen valintojen ja tilanteiden suhteen. Tämä saattaisi viitata siihen, 

että koska kokemus arjesta on monista eri syistä kuormittunut ja karsimisella py-

ritään helpottamaan kuormitusta, karsimista tekevistä osa kokee mielipahaa siitä, 

että joutuvat karsimaan. Tämä on omiaan lisäämään kuormittavuuden kierrettä. 

Tämän suhteen yksilöiden erot voivat tulla esille esimerkiksi persoonallisuuden 

piirteissä, erityisesti McCraen ja Costan nimeämän Big Five -piirreteorian tunnol-

lisen piirteen kohdalla. Tunnollisuutta mitataan yksilötasolla jatkumolla, joka viit-

taa muun muassa yksilön järjestelmällisyyden, velvollisuudentuntoisuuden ja ta-

voitteellisuuden taipumuksiin. Tunnollisuuden on esitetty olevan erityisesti länsi-

maisessa kulttuurissa tärkeä yksilön persoonallisuuspiirteiden mittari, sillä kult-

tuurissamme arvostetaan tavoitteellisuutta ja kunnianhimoa, jotka eivät puoles-

taan kaikissa kulttuureissa ole yhtä korkealle arvotettuja piirteitä. (McCrae & 

Costa Jr., 1997.) Tunnollisen yksilön voi olla vaikea karsia tekemisiään ilman mie-

lipahaa, sillä hänellä on taipumus voimakkaaseen velvollisuudentuntoon. 

 

Saamattomuuden teemaa puolestaan kuvasivat aineistossa esiintyneet ajatukset 

siitä, että tutkittava tiedostaa, että voisi itse käyttää aikansa paremmin ja hänellä 

olisi siihen mahdollisuus, mutta ei saa aikaiseksi. Osa tutkittavista kertoi suoraan, 

että on omasta saamattomuudesta kiinni riittääkö aika vai ei. Tällöin kyse oli en-

nemminkin tietoisesta saamattomuudesta, joten se ei aiheuttanut yksilöille sa-

manlaista mielipahaa kuin aiemmin esitelty karsimisen teema. Seuraavat aineis-

tolainaukset kuvaavat karsimisen ja saamattomuuden teeman eroa omien valin-

tojen tekemisen kokemuksessa: 

 

”En ehdi tehdä kaikkea, mitä haluaisin. Raha ja aika ei riitä, joten on pakko 

tehdä arvovalintoja.” (U28) 

 

”Aikaa riittäisi yleensä, eli loppu jää tehokkuudesta ja laiskuudesta kiinni. 

Omilla valinnoilla arjesta on mahdollista välillä saada liian täyttä kyllä myös 

inhimillisin tehokkuuksin, mutta harvemmin töitä tai työtä on suoranaisesti 

liikaa.” (V20) 

 

Kaiken kaikkiaan nuorten aikuisten ajan riittävyys näyttäisi aineiston valossa ole-

van yksilön tavoitetasosta ja tarpeista riippuvaista. Ajan hallinnan voidaan nähdä 
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olevan yhteydessä siihen, kuinka kuormittavalta sama työmäärä eri henkilöistä 

tuntuu. Toisaalta kyseessä saattaa olla elämänrytmien nopeutuminen, jota on 

esitetty yhdeksi merkittäväksi syyksi sille, että ihminen alkaa kokea kiirettä (Ant-

tila ym., 2015, s. 9). Siirtymävaiheissa olevilla nuorilla aikuisilla elämänrytmit hel-

posti nopeutuvat sekä muuttuvat ja yksilön on jälleen sopeuduttava uuteen. Toi-

saalta eri rytmien yhdistäminenkin näyttäytyi aineistossa osalle toimivana ratkai-

suna, esimerkiksi työn, opintojen ja vapaa-ajan tasapainottamisen suhteen.  

 

5.3 Suorittaminen ja hyvinvoinnin haasteet kuormittavat arkea 

 

Suorittamisen ja hyvinvoinnin haasteiden voitiin tutkielman tulosten perusteella 

osoittaa olevan yhteydessä nuorten lapsettomien aikuisten arjen kuormittavuu-

teen. Suorittamisen teema jakautui opiskelun, työn, opiskelun ja työn yhteenso-

vittamisen sekä aikapulan alaluokkiin. Kuukausittaista kuormittavuutta kokeneet 

tutkittavat kertoivat arjen kuormittavan heitä erityisesti suorittamisen teemoihin 

liittyen. Näistä useimmiten aineistossa esiintyi opiskelun kuormittavuus. Erityi-

sesti tekemättömät tai aikatauluttamattomat koulutehtävät sekä opintojen liika 

kertyminen tuntuivat kuormittavan opiskelijoiden arkea. Tutkittavat, jotka kertoivat 

työn kuormittavuudesta, kuvasivat työtään sanoilla raskas, rankka, epäsäännölli-

nen tai hektinen.  

 

Suorittamista onkin esitetty nyky-yhteiskuntamme haasteeksi. Koulusta alkaen 

nuoria kannustetaan suorittamiseen lyhytjänteisyyttä ja pintaoppimista suosi-

malla. Saavutusten tavoittelu opettaa lapsen ja nuoren helposti suorituskouk-

kuun. Taustalla koukkuun jäämisessä on ihmisen taipumus addiktioille, jotka syn-

tyvät helposti kohteisiin, joiden yhteydessä vapautuu mielihyvähormoneja. (Vilja-

maa, 2011.) Tämä suorituskoukku jatkuu usein halki opintojen työelämään ja ar-

keen asti, jolloin siitä pois pääseminen on haastavaa, koska kyseessä on jo lap-

suudessa opittu addiktio, josta yksilö saa palkinnon mielihyvähormonien vapau-

tuessa. Tutkielmani nuoret aikuiset ovat käyneet nykymuotoisen peruskoulun ja 

heidän vastauksissaan oli selviä viitteitä yhteiskuntamme suorituskoukkuun jää-

misestä, sillä arkea hallitsi asioiden suorittaminen ja joissakin tapauksissa arjesta 

oli tullut selviytymistä suorituksesta toiseen. 
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Aikapulaa puolestaan kuvattiin aineistossa oman ajan ja vapaa-ajan näkökul-

mista, jotka saattoivat osalle tutkittavista tarkoittaa samaakin asiaa. Aikapula viit-

tasi aineistossa selvästi itsestä riippuvaiseen ajan puutteeseen ja valintojen mah-

dollisuuksiin, eikä aikaköyhyyteen, jota olisi esimerkiksi pakon alla usean työn 

tekeminen (Ylikännö, 2015, s. 73–74). Tutkittavien vastauksissa esiintyi ajatuksia 

siitä, että he eivät ole tilanteessaan täysin toivottomia, sillä heillä on mahdollisuus 

yrittää hallita aikapulaa. 

 

Vapaa-ajan aikapulan kokeminen eri tavoin saattaa viitata yksilön herkkyyteen 

sekä persoonallisuuteen ja erityisesti siihen, kokeeko hän voimakasta tarvetta 

omalle ajalle ja väsyykö hän toisten ihmisten parissa. Esimerkiksi introvertille so-

siaalisten tilanteiden suurempi määrä voi tuntua raskaalta, kun taas ekstrovertti 

kaipaa niitä vapaa-ajaksi mieltämälleen ajalle (Keltikangas-Järvinen, 2019, s. 

187). Merkittävimmäksi muodostuukin se, kuinka yksilö tiedostaa omat tarpeensa 

ja kykenee hallitsemaan arkeaan siten, että se kuormittaisi häntä mahdollisim-

man vähän. 

 

Aikapula näkyi vastauksissa myös siinä, että aina ei ole aikaa huolehtia kotitöistä 

tai taloudesta. Lisäksi aineistosta voitiin havaita, että osa tutkittavista kuvasi ai-

kapulaa suoraan kertomalla kokevansa kiirettä, joka tulkittiin asiayhteyksien pe-

rusteella aikapulaksi. Toisaalta aikapulan teema voidaan nähdä olevan yhtey-

dessä muihinkin erityisesti suorittamisen alla oleviin alakäsitteisiin. Esimerkiksi 

näin tutkittavat kuvasivat suorittamisen aiheuttamaa arjen kuormittavuutta: 

 

”Jos opiskeluita kertyy liikaa yhdelle lyhyelle jaksolle ja samaan aikaan pi-

täisi ehtiä pitämään pystyssä omaa taloutta. Tällöin kuitenkin tietoisesti 

joustan joistain asioista, jotta saan välttämättömimmät tehtyä.” (K1) 

 

”Rankat työpäivät ja väsymys, silloin ei jaksa vapaa-ajalla tehdä kummem-

min mitään erityistä. Kun energiaa on, niin arki rullaa mukavasti.” (K22) 

 

Toiseksi kuormittavuuden kokemusta aiheuttavaksi teemaksi muodostui hyvin-

voinnin haasteiden yläluokka, joka jakautui ihmissuhteiden, henkisen hyvinvoin-

nin haasteiden, väsymyksen sekä liikunnan puutteiden alaluokkiin. Hyvinvoinnin 

haasteiden teema korostui aineistossa sitä enemmän, mitä kuormittavammaksi 
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tutkittavat arkensa kokivat. Erityisesti päivittäin ja useita kertoja viikossa kuormit-

tavuutta kokeneiden joukossa teema oli vahvasti esillä, joskin sitä esiintyi myös 

viikoittaista kuormittavuutta kokevien joukossa.  

 

Voimakkaimmin hyvinvoinnin haasteiden teemassa esiintyi ihmissuhteiden kuor-

mittavuus. Ihmissuhteet kuormittivat tutkittavien arkea sellaisenaan, joskin sen 

voidaan nähdä jakautuvan kahteen suuntaukseen. Osa koki, että ihmissuhteiden 

ylläpito ja ihmissuhteiden mukanaan tuomat ongelmat kuormittavat. Tällaisissa 

tapauksissa läheisten ongelmat aiheuttivat tutkittaville esimerkiksi stressiä ja 

huolta. Toisaalta osa taas koki, että ihmissuhteiden puute kuormittaa, sillä ei ole 

keskustelukaveria tai tukea tarjolla. Arjen ja siihen liittyvien ihmissuhteiden kuor-

mittavuutta tutkittavat kuvasivat esimerkiksi näin: 

 

”…se että välillä ei ole ketään kenelle puhua kasvotusten. Myös arjen tuki-

joukot on välillä hakusessa, eli jos sattuisi jotain, ei olisi ketään pitämässä 

minusta huolta.” (U28) 

 

”…tunne sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen tärkeydestä ja siitä, ettei sille 

ole aina aikaa.” (V26) 

 

Tässä ihmissuhteita koskevassa ajatusten erilaisuudessa voidaan ajatella olevan 

kyse yksilön ekstroversio-introversio -jatkumolle sijoittumisesta, koska silloin ih-

missuhteet kuormittavat yksilöä eri tavoin. Esimerkiksi ekstrovertillä on tyypilli-

sesti laaja sosiaalinen verkosto ja ystävyyssuhteet perustuvat haluun tuntea ih-

misiä ja vaihtaa kuulumisia tiheästi. Lisäksi on esitetty, että ekstrovertillä on ih-

missuhteissaan enemmän konflikteja, koska niitä on määrällisesti enemmän ja 

niiden vaihtuvuus on suurta. (Keltikangas-Järvinen, 2019, s. 246.) Tällöin ihmis-

suhteiden puute tai niiden ongelmat voivat kuormittaa. Introvertilla ystävyyssuh-

teita on puolestaan vähemmän, mutta ne perustuvat voimakkaammin emotionaa-

liseen läheisyyteen ja luottamukseen, eikä niiden ylläpitoa välttämättä tarvitse ta-

pahtua päivittäin (Keltikangas-Järvinen, 2019, s. 247). Tällöin niiden ylläpito ei 

kuormita, jos ystävien tarpeet keskenään ovat samanlaiset. Jos tarpeet ovat ris-

tiriidassa, voi ystävyyssuhteen ylläpitäminen tuntua kuormittavalta molemmista 

osapuolista. 
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Henkisen hyvinvoinnin haasteet esiintyivät aineistossa tiheästi useissa vastauk-

sissa. Tutkittavat kertoivat suorista ahdistuksen ja masennuksen oireista sekä 

stressistä. Lisäksi henkinen jaksaminen oli vähissä ja esimerkiksi lääketasapai-

non heikkous kuormitti arkea. Nämä henkisen hyvinvoinnin haasteiksi nimittä-

mäni teemat ovat erityisen haasteellisia, sillä ne ovat yhteydessä kokonaisvaltai-

sesti arjen kokemukseen ja mahdollisuuteen jaksaa muilla osa-alueilla. Ne hei-

jastuvat helposti arjen toimintoihin ja voivat lisätä arjen kuormittavuutta. Toisaalta 

arjen kuormittavuus saattaa taas heikentää yksilön henkistä hyvinvointia, jolloin 

tilanteesta muodostuu kierre. Henkisen hyvinvoinnin haasteet olivat välillisesti yh-

teydessä myös moneen muuhun arjen kuormittavuutta aiheuttaneeseen tee-

maan. 

 

Tutkittavien vastauksissa esiintyivät myös väsymyksen ja liikunnan puutteen ala-

käsitteiden alle sijoittuneet teemat. Väsymystä kuvattiin kokonaisvaltaisena ko-

kemuksena, joka oli yhteydessä arjesta suoriutumiseen. Vähäisen unen haitat 

tiedostettiin, mutta samalla koettiin, että tilanteelle ei ainakaan tällä hetkellä voi-

nut mitään. Väsymystä aiheuttivat uniongelmat sekä liian vähäinen aika nukkua. 

Liikunnan puute puolestaan koettiin kuormittavana, koska sen tärkeys tiedostet-

tiin ja sitä olisi haluttu harrastaa, mutta ei ollut aikaa muiden tekijöiden vuoksi. 

Tässä kyse oli enemmän sellaisesta kuormittavuudesta, joka tutkittavan mieltä 

painoi sen vuoksi, että tiettyä toimintoa olisi halunnut ehtiä tekemään, mutta toiset 

pakolliset tekijät veivät liikaa aikaa. 

 

Hyvinvoinnin haasteiden teemojen kokonaisvaltaisuus ja itsestä riippumattomuus 

esimerkiksi ihmissuhteiden tai henkisen hyvinvoinnin haasteiden teemojen sa-

ralla korreloi voimakkaamman kuormittavuuden kokemuksen kanssa, joiden voi-

daan ajatella toimineen molempiin suuntiin toisiaan ruokkivina. Suorittamisen 

teeman merkittävimpänä erona hyvinvoinnin haasteiden teemaan voidaan nähdä 

se, että suorittamisen teeman alle sijoittuneet alakäsitteet olivat pääasiassa yksi-

löstä itsestään kiinni ja sellaisia, joihin yksilö pystyy omilla toimillaan vaikutta-

maan. Teemat olivat sellaisia, joita oli mahdollista itse yrittää parantaa tai harjoi-

tella tai yrittää etsiä aktiivisesti niihin muutosta. Näitä muutosyrityksiä käsittelen 

seuraavassa alaluvussa.  
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5.4 Ajankäytön suunnittelu ja hyvinvoinnista huolehtiminen hel-

pottamassa kuormittavaa arkea 

 

Kuormittavuuden helpottamisen pyrkimykset jakaantuivat hyvinvoinnista huoleh-

timisen ja ajankäytön suunnittelun teemoihin. Kyseiset teemat sopivat edellisessä 

alaluvussa käsiteltyihin arjen kuormittavuuden kokemusten teemoihin. Saman-

kaltaisten teemojen muodostuminen saattaa selittyä sillä, että kyseessä ovat sa-

mojen tutkittavien ajatukset arjen kuormittavuuteen ja sen yhteydessä tiedustel-

tuun kuormittavuuden helpottamiseen liittyen. On myös mahdollista, että sa-

massa tilanteessa tiedustellut asiat ovat tuottaneet samaan teemaan viittaavia 

sisältöjä helpommin, kuin jos asioita olisi tiedusteltu irrallisina eri tutkittavilta. Toi-

saalta on kuitenkin mahdollista, että samat teemat olisivat nousseet esille joka 

tapauksessa. 

 

Ajankäytön suunnittelun teema jakautui neljään alakäsitteeseen, jotka olivat: oma 

aika, arjen suunnittelu, vapaa-ajan varaaminen ja ajanvietto ystävien kanssa. 

Nämä teemat esiintyivät voimakkaimmin kuukausittaista ja viikoittaista kuormi-

tusta kokeneiden joukossa. Näistä eniten aineistossa esiintyivät oman ajan ja ar-

jen suunnittelun teemat. Arkea suunniteltiin aikatauluttamalla, suunnittelemalla 

ennakkoon esimerkiksi viikkosuunnitelmia, jakamalla töitä tasaisemmin eri päi-

ville, rajaamalla tekemisiä tai tekemällä tehtävälistoja työmäärän hahmotta-

miseksi.  

 

”Hallitsemalla menojen, aktiviteettien ja velvollisuuksien määrää.” (K11) 

 

”Suunnittelemalla tulevien päivien aikatauluja, tekemällä to do -listoja…” 

(V26) 

 

Omaa aikaa puolestaan haluttiin ottaa ja järjestää ja se nähtiin sellaisenaan arjen 

kuormittavuutta helpottavana tekijänä. Vapaa-ajan varaamisen käsite taas kuvasi 

vastauksia, joissa vapaa-ajan käyttötarkoitusta ei ollut erikseen määritelty esi-

merkiksi omaksi ajaksi tai ystäville varatuksi ajaksi. Vapaa-aikaa varattiin aineis-

tossa erityisesti arki-iltoihin ja viikonloppuihin. Lisäksi arjen aikatauluihin haluttiin 

tarkoituksellisesti varata väljyyttä, jotta kuormittavuuden kohdatessa olisi hel-

pompi jaksaa ja joustamisen mahdollisuus säilyisi. Toisaalta Ylijoki (2015, s. 45) 
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on esittänyt vapaa-ajan aikatauluttamisen olevan yksi syy kiireen kokonaisvaltai-

selle kokemukselle arjessa. Merkittävintä tälle kokemuksen erolle voikin olla se, 

onko vapaa-ajalle aikataulutettu paljon suoritettavaa ohjelmaa vai onko vapaa-

aika sellaisenaan aikataulutettu ilman tarkempia tavoitteita tai ennalta suunnitel-

tuja sisältöjä. Tällöin kyseisen vapaa-ajan viettämisen luonne on täysin erilainen. 

 

Aineistossa oli siis havaittavissa, että siinä missä toinen kokee aikatauluttamisen 

helpottavan arjen kuormittavuutta työmäärän osalta, toinen puolestaan kokee tar-

vitsevansa aikatauluihin merkittyä vapaa-aikaa tai tarkoituksellista väljyyttä. Ky-

seessä voidaan siis ajatella olevan tässäkin teemassa yksilön tapa suhtautua 

ajankäyttöön ja toisaalta laajemmin kuormituksesta palautumisen tarpeeseen. 

 

Ajanvietto ystävien kanssa liitettiin vastauksissa mukavien asioiden tekemiseen. 

Ystävien näkemisen koettiin helpottavan kuormittavaa arkea. Tämä saattaisi liit-

tyä esimerkiksi siihen, että ystävien kanssa voi jakaa asioita tai saada vertaistu-

kea, toisaalta se saattaa viedä ajatukset muualle omasta arjesta tai antaa per-

spektiiviä. Ajanvietto ystävien kanssa voitiin sijoittaa ajankäytön suunnittelun tee-

maan sijoittuvaksi, sillä sitä kuvasi myös suunnitelmallisuus ja ajan järjestäminen. 

Yksi tutkittavista kertoi esimerkiksi aikatauluttaneensa arjen niin, että näkee ys-

tävää vähintään kerran viikossa. 

 

Toinen suuri teema, hyvinvoinnista huolehtiminen, esiintyi halki aineiston kaikilla 

kuormittavuuden kokemuksen asteilla lukuun ottamatta päivittäistä kuormitta-

vuutta kokeneita. Hyvinvoinnista huolehtimisen teema jakautui urheilun, rytmien 

ja mielen hyvinvoinnista huolehtimisen alaluokkiin. Kaikkia näitä yhdisti pyrkimys 

arjen hyvinvointiin henkisellä tai fyysisellä tasolla. Teemoista voimakkaimmin ai-

neistossa esiintyi urheilu, joka nähtiin merkittävänä keinona helpottaa arjen kuor-

mittavuuden kokemusta.  

 

”Huolehdin, että saan nukuttua riittävästi ja liikuttua niin, että palautuisin ja 

jaksaisin paremmin.” (K3) 

 

Rytmien teemaa puolestaan kuvasivat ajatukset säännöllisyydestä ja toistuvuu-

desta. Rytmien teema jakautui vielä unen ja ruokailun alakäsitteisiin. Uni ja siitä 
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huolehtiminen nähtiin keinona palautua ja rentoutua. Ruokailu ja ravinto puoles-

taan nähtiin tärkeinä hyvinvoinnille ja toisaalta ne ajateltiin myös palauttavina, 

sillä ruokaa valmistaessa tai ruokaillessa sai tehdä tai ajatella muuta kuin arjen 

kuormittavuuteen yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi aineistossa esiintyi rytmien 

teemaan liittyen parannusehdotuksia tai kehitysideoita itselle, jotka kertovat tie-

tynlaisesta optimismista sen suhteen, että kuormittavuuden helpottamiselle voisi 

tehdä vielä lisääkin. 

 

”Omaa aikaa esim. liikunnan ja leipomisen muodossa. Hyvät yöunet, nuk-

kumaanmenoaikoihin pitäisi kyllä panostaa enemmän.” (K5) 

 

Mielen hyvinvoinnista huolehtimisen alakäsite esiintyi ajatuksina helpottaa kuor-

mitusta armeliaisuuden ja joustavuuden kautta. Toisaalta mieltä pyrittiin rauhoit-

tamaan erillisten rentoutusten tai lepäämisen avulla. Armeliaisuutta kuvasivat vä-

lillisesti myös ajatukset armosta itselle valintojen ja tavoitteiden suhteen. Eräs 

tutkittava kuvasi armollisuutta itselleen näin: 

 

”…jos en ehdi aina valmistamaan itse ruokaa ostan puolivalmisteita, enkä 

pode siitä huonoa omatuntoa.” (K1) 

 

Toisaalta aineistossa oli myös muutama vastaus, joiden voidaan tulkita kuvaavan 

arjen kuormittavuuden hallitsemattomuutta ja tilanteen toivottomuutta. Tämä hal-

litsemattomuus korreloi aineistossa päivittäisen kuormittavuuden kokemuksen 

kanssa, sillä kukaan päivittäisestä kuormittavuudesta kertonut ei ollut pystynyt 

nimeämään tapoja helpottaa kuormittavuutta tai kertoi sen olevan mahdotonta. 

Toisaalta tämä voidaan nähdä odotettuna tuloksena, sillä jos tutkittavalla olisi ole-

massa keinoja, joilla hän voisi helpottaa arjen kuormitusta, hän ei ehkä kokisi 

arjen kuormittavuutta päivittäin. Tutkittavien lohduttomuus näkyi esimerkiksi seu-

raavan tutkittavan vastauksessa kysyttäessä, millä tavoin hän pyrkii helpotta-

maan arjen kuormittavuutta: 

 

”Tähän mennessä en ole vielä keksinyt.” (P7) 

 

Kaiken kaikkiaan tulokset antoivat viitteitä siitä, että tutkittavat olivat löytäneet ar-

jen kuormittavuuden helpottamiseen itselleen sopivia keinoja. Toisaalta 
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huolestuttavaa on, että päivittäistä kuormitusta kokeneet olivat tilanteissaan toi-

vottomia, eikä ensimmäistäkään keinoa helpottamiselle ollut löytynyt. Voidaankin 

ajatella, että kyseessä on kuormittavuuden kierre, josta poispääsyyn tarvittaisiin 

keinoja helpottaa yksittäisiä tekijöitä, jotka aiheuttavat kuormittavuuden koke-

musta. Kokonaisuudessaan voitaisiin siis todeta, että kuormittavuuden kanssa on 

mahdollista elää mielekästä arkea, jos sen helpottamisen ja hallinnan kanssa 

pärjää.  
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6 Johtopäätökset 
 

Tutkielmassa tarkasteltiin, mitä ajatuksia nuorilla lapsettomilla aikuisilla on arjen 

kuormittavuudesta sekä sen helpottamisesta. Tavoitteena oli tuoda esiin sellai-

sen kohderyhmän ajatuksia, joka ei julkisessa arjen kuormittavuuden keskuste-

lussa ole saanut osakseen niin suurta huomiota kuin muut kohderyhmät. Aiem-

mat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että nuoret aikuiset ovat haavoittuvai-

sessa iässä kuormittavuuden kokemuksen mukanaan tuomille haasteille (Berger, 

2014). Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että suomalaiset kokevat ar-

jen kuormittavuutta aiempaa enemmän (Tilastokeskus, 2019). Yhteiskunnalli-

sesti tämän tiedostaminen on merkittävää, sillä varhain alkava ja pitkäkestoinen 

arjen kuormittavuus kasvattaa yksilön riskiä kärsiä terveydellistä haasteista ja 

näin ollen hankaloittaa myös yhteiskunnassa pärjäämistä ja lisää riskiä kansan-

terveydellisiin haasteisiin.  

 

Lisäksi yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyen nuorten aikuisten kuormittunei-

suuden tutkimista tukee huoli suomalaisten syntyvyyden laskusta, joka on jatku-

nut yhtäjaksoisesti jo yhdeksän vuoden ajan, joskin viimeisimmät tilastot antavat 

viitteitä laskun hidastumisesta (SVT, 2020). Syntyvyyden laskuun yhdeksi syyksi 

on esitetty nuorten huolia koskien perheellistymistä ja lastensaantia. Aiemmat 

tutkimukset ovat osoittaneet nuorten olevan huolissaan perheellistymisen muka-

naan tuomista, julkisessa keskustelussa paljon huomiota saaneista ruuhkavuo-

sista. Ruuhkavuosilla viitataan stereotyyppiseen tilanteeseen, jossa vanhemmat 

elävät kiireistä ajanjaksoa lasten, työn ja arjen pyörteissä. Lapsiperhe-elämään 

liittyvillä mielikuvilla on voitu osoittaa olevan merkittävä yhteys siihen, että lasta 

toivovat nuoret aikuiset epäilevät halukkuuttaan perheellistyä (Rotkirch ym., 

2017, s. 37–40).  

 

Laadullisen tutkielmani tavoitteena oli tuoda esiin nuorten aikuisten autenttisia 

ajatuksia arjen kuormittavuuteen liittyen. Tulokset antoivat viitteitä ajatuksista, 

jotka toistuivat useissa vastauksissa. Merkittävimpänä havaintona voidaan pitää 

arjen kuormittavuuteen yhteydessä olevien suorittamisen ja hyvinvoinnin haas-

teiden teemojen rakentumista nuorten aikuisten vastausten pohjalta. Erityisesti 

havainto siitä, että hyvinvoinnin haasteiden teema korostui voimakkaampaa arjen 
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kuormittavuutta kokevien keskuudessa ja suorittamisen teema puolestaan lie-

vempää arjen kuormittavuutta kokevien keskuudessa antaa paljon tietoa siitä, 

miten kuormittavuutta tulisi ymmärtää ja pyrkiä helpottamaan. Näiden teemojen 

tiedostaminen toimii ratkaisuna myös yksilötasolla kuormittavuuden kokemuksen 

helpottamiseen ja hallitsemiseen.  

 

Tutkielmani esittikin tuloksia myös siitä, kuinka nuoret aikuiset olivat oppineet hal-

litsemaan ja helpottamaan näitä teemoja ajankäytön suunnittelun ja hyvinvoin-

nista huolehtimisen kautta. Näissä tärkeimmäksi tekijäksi osoittautui itselle sopi-

vuus. Kun tutkittava oli keksinyt itselleen toimivan keinon hallita arjen kuormitta-

vuutta, kuormittavuuden kokemus ei enää hallinnut niin voimakkaasti päivittäistä 

arkea. Tämän voitiin havaita lisänneen arjen hallinnan kokemusta, jonka puoles-

taan on osoitettu olevan yhteydessä yksilön hyvinvointiin (Raijas, 2008). Konk-

reettisimmin tämän voidaan ajatella näyttäytyvän siten, että arjen hallinnan toimi-

vuus vapauttaa resursseja päivittäisessä arjessa ja lisää minäpystyvyyden koke-

musta.  

 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että arjen rutiinit vapauttavat resursseja 

päivittäisessä tekemisessä (esim. Korvela ym., 2009). Tutkielmassani nämä ru-

tiinit sijoittuivat arjen kuormittavuuden helpottamisen keinoihin muodostuneisiin 

teemoihin, vaikka ne eivät sellaisenaan muodostaneetkaan omaa teemaa. Ajan-

käytön suunnittelun suhteen rutiinit olivat välillisesti läsnä esimerkiksi arjen suun-

nittelussa, jossa pyrittiin luomaan toistuvia rakenteita päiviin ja viikkoihin. Toi-

saalta hyvinvoinnista huolehtimisen osalta rutiinit olivat läsnä erityisesti rytmien 

teemassa, joka kuvasi tutkittavien keinoja hallita arjen kuormittavuutta ruokailun 

ja unen rytmittämisen avulla. Tällöin voitiin nähdä, että tutkittavat olivat saaneet 

muodostettua arkipäiviinsä toistuvia rutiineja, joiden rutiininomainen suorittami-

nen ei vaatinut suurta ajatustyötä. Näin ollen rutiinien rakentuminen antoi tilaa 

muulle toiminnalle ja toisaalta myös rentoutumiselle.  

 

Arjen kuormittavuutta tutkittiin myös päivittäisen arjen kuvausten ja ajan riittävyy-

den näkökulmista. Tutkielmassa havaittiin, että hoidettavien asioiden, toimintojen 

tai vapaa-ajan määrä ei ennakoinut yksilön ajatuksia arjen kuormittavuuden ko-

kemuksen voimakkuudesta. Toiselle sama määrä tehtäviä saattoi tuntua 
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hallitsemattomalta ja aiheuttaa voimakasta kuormittavuuden kokemusta, kun 

taas toinen nautti paljosta tekemisestä tai tylsistyi, jos tekemistä oli hänelle liian 

vähän. Nämä havainnot osoittivat sen, kuinka ajatusten ja kokemusten tutkimus 

on aina hienovaraista ja ennakoimatonta sen suhteen, että ajatusten muodostu-

minen on aina henkilökohtainen kokemus. Tähän ajatusten muodostumiseen 

ovat usein sidoksissa monet eri tekijät, jotka tuottavat eri yksilöille keskenään 

erilaisia ajatuksia ja ovat sidoksissa jälleen erilaisiin tekijöihin. 

 

Tutkielmassani saatiin viitteitä myös ihmissuhteiden yhteydestä arjen kuormitta-

vuuden kokemukseen helpottavina sekä haastavina tekijöinä. Jatkotutkimuksena 

olisi huomionarvoista selvittää tarkemmin tätä ihmissuhteiden yhteyttä arjen kuor-

mittavuuden kokemukseen ja esimerkiksi rajata se koskemaan lähipiiriä tai omaa 

kotitaloutta, sillä arjen tuottaminen voidaan nähdä myös kollektiivisena ilmiönä 

(Tuomi-Gröhn, 2009). Tällä voitaisiin esimerkiksi saada lisää tietoa siitä, ketkä 

kaikki ovat yhteydessä tutkittavan kokemuksiin arjesta sekä sen hallinnasta tai 

miten yksilön ajatukset ovat yhteydessä samassa taloudessa asuvien ajatuksiin 

arjesta. 

 

Arjen tutkimuksen yhtenä merkittävänä suuntauksena voidaan nimetä myös tun-

teiden tutkimus osana arkea (Korvela & Rönkä, 2014), johon tutkielmani antaa 

paljon jatkotutkimussuuntia. Esimerkiksi arjen kuormittavuuden kokemuksen yh-

teys tunteisiin voisi tuoda merkittävää tietoa siitä, miksi toinen yksilö kokee samat 

asiat kuormittavampana kuin toinen tai esimerkiksi siitä, miten kuormittavuuden 

kokemus on yhteydessä yksilöllisten tai jaettujen tunnetilojen muodostumiseen ja 

vaihteluun. 

 

Tutkielmani lähti liikkeelle tavoitteesta nostaa esiin nuorten lapsettomien aikuis-

ten ajatuksia arjen kuormittavuudesta, jotka olivat aiemmin jääneet tutkimuksissa 

ja julkisessa keskustelussa hieman varjoon. Halusin nostaa esille näkökulmia pit-

käkestoisen arjen kuormittavuuden haitoista yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Ta-

voitteena oli herätellä ajatuksia siitä polusta, jonne suorittaminen ja kuormitta-

vuus meidät helposti ajaa. Haluammeko arjen todella olevan suorittamista ajasta 

toiseen? Jos pysähdymme miettimään, mitä oikeasti tavoittelemme elämäs-

sämme jatkuvalla suorittamisella voi olla, että vastauksen keksiminen tuntuu 
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mahdottomalta. Tämä johtuu siitä, että siihen ei todennäköisesti löydy tyydyttä-

vää vastausta. Tutkielmassani olen esitellyt sitä, kuinka helposti ajaudumme suo-

rituskoukkuun jo koululaisesta alkaen, jolloin tavoittelemme suorittamisen palkit-

sevuutta halki opintojen aina työelämään ja toisaalta myös arkeen asti. Nyky-yh-

teiskunnassa arkemme on helposti kuormittunutta, mutta toisaalta sitä voi helpot-

taa ja hallita. Arjessa kohtaamme myös hallitsemattomuutta ja joskus vastoin-

käymisiäkin, jotka voivat lopulta opettaa meille jotain uutta. Arjen hallittavuuteen 

ja kuormittavuuteen voi oppia suhtautumaan niin, että ne eivät haittaa mielekästä 

elämää, vaan antavat elämään tarttumapintaa ja väriä. 

 

Lopulta arjessa ja elämässä saamme kuitenkin iloa monista meille merkitykselli-

sistä asioista, jotka eivät liity työhön tai suorittamiseen. Monet muistot ja onnelli-

suuden hetket liittyvät niihin hetkiin, joissa olemme osanneet elää hetkessä, 

mutta silti hetkessä eläminen ja stressaamisen vähentäminen ovat helpommin 

sanottu kuin tehty. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että jatkuvien päämäärien ta-

voittelu ei tee elämästä yhtään sen valmiimpaa, sillä eihän elämästä koskaan saa 

valmista, eikä onneksi ole tarkoituskaan saada. 
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Liitteet 
 
LIITE 1. Aineistonkeruussa käytetty sähköinen lomake  
 

 

Nuorten aikuisten arjen kuormittavuus 
Hyvä vastaaja, 

Opiskelen Helsingin yliopistossa kasvatustieteen maisteriksi kotitalousopettajan opintosuun-
nassa. Tutkin pro gradu -tutkielmassani nuorten lapsettomien aikuisten ajatuksia arjen kuor-
mittavuudesta. Arjen kuormittavuudella tarkoitetaan tunnetta tai kokemusta, johon voivat olla 
yhteydessä monet eri asiat tai tekijät. Arki saattaa esimerkiksi tuntua hallitsemattomalta, kiirei-
seltä tai ikävältä. Kuormittavuudella voidaan viitata tunteeseen voimavarojen riittämättömyy-
destä tai konkreettisemmin esimerkiksi usean asian päällekkäisyydestä. 

  

Vastaukset kerätään ja käsitellään täysin anonyymisti. Kerätty tieto tulee pro gradu -tutkielmani 
käyttöön. Tuloksista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. 

  

Kiitos ajastasi! 

  

TAUSTATIEDOT 

Sukupuoli Mies 

Nainen 

Muu/en halua kertoa 

 

Asuminen Asun yksin 

Asun puolisoni/seurustelukumppanini kanssa 

Asun kimppakämpässä 

 

Ikä  
 
Työ/opiskelu (ohje) 

Kokoaikatyössä 

Osa-aikatyössä 

Opiskelija 

Työtön 

Sairaslomalla 
 

PÄIVITTÄINEN ARKI 
 
Kuvaile, millaisena koet päivittäisen arkesi tällä hetkellä. 
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Millaisena koet oman aikasi riittävyyden arjessa? 

 
Mikä tai mitkä arjen toiminnot ovat helpottuneet omassa arjessasi viimeisen vuoden aikana? 
(ohje) 

 
Mikä tai mitkä arjen toiminnot ovat vaikeutuneet omassa arjessasi viimeisen vuoden aikana? 
(ohje) 

 
 ARJEN KUORMITTAVUUS 

 
Kuinka usein koet arkesi 
kuormittavaksi? 

Päivittäin 

Useita kertoja viikossa 

Viikottain 

Kuukausittain 

En koe arkeani kuormittavaksi 
 
Mitkä asiat kuormittavat jaksamistasi arjessa? 

 
 
Millä tavoin pyrit helpottamaan arjen kuormitusta? 

 
 

TIETOJEN LÄHETYS 

Kiitos vastauksistasi! 
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