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1 JOHDANTO 

Lukiolaisten uupumuksesta on puhuttu pitkään ja aihe on ollut runsaasti esillä mediassa. Viime 

aikoina korkeakoulujen valintajärjestelmä on muuttunut ja ylioppilaskokeiden painoarvo niissä 

kasvanut. Koronaepidemia ei ole tuonut ainakaan helpotusta tilanteeseen. Sen myötä nuorten 

kokema ahdistuneisuus ja yksinäisyys ovat vain lisääntyneet (Aalto-Setälä ym., 2021). Tytöistä 

32–40 % ja pojista 17–19 % kokevat terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Nuorten 

ahdistus- ja masennusoireilu on huomattavasti lisääntynyt epidemiaa edeltävään (2019) 

mittaukseen verrattuna. Lisäksi varsinkin tytöt raportoivat heikentyneestä positiivisesta 

mielenterveydestä. (Aalto-Setälä ym., 2021) Lukiolaisten uupumus on kasvava ongelma 

ympäri maailman. Se lisää riskiä moniin mielenterveysongelmiin, koulun keskeyttämiseen 

sekä heikentää opiskeluintoa ja oppimistuloksia (Walburg, 2014; Alghadir ym., 2016). 

Tutkimusten mukaan nuorista noin 20–25 prosenttia kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä 

(Terveyden ja hyvinvoinninlaitos [THL], 2021). Monet mielenterveysongelmat puhkeavat 

nuorella iällä ja nuoruuden sairastuvuus lisää riskiä sairastua uudestaan aikuisiällä (Khanna 

ym., 2019).  

Lukiokoulutus on uudistunut ja uusi opetussuunnitelma (Opetushallitus, 2019) on otettu 

käyttöön syksyllä 2021. Sen tavoitteena on tukea paremmin opiskelijoiden hyvinvointia, 

yksilöllisiä tarpeita ja oppimista. Terveys on lukiolaisille tärkeimpiä arvoja (Vesanen ym., 

2012). Lisäksi terveys- ja hyvinvointialat kiinnostavat lukiolaisia eniten (Salmela-Aro & 

Hietajärvi, 2020). Näin ollen terveyskonteksti on paitsi ajankohtainen ja tarpeellinen myös 

nuorten kiinnostusta herättävä.  

Tutkielma on toteutettu yksisyklisellä kehittämistutkimuksella (Aksela & Pernaa, 2013; 

Edelson, 2002). Tutkimuksen tavoitteena on kehittämistutkimuksen menetelmin tuottaa 

tutkimuskirjallisuuteen perustuen teoriaa, joka yhdistää mielenterveyden ja kemian 

välittäjäaineiden kautta eheäksi kokonaisuudeksi. Teoria siirretään käytäntöön eheyttävän 

projektioppimista hyödyntävän materiaalin muodossa. Materiaalin perimmäinen tavoite on 

opetussuunnitelman sisältöjen ohella tukea nuorten mielenterveyttä, ennaltaehkäistä uupumista 

ja lieventää sen oireita. Tutkimuksellinen projektityö yhdistää välittäjäaineiden kautta 

orgaanisen kemian perusteita terveyskäyttäytymiseen ja itsemyötätuntoon mahdollisimman 

tieteidenvälisellä lähestymistavalla. Projektityö on tavoitteensa takia suunnattu lukion 

ensimmäisen vuoden opiskelijoille. 

Eheyttävän opetuksen merkitys on viime aikoina lisääntynyt, koska keskeisissä 

työelämä- ja 2000-luvun taidoissa, kuten kriittisessä ajattelussa, ongelmanratkaisutaidoissa ja 
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opiskelijan kyvyssä integroida eri tieteenalojen tietoja, on havaittu selvää heikentymistä 

(Reiska ym., 2018; Wei, 2009). Eheyttävä opetus nähdään potentiaalisena keinona opettaa 

nyky-yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja (Czerniak & Johnson, 

2014). Terveyskonteksti voidaan yhdistää kemian opiskeluun tämän lähestymistavan avulla. 

Sen tavoitteena on lisätä motivaatiota, merkityksellisyyttä ja tiedon kokonaisvaltaisuutta tai 

eheyttä (Haatainen ym., 2021). Eheyttävää opetusta toteutetaan kuitenkin vähän ja 

epäsäännöllisesti. Toteuttamiseen liittyy paljon haasteita ja opettajien osalta heikkoa 

minäpystyvyyttä. (Haatainen ym., 2021) Opettajat tarvitsisivat matalamman kynnyksen 

eheyttävän opetuksen toteuttamiseen. Valmis oppimateriaali voi alentaa kynnystä sisällyttää 

eheyttäviä lähestymistapoja opetukseen, mikä kokemuksen lisääntymisen kautta voi tukea 

myös minäpystyvyyttä. Eheyttävää opetusta on luontevaa lähestyä projektioppimisen kautta 

(Weinberg & McMeeking, 2017), minkä takia se valittiin keskeiseksi menetelmäksi 

oppimateriaalille.  

Välittäjäaineet soveltuvat kemian ja terveyskontekstin integrointiin ja niiden avulla 

kemian oppisisältöihin voidaan yhdistää relevanttia mielenterveysteemaa. Välittäjäaineiden 

kautta voidaan opiskella kemian kolmannen moduulin sisältöjä. Koska opiskelijakeskeisille 

lähestymistavoille, kuten eheyttävälle opetukselle, pidetään haasteina suurta 

opetussuunnitelmien sisältömäärää (Weinberg & McMeeking, 2017) ja niukkoja ajallisia 

resursseja (Haatainen ym., 2021), sisällytettiin oppimateriaaliin kemian kolmannessa 

moduulissa keskeistä molekyylimallinnusta. Lisäksi opettajien mukaan molekyylimallinnus 

soveltuu parhaiten orgaanisten molekyylien opettamiseen (Pernaa ym., 2009).  

Tutkielmassa on seitsemän lukua. Toinen luku käsittelee kehittämistutkimusta 

menetelmänä, sen toteutusta ja luotettavuusnäkökulmaa sekä esittelee tutkimuskysymykset. 

Kolmantena lukuna on teoreettinen ongelma-analyysi, joka selvittää oppimateriaaliin 

soveltuvia menetelmiä ja sisältöjä sekä vastaa yhdessä kehittämisprosessin ja tuotoksen kanssa 

toiseen tutkimuskysymykseen. Siinä tarkastellaan pedagogisista lähestymistavoista eheyttävää 

kemian opetusta, projektioppimista sekä molekyylimallinnusta. Lisäksi kuvataan yleisellä 

tasolla tutkielman kannalta keskeisiä välittäjäaineita ja niiden (bio)kemiaa sekä esitellään 

tutkimuksia, jotka yhdistävät välittäjäaineet mielenterveysteemaan terveyskäyttäytymisen ja 

itsemyötätunnon kautta. Neljäs luku on empiirinen ongelma-analyysi, joka selvittää 

kehittämistutkimuksen tarvetta. Se on toteutettu oppikirja-analyysinä. Luvussa viisi 

tarkastellaan oppimateriaalin kehittämisprosessia ja luvussa kuusi esitellään kehitetty 

oppimateriaali. Viimeisessä luvussa tehdään johtopäätökset.  
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2 KEHITTÄMISTUTKIMUS 

Tutkielma suoritetaan kehittämistutkimuksena. Luvussa 2.1 käsitellään tarkemmin 

kehittämistutkimusta menetelmänä ja luvussa 2.2 esitellään kehittämistä ohjaavia 

tutkimuskysymyksiä. Tutkimuksen toteutusta tarkastellaan luvussa 2.3 ja menetelmän 

luotettavuusnäkökulmaa luvussa 2.4.   

2.1 Tutkimusstrategia 

Kehittämistutkimus on syntynyt 1990-luvulla ja kuuluu pragmaattiseen 

tutkimusmetodologiaan, joka pyrkii käytännön ja teorian yhteensovittamiseen. Menetelmän 

käyttö on kasvanut tasaisesti 2000-luvulta (Anderson & Shattuck, 2012) ja yleistynyt erityisesti 

kasvatus- ja opetusalalla. Tutkimustyyppi on käsitteellisesti moninainen. (Kiviniemi, 2015) 

Kasvatustieteessä voidaan käyttää nimitystä design-tutkimus tai kehittämistutkimus 

englanninkielisten ”design research” tai ”design-based research” nimitysten mukaan (Pernaa, 

2013). Kehittämistutkimus on monitahoinen tutkimusmenetelmä, jolle ei voida esittää yhtä 

yksiselitteistä määritelmää. Kasvatustieteessä kehittämistutkimuksen perustavoitteena on 

kehittää opetusmenetelmällisiä ratkaisuja tai pedagogisia tuotteita tutkimuksellisesti ja 

teoreettisella perustalla. (Kiviniemi, 2015) 

Andersson ja Shattuck (2012) määrittelevät laadukkaalle kehittämistutkimukselle 

seuraavat piirteet: Tutkimus sijoitetaan autenttiseen kasvatukselliseen kontekstiin, mikä lisää 

tutkimuksen validiteettia ja mahdollistaa tulosten käytäntöön tuoman lisäarvon vähintään 

tutkittavassa kontekstissa. Kehittämisen tulee tapahtua yhteistyössä tutkijoiden ja käytännön 

toimijoiden kanssa. Siihen kuuluu aina jonkinlainen interventio, mikä voi olla teknologinen tai 

opetusmenetelmään, -strategiaan tai -malliin liittyvä. Interventio voi olla esimerkiksi 

oppimisaktiviteetti, jonka kehittämistarve ja tavoitteet arvioidaan tarkasti. Kehittämistä ja 

tuotosta tulisi arvioida monimenetelmällisesti ja useissa iteratiivisissa prosesseissa.      

Edelsonin (2002) mukaan kehittämistutkimus voidaan jakaa kolmeen kategoriaan 

tutkimuksessa tehtävien kehittämispäätösten mukaan. Jokainen vaihe tuottaa erilaista teoriaa. 

Ensimmäinen kategoria on kehittämisprosessi, jossa vastataan kysymykseen, miten 

kehittämisessä edetään. Kehittämisprosessikategoriassa päätetään henkilöt ja prosessit, joita 

tarvitaan tutkimuksen eri vaiheissa. Tämä vaihe käsittää koko kehittämistutkimuksen ja siinä 

määritellään, millaisia vaiheita ja asiantuntemusta kehittämiseen tarvitaan. Prosessikategoria 

tuottaa toimintaa ja ajattelua ohjaavia teorioita. Tässä tutkielmassa ei keskitytä 

kehittämisprosessiin. Toisena kategoriana on ongelma-analyysi, jossa selvitetään kehittämisen 
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haasteita, tarpeita ja mahdollisuuksia. Se voi olla teoreettinen tai empiirinen ja sisältää muun 

muassa tarveanalyysiä ja arviointia. Tämä vaihe tuottaa kontekstisidonnaisia sekä tavoiteltuun 

lopputulokseen pääsyä kuvailevia teorioita. Kehittämistuotos kolmantena kategoriana selvittää, 

millaiseen tuotokseen kehittäminen johtaa. Se on ratkaisu ongelma-analyysin paljastamiin 

haasteisiin ja kehittämisen mahdollisuuksiin. Tuotosta kehitetään iteratiivisesti ja 

asiantuntijoiden tietojen karttuessa. Kategoria tuottaa kontekstisidonnaisia toimintaa ja 

ajattelua ohjaavia malleja, joka olla esimerkiksi opetukseen soveltuva oppimateriaali tai 

aktiviteetti.  

2.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymysten asettelua ohjaavat kehittämistutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet. 

Ensimmäiseen kysymykseen vastataan tarve-analyysillä, joka toteutetaan oppikirja-

analyysinä. Teoreettinen ongelma-analyysi kartoittaa oppimateriaaliin soveltuvia menetelmiä 

ja sisältöjä sekä vastaa yhdessä kehittämisprosessin ja tuotoksen kanssa toiseen 

tutkimuskysymykseen.  

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Millaisia yhteyksiä välittäjäaineilla ja terveyskontekstilla on lukion kemian ja 

terveystiedon oppikirjoissa?   

2. Millainen oppimateriaali mahdollistaa mielenterveyden ja välittäjäaineiden kemian 

eheyttämisen?  

2.3 Kehittämistutkimuksen toteutus 

Tutkielmassa kehittämistutkimus suoritetaan yhdessä syklissä (Aksela & Pernaa, 2013; 

Edelson, 2002). Ongelma-analyyseillä selvitetään kehittämisen tarpeita, haasteita ja tavoitteita, 

joista edelleen tuotetaan teorioita tukemaan haluttua lopputulosta. Teoreettisella ongelma-

analyysillä selvitetään kehittämistuotteeseen soveltuvaa sisältöä ja menetelmiä. Tämä antaa 

osittain vastauksen toiseen tutkimuskysymykseen. Kysymykseen vastataan myös 

kehittämisprosessissa ja tuotoksessa, jossa teoria siirretään käytäntöön oppimateriaalin 

muodossa. Kehittämistarvetta perustellaan oppikirja-analyysillä. Lukion kemian ja 

terveystiedon kurssikirjoista haetaan vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Ensin 

tarkastellaan yhdestä kemian kirjasarjasta kaikkia kemian kurssikirjoja. Jos viitteitä haetuista 

käsitteistä ei joistakin kirjoista löydy, jatketaan muiden kirjasarjojen tarkastelua pääosin 
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kemian pakollisen ja orgaanisen kemian kurssikirjan pohjalta. Eheytyksen teemaan soveltuu 

parhaiten terveystiedon terveys voimavarana -moduulin sisällöt (TE1), joten terveystiedon 

kirjojen tarkastelu rajoittuu yhteen lukion oppikirjaan sen eri kirjasarjojen osalta. Kirjoista 

etsitään mainintoja välittäjäaineista sekä terveyteen liittyvistä sisällöistä ja erityisesti näiden 

välisistä yhteyksistä. Aineistoa analysoidaan monimenetelmällisillä tutkimusmenetelmillä. 

Tavoitteena on selvittää mainintojen lukumääriä sekä niiden esiintymissijaintia oppikirjoissa. 

Lisäksi halutaan tietää, millaisissa asiayhteyksissä maininnat ilmenevät. Numeerisilla keinoilla 

selvitetään asiayhteyksien yleisyys aineistossa (Metsämuuronen, 2011).  Tässä käytetään 

induktiivista sisällönanalyysiä, koska ohjaavaa teoreettista mallia analyysiin ei ole.  

2.4 Luotettavuus 

Tutkimuskirjallisuudessa kehittämistutkimuksen luotettavuutta kritisoidaan. Perinteisesti 

luotettavuutta arvioidaan validiteetin ja reabiliteetin avulla, jotka käsitteinä ovat kehittyneet 

arvioimaan kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta. Näin ne eivät sellaisenaan sovellu 

kehittämistutkimuksen sisältämiin laadullisiin osioihin. (Pernaa, 2013) Kehittämistutkimus 

toteutetaankin usein laadullisena ja pienen otoskoon turvin, mikä on myös luotettavuuteen 

vaikuttava tekijä (Edelson, 2002). Menetelmän vahvuutena voidaan kuitenkin pitää 

tutkimustulosten yleistettävyyttä ja selitysvoimaa, mikä näkyy käytännönläheisenä kentälle 

siirrettävänä tietona (Edelson, 2002; Anderson & Shattuck, 2012). Tämä uuden teorian 

hyödyllisyys on kehittämistutkimuksen keskeinen tavoite, joka eroaa perinteisen empiirisen 

tutkimuksen tavoitteesta.  

Kehittämistutkimuksen luotettavuutta voidaan Kiviniemen (2015) mukaan tarkastella 

kolmesta näkökulmasta. Prosessivaliditeetti kuvaa kehittämistutkimuksen formatiivista 

arviointiprosessia, jossa luotettavuutta ei arvioida vain tutkimuksen loppuvaiheessa vaan 

kehittämistyötä ohjaa systemaattinen arviointi ja laadunhallinta. Näin jokaisessa vaiheessa 

tulisi olla ennakkosuunnitelma palautteen keräämisestä (Edelson, 2002). Luotettavuuteen 

vaikuttaa myös toteutussuunnitelman ja kehitettävän pedagogisen mallin johdonmukaisuus, 

koska ne vaikuttavat toteutukseen (Kiviniemi, 2015). Kehittämistutkimuksen luotettavuutta 

tukee myös monipuolisen kehittäjäyhteisön mahdollistama kokonaisvaltainen ongelma-

analyysi, jossa erilaisten sidosryhmien tarpeet voidaan tarkemmin huomioida.  Yhteisön panos 

vaikuttaa kehittämistuotoksen uskottavuuteen ja siirrettävyyteen. (Pernaa, 2013) Lisäksi 

asiantuntijoiden hyödyntäminen kehittämisen eri vaiheiden arvioinnissa voi lisätä tutkimuksen 

luotettavuutta, joten yhteistyön arviointi tulisi dokumentoida (Kiviniemi, 2015). Luotettavuutta 
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lisää myös syklien ja testaamisten määrät sekä kehittämisen täsmällinen dokumentointi ja 

raportointi (Edelson, 2002).  

Kehittämistutkimuksen onnistumista voidaan arvioida käytännön validiteetilla, jossa 

suunnitelmaa tarkastellaan sen tutkimusperustaisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja 

käytännön vaikuttavuuden kautta (Kiviniemi, 2015).  Tässä arviointi kohdistuu siihen, miten 

relevantti alustava suunnitelma tai tuote on käytännössä ja miten hyödylliseksi se arvioidaan 

opetus- ja oppimiskäytäntöjen näkökulmasta. Lisäksi asetettujen tavoitteiden täyttymistä tulee 

arvioida kehittämisen eri vaiheissa ja päätteeksi. Luotettavuutta voidaan tarkastella myös 

yleistettävyyden näkökulmasta. Analyyttisessä yleistettävyydessä kehitetystä tuotteesta 

luodaan sellaista käsitteellistä ja teoreettista tietoa, joka on sovellettavissa myös muissa 

konteksteissa. Lisäksi voidaan arvioida tuotteen siirrettävyyttä muihin toiminta- ja 

kehittämisympäristöihin. (Kiviniemi, 2015) 
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3 TEOREETTINEN ONGELMA-ANALYYSI 

Tämän luvun tavoite on tuottaa toiseen tutkimuskysymykseen liittyvää teoriaa menetelmistä ja 

sisällöistä, joita voidaan hyödyntää oppimateriaalin luomisessa. Luvuissa 3.1–3.3 tarkastellaan 

pedagogisista lähestymistavoista eheyttävää kemian opetusta, projektioppimista sekä 

molekyylimallinnusta. Luvussa 3.4 perehdytään yleisellä tasolla ja melko pinnallisesti 

muutamiin tutkielman kannalta keskeisiin välittäjäaineisiin ja niiden (bio)kemiaan. Luvussa 

3.5 esitellään tutkimuksia, jotka yhdistävät välittäjäaineet mielenterveysteemaan 

terveyskäyttäytymisen ja itsemyötätunnon kautta.  

3.1 Eheyttävä kemian opetus 

Yhteiskunnan tulee kasvattaa kansalaisia, jotka ovat empaattisia, toisensa huomioivia ja 

yhteistyökykyisiä. Lisäksi tarvitaan taitoa ajatella kriittisesti, yhdistää eri alojen tietoa sekä 

ajatella kokonaisvaltaisesti. (Reiska ym., 2018) Eheyttävän opetuksen merkitys on viime 

aikoina lisääntynyt, koska 2000-luvun taidoissa, erityisesti kriittisessä ajattelussa ja 

ongelmanratkaisutaidoissa, on havaittu selvää heikentymistä (Czerniak & Johnson, 2014). 

Lisäksi opetuksen tutkijoilla on huoli opiskelijoiden kyvystä integroida eri tieteenalojen tietoa 

(Reiska ym., 2018). Nämä ovat keskeisiä työelämätaitoja. Eheyttävä opetus nähdään 

potentiaalisena keinona opettaa nyky-yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja 

taitoja. (Czerniak & Johnson, 2014; Wei, 2009; Opetushallitus, 2019; NGSS, 2013) 

Opetussuunnitelmien kehittämisessä pyritään paremmin huomioimaan tieteidenvälisen 

ymmärryksen kehittäminen, koska toiselta asteelta valmistuessaan opiskelijan tulee pystyä 

yhdistelemään eri tieteenaloihin ja arkeen liittyviä käsitteitä, periaatteita ja teorioita (Reiska 

ym., 2018). Yli vuosikymmenen ajan lähes kaikki kansalliset koulun uudistuspyrkimykset ovat 

liittyneet oppiaineiden välisten yhteyksien korostamiseen (Czerniak & Johnson, 2014). 

Nykyään opetuksen standardit (Opetushallitus, 2019; NGSS, 2013) painottavat 

opetussuunnitelmien välistä integraatiota ja se on yhteinen tavoite kaikille oppiaineille. 

Tieteenalojen integraatiosta on puhuttu jo yli sadan vuoden ajan. Se on viime 

vuosikymmeninä kuitenkin korostunut STEM-opetuksen myötä. Tieteen eheytys on 

perinteisesti tarkoittanut integraatiota matematiikan, tekniikan ja/tai teknologian kanssa STEM 

(science–technology–engineering–mathematics) -opetuksen muodossa. (Czerniak & Johnson, 

2014) Viime vuosikymmenten aikana integraatio on laajentunut myös taideaineiden 

liittämiseen STEM-opetukseen, jolloin puhutaan STEAM-opetuksesta (Haatainen ym., 2021). 
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Kouluilla on velvollisuus järjestää vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus vuosittain, 

mikä mahdollistaa myös taideaineiden liittämisen osaksi tiedeopetusta (Turkka ym., 2017).  

Eheyttämiselle (englanniksi integration tai interdisciplinary teaching) ei ole löytynyt 

tarkkaa määritelmää, vaikka eheyttävästä opetuksesta sekä sen mahdollisuuksista ja haasteista 

on puhuttu tutkimuskirjallisuudessa jo pitkään. Osittain tämän takia sitä on ollut haasteellista 

siirtää käytännön opetukseen. (Wei, 2009) Näin ollen myös opettajilla on eheyttämisestä hyvin 

erilaisia käsityksiä (Weinberg & McMeeking, 2017). Käsitteen vaikeaselkoisuus on 

ymmärrettävää, koska menetelmää voidaan kuvata lukuisilla eri termeillä. Lisäksi joitakin 

termejä saatetaan käyttää toistensa synonyymeinä, mikä lisää hämmennystä edelleen sekä 

hankaloittaa aiheen tutkimista. (Czerniak & Johnson, 2014) Eheyttävä opetus on 

opiskelijakeskeinen menetelmä, jossa pyritään yhdistämään opetussuunnitelman sisältöjä 

merkitykselliseksi ja mielekkääksi eheäksi kokonaisuudeksi konstruktiivisella ja 

kontekstuaalisella lähestymistavalla, jossa oppiainerajat ylittyvät ja opiskelu yhdistetään 

todelliseen maailmaan ja sen ilmiöihin (Haatainen ym., 2021; Haatainen & Aksela, 2021). 

Muut oppiaineet tuovat uutta näkökulmaa opiskeltavaan aiheeseen ja niiden kautta 

monimutkaisia ilmiöitä voidaan tarkastella ja ymmärtää kattavammin ja syvällisemmin 

(Haatainen ym., 2021). 

Eheyttämistä voidaan kuvata erilaisilla käsitteillä riippuen siitä, kuinka paljon eri sisällöt 

tai tieteenalat vuorovaikuttavat (Haatainen ym., 2021). Vertikaalisesta eheyttämisestä 

puhutaan, kun integraatiota tapahtuu oppiaineen sisällä (Haatainen ym., 2021; Weinberg & 

McMeeking, 2017). Poikkitieteellisessä, monitieteellisessä ja tieteidenvälisessä 

lähestymistavassa puhutaan horisontaalisesta eheyttämisestä, jossa eheyttäminen tapahtuu eri 

oppiaineita yhdistelemällä (Haatainen ym., 2021). 

Perinteinen opetus on tieteidensisäistä (intradisciplinary). Weinberg ja McMeeking 

(2017) pitävät poikkitieteellisenä (cross-disciplinary) opetusta, jossa toisesta tieteenalasta 

tarjotaan tosielämän esimerkki kontekstiksi opiskeltavalle oppisisällölle. Poikkitieteellisessä 

lähestymistavassa voidaan yhtä tieteenalaa tarkastella pinnallisesti toisen näkökulmasta. 

Monitieteellisessä lähestymistavassa eri oppiaineiden tietoja ja menetelmiä sisällytetään ilmiön 

tarkasteluun, mutta ne toimivat enemmän itsenäisinä kokonaisuuksia ja ovat selvästi toisistaan 

erotettavissa (Haatainen ym., 2021; Weinberg & McMeeking, 2017). Tämän takia jotkut 

tutkijat ajattelevat, ettei monitieteellistä lähestymistapaa voida pitää täysin eheyttävänä 

(Czerniak & Johnson, 2014). Lähestymistavassa oppiaineet toimivat rinnakkain ja tarjoavat 

oman näkökulmansa ja panoksensa aiheen tarkasteluun. Yleensä käytetään jotakin teemaa, 

jonka ympärille opiskelu rakentuu. (Weinberg & McMeeking, 2017)  
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Ei ole yhtä selkeää määritelmää sille, mitä tarkoittaa tieteidenvälinen ymmärrys tai 

oppiminen (Reiska ym., 2018).  Tieteidenvälisyydellä voidaan kuitenkin tarkoittaa nimensä 

mukaisesti opetusta tai oppimista kahden tai useamman tieteenalan välillä. Kun opiskeltavaa 

teemaa tarkastellaan jonkin ongelman kautta ja sen ratkaisemiseksi eri tieteenaloja 

yhdistelemällä, voidaan puhua tällaisesta lähestymistavasta. (Weinberg & McMeeking, 2017) 

Tieteidenvälisessä lähestymistavassa tieteenaloja yhdistetään ja linkitetään toisiinsa 

monitieteistä syvällisemmin. Se on lähempänä täydellisempää integraatiota, jossa pyritään 

analysoimaan, syntetisoimaan ja harmonisoimaan tieteenalojen välisiä yhteyksiä yhteneväksi 

eheäksi kokonaisuudeksi. (Haatainen ym., 2021; Reiska ym., 2018) Edellä mainitut 

eheyttämisen muodot opetuksessa on havainnollistettu kuvassa 1. Integraatiota voidaan pitää 

täydellisimpänä lähestymistavoissa, jossa luonnontieteet, yhteiskunta- ja terveystieteet 

yhdistyvät humanistisiin konteksteihin (Haatainen ym., 2021). Eheyttävää ja erityisesti 

tieteidenvälistä lähestymistapaa on luontevaa lähestyä projekti- tai ongelmalähtöisen 

oppimisen näkökulmista (Weinberg & McMeeking, 2017; Haatainen & Aksela, 2021).   

 

 

Kuva 1. Eheyttävässä opetuksessa käytettäviä lähestymistapoja. 

Eheyttämisellä pyritään kehittämään tieteellistä lukutaitoa (Wei, 2009). Sen 

kehittäminen on myös lukion opetussuunnitelmassa (Opetushallitus, 2019) keskeinen 

oppimisen tavoite. Tieteidenvälisellä opetuksella ja tieteellisellä lukutaidolla on selvä yhteys, 

koska tieteidenvälisyyttä voidaan pitää yhtenä tieteellisen lukutaidon korkeimmista taidoista. 

Tieteellinen lukutaito kuvaa kykyä hyödyntää luovasti asianmukaista tieteellistä tietoa ja taitoa 

haastavien ja henkilökohtaisesti merkityksellisten ongelmien ratkaisemisessa ja vastuullisten 

päätösten tekemisessä. Tieteellistä lukutaitoa on eritasoista. Korkein näistä tasoista on 
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moniulotteinen lukutaito (multidimensional literacy), joka edellyttää opiskelijalta muun 

muassa kykyä yhdistellä tieteenalojen välistä tietoa. (Reiska ym., 2018) 

Tiedon integrointi on arvokasta oppimiselle (Turkka ym., 2017). Eheyttäminen voidaan 

nähdä myös ihmisen psykologian ja kehityksen kannalta luontaisena. Se noudattaa 

konstruktiivista oppimiskäsitystä, jossa uusia ajatuksia liitetään osaksi olemassa olevia 

tietorakenteita, mikä tukee syvällistä ja mielekästä oppimista. (Czerniak & Johnson, 2014) 

Näin esimerkiksi abstraktit käsitteet voidaan yhdistää oppimisen tukemiseksi todellisiin 

ilmiöihin, teemoihin tai konteksteihin (Turkka ym., 2017). Eheyttävällä opetuksella on 

mahdollista parantaa oppimistuloksia kaiken tasoisilla ja erityisesti heikommin pärjäävillä 

opiskelijoilla. Sen avulla voidaan lisätä kiinnostusta, motivaatiota ja asenteita tiedeopetusta 

mutta myös yleisesti opiskelua ja koulunkäyntiä kohtaan. Erityisesti ratkaisemisen arvoisen 

ongelman tarjoaminen opiskelijalle vaikuttaa myönteisesti opiskelumotivaatioon. Luonnostaan 

eheiden tosielämän ilmiöiden tarkastelu luo autenttisen kontekstin oppimiselle ja tuo 

relevanssia oppimiseen, mikä tukee opiskelijan osallisuutta sekä parantaa suorituskykyä. 

Opetussuunnitelmien integroiminen voi auttaa opiskelijaa ymmärtämään asioita 

syvällisemmin, muodostamaan kokonaisvaltaista ymmärrystä sekä rakentamaan yhteyksiä 

keskeisten käsitteiden välillä. (Czerniak & Johnson, 2014)  

Suurelta osin opettajat kokevat eheyttävän tiedeopetuksen relevanttina, koska se voi 

lisätä motivaatiota, merkityksellisyyttä sekä tiedon eheyttä. Nämä ovatkin eheyttävän 

opetuksen keskeisiä tavoitteita. (Haatainen ym., 2021) Erityisesti opettajat uskovat, että 

erilaisten teemojen käytöllä voidaan edistää opiskelijoiden innostusta ja kiinnostusta 

luonnontieteiden oppimiseen. Eheyttävä opetus tarjoaa opettajien mukaan mahdollisuuden 

nähdä yhteyksiä luonnontieteiden ja muiden tieteenalojen välillä, minkä uskotaan tekevän 

opiskelusta mielekkäämpää. (Czerniak & Johnson, 2014) Lisäksi se opettaa opiskelijan elämän 

kannalta relevantteja tietoja ja taitoja. Opettajien näkökulmasta opetuksella voidaan tukea niin 

henkilökohtaista, ammatillista kuin yhteiskunnallistakin relevanssia. (Haatainen ym., 2021) 

Opettajat luonnehtivat eheyttävän opetuksen toteuttamista monimutkaiseksi, vaikka 

monenlainen apu ja tuki olisi saatavilla. Täydellisimmät eheytyksen muodot toteutuvat 

harvoin. (Weinberg & McMeeking, 2017) Esimerkiksi Weinbergin ja McMeeking (2017) 

mukaan matematiikan ja luonnontieteiden eheyttäminen tapahtui pääosin poikkitieteellisenä. 

Tutkijat kuvaavat erilaisia kompromisseja, joita opettajat kokevat joutuvansa tekemään 

monitieteellisen ja tieteidenvälisen opetuksen mahdollistamiseksi. Haasteina pidetään muun 

muassa opetussuunnitelmien suurta sisältömäärää (Weinberg & McMeeking, 2017) ja 

lisääntyvää opetusmäärän tarvetta (Czerniak & Johnson, 2014), niukkoja ajallisia resursseja 
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sekä toteutuksen työläyttä (Haatainen ym., 2021; Weinberg & McMeeking, 2017). Valmiita 

eheytykseen soveltuvia opetusmateriaaleja on niukasti tarjolla (Weinberg & McMeeking, 

2017). Myös opettajien tiedoissa, taidoissa ja kyvyissä on paljon kehitettävää (Weinberg & 

McMeeking, 2017; Czerniak & Johnson, 2014). Opettajat ovat epävarmoja siitä, miten 

tieteidenvälistä sisältöä tulisi opettaa ja kokevat tarvitsevansa tieteidenväliseen opetukseen 

liittyviä pedagogisia taitoja (Weinberg & McMeeking, 2017). Lisäksi hallinnolliset ongelmat 

(Haatainen ym., 2021), koulun perinteinen oppiaine-spesifinen opetussuunnitelma ja 

lukujärjestys (Weinberg & McMeeking, 2017) sekä historiallisesti muotoutunut koulun 

kielioppi (Czerniak & Johnson, 2014) nähdään toteutuksen esteinä. Opettajien mielestä 

suurimmat haasteet liittyvät yhteisen suunnitteluajan puutteeseen, opettajien välisiin 

henkilökemioihin, lukujärjestyksen organisointiin sekä kouluyhteisön tuen puutteeseen. 

(Czerniak & Johnson, 2014). Yhteistyö opettajien välillä nähdään kuitenkin välttämättömänä, 

jos eheytykseen sisällytetään muita oppiaineita. Vaikka yhteistyö koetaan haastavaksi, sillä 

nähdään olevan positiivisia pitkän aikavälin vaikutuksia. (Weinberg & McMeeking, 2017)    

Haasteena voidaan pitää myös eheyttämiseen soveltumattomia arviointikäytänteitä 

(Weinberg & McMeeking, 2017; Reiska ym., 2018). Esimerkiksi monet standardoidut testit 

mittaavat aineen oppimista eivätkä huomioi eheyttämiseen liittyvien korkeampien 

ajattelutaitojen kehittymistä (Czerniak & Johnson, 2014). Eheyttävien taitojen arviointi on 

kasvava huolenaihe, koska perinteiset arviointimenetelmät eivät ole tarpeeksi joustavia eivätkä 

sovellu tieteidenvälisen osaamisen mittaamiseen. Kirjallisuudessa on esitetty muutamia 

yhteisiä tekijöitä, jotka ovat keskeisiä tieteidenvälisen oppimisen arvioinnissa: 

arviointikriteerit ja standardit tulisi olla sekä opettajan että opiskelijan tiedossa, 

arviointitehtävän tulisi mitata kokonaisuuksien hallintaa ja arvioinnin tulisi olla jatkuvaa 

mahdollistaen palautteenannon oppimisen tukemiseksi. (Reiska ym., 2018)  

Reiska ja kollegat (2018) käyttävät ja tutkivat käsitekarttaa eheyttämisen arvioinnissa. 

Tällaisia tutkimuksia on kuitenkin vielä vähän. Tutkijat ehdottavat, että käsitekarttatekniikka 

voisi soveltua joustavana arviointimenetelmänä tieteidenvälisen ymmärryksen ja tieteellisen 

lukutaidon arvioimiseen ja analysointiin. Alun perin käsitekartat on kehitetty 1970-luvulla 

opetuksen, oppimisen ja arvioinnin työkaluksi, jonka käyttö perustuu mielekkään oppimisen 

teoriaan. Käsitekartan avulla opiskelija rakentaa ja esittää ymmärrystään opiskeltavasta 

aiheesta ja mielekkäistä yhteyksistä ja liittää uusia käsitteitä aikaisempaan tietorakenteeseen. 

(Novak, 2010) Näin muodostuva käsiteverkosto soveltuu monenlaiseen arviointiin (Reiska 

ym., 2018; Novak, 2010). Käsitekartan avulla sekä opiskelija että opettaja tulevat tietoisiksi 
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mahdollisista vaihtoehtoista käsityksistä (Novak, 2010). Yhteneväistä mielipidettä siitä, miten 

käsitekarttoja arvioidaan ei kuitenkaan toistaiseksi ole (Reiska ym., 2018).   

3.2 Projektioppiminen 

Projektipohjainen oppiminen (PBL) on opiskelijakeskeinen opetusmenetelmä, joka organisoi 

oppimisen selkeästi määriteltyjen projektien ympärille (Aksela & Haatainen, 2019; Kokotsaki 

ym., 2016). Menetelmälle on monta määritelmää, joita on yritetty selventää. Se voidaan 

määritellä esimerkiksi tieteidenväliseksi opiskelijakeskeiseksi aktiviteetiksi, jossa on selkeästi 

määritelty lopputulos (Aksela & Haatainen, 2019). Ollaan kuitenkin yksimielisiä siitä, että PBL 

on aktiviteetteja ja tutkimusta sisältävä oppimisprosessi (Haatainen & Aksela, 2021).  

PBL perustuu konstruktivistiseen oppimisteoriaan, jonka periaatteisiin kuuluu oppimisen 

kontekstipohjaisuus, opiskelijan aktiivinen ymmärryksen rakentaminen merkityksellisten 

tosielämän kysymysten kautta ja tavoitteiden saavuttaminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Se on tietyntyyppistä tutkimuksellista oppimista, jossa tosielämään liittyvät autenttiset 

kysymykset ja ongelmat tarjoavat oppimiselle kontekstin ja johtavat mielekkääseen 

oppimiseen. PBL:ssa tulisi huomioida didaktisen opetuksen ja tutkimuksellisten menetelmien 

tasapainottaminen. Kirjallisuudessa onkin esitetty tehokas kaksivaiheinen lähestymistapa, 

jossa opiskelijan tulee ensin kehittää tarvittavat tiedot ja taidot, joita tarvitaan toisessa 

vaiheessa projektin suunnittelussa ja lopputyön kehittämisessä. (Kokotsaki ym., 2016) 

Haataisen ja Akselan (2021) tutkimuksessa tiedon rakentamisen tukemiseksi opettajat käyttivät 

muun muassa luennointia ja tehtäviä tai ajatuskarttoja. Monesti projektit perustuivat 

tutkimuksiin, joihin sisältyi tiedon keräämistä eri lähteistä. Keskusteluja ja aivoriihiä käytiin 

ryhmässä, opettajan kanssa tai koko luokan kesken. Päivittäin kirjoitettavaa oppimis- tai 

projektipäiväkirjaa voitiin käyttää tukemaan opiskelijan reflektiota ja itsearviointia.  

Projekteilla on kaksi keskeistä komponenttia: kysymys tai ongelma, joka määrittää 

projektin aktiviteetteja, sekä aktiviteeteista muodostuva artefakti tai lopputuote, joka käsittelee 

projektin alussa määritettyä projektia ohjaavaa kysymystä tai ongelmaa (Aksela & Haatainen, 

2019). Projekti alkaa opiskelijan luontaista uteliaisuutta herättävän tutkimuskysymyksen 

esittämisellä. Kysymys ohjaa opiskelijaa tutkimaan opettajan valvonnassa ja ohjauksessa. 

(Bell, 2010) Kysymyksen ei tule olla liian rajattu niin, että sille on määritelty valmis vastaus. 

Erityisen tärkeää on antaa opiskelijoille tilaa määrittää omat menetelmänsä vastata 

kysymykseen. (Aksela & Haatainen, 2019) Opiskelijat voivat työskennellä yhteistyössä, jos 

kysymykset ovat samantyyliset. Samalla kehittyvät 2000-luvun yhteistyö- ja 
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kommunikaatiotaidot. (Bell, 2010) Lopputuotteen muodostaminen on yksi keskeinen tekijä, 

joka erottaa projektioppimisen ongelmalähtöisestä oppimisesta. Lopputuotteen tulee olla 

konkreettinen ja eksplisiittinen esitys, kuten malli, raportti tai video, opiskelijan projektityön 

aikana muodostuneesta ongelmanratkaisusta ja sen tulisi heijastaa opiskelijan uutta 

ymmärrystä, tietoa ja asenteita tutkittavasta aiheesta. (Aksela & Haatainen, 2019; Kokotsaki 

ym., 2016) Eksplisiittisyys antaa mahdollisuuden palautteenantoon ja reflektioon ja edelleen 

lopputuotteen arviointiin ja kehittämiseen (Aksela & Haatainen, 2019). Opiskelijalle voidaan 

antaa vapaus valita artefaktin muoto (Haatainen & Aksela, 2021). PBL:n eri vaiheissa kuten 

artefaktissa on mahdollista käyttää esimerkiksi abstrakteja, konkreettisia, kuvallisia ja 

verbaalisia esitysmuotoja, jotka ovat tärkeitä taitoja työelämän kannalta (Aksela & Haatainen, 

2019).  

Opiskelijan autonomia ja vapaus tehdä valintoja on keskeinen osa PBL:sta ja sen 

onnistumista (Haatainen & Aksela, 2021). Autonomian määrä on kuitenkin vaihdellut paljon 

eri projekteissa. Haataisen ja Akselan (2021) tutkimuksessa havaittiin, että opiskelijoiden 

osallistuminen oppimistavoitteiden, kokonaisteeman, aikataulun ja projektin arvioinnin 

asettamiseen oli kuitenkin vähäistä tai sitä ei ollut ollenkaan.  

PBL:ssa on yhteistoiminnallisen oppimisen elementtejä, koska projektityöskentely on 

yhteistyössä tapahtuvaa oppimista, jossa jokainen ryhmän jäsen vaikuttaa lopputulokseen. 

Korkealaatuiset ryhmäprosessit ovat yksi keskeinen projektioppimiseen ja sen onnistumiseen 

myötävaikuttava tekijä. Laadukkaat ryhmäprosessit tarkoittavat sitä, että ryhmän jäsenet ovat 

toisistaan positiivisesti riippuvaisia, kantavat oman vastuunsa ja ovat tasa-arvoisesti 

osallistuvia. Opettajan tärkeä tehtävä on oppia tunnistamaan sosiaalisia ja sukupuoleen liittyviä 

hierarkioita, jotka voivat olla implisiittisesti läsnä oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa ja 

esimerkiksi vertaisarvioinnissa. (Kokotsaki ym., 2016) Käytännössä yhteistyötä toteutetaan 

tieteidenvälisenä ryhmätyönä, mutta siihen saattaa kuulua myös muiden luokkien tai koulun 

ulkopuoleisten asiantuntijoiden tai organisaatioiden kanssa toteutettu yhteistyö (Haatainen & 

Aksela, 2021). 

Teknologia on nykypäivää ja usein mukana opetuksessa. Nykyajan nuoria voidaan 

kutsua diginatiiveiksi, jotka ovat kasvaneet teknologian keskellä. Näin teknologian käytön 

integroiminen oppimiseen on heille usein luontaista ja innostavaa. (Kokotsaki ym., 2016) 

Opiskelijat voivat toteuttaa projektityön eri vaiheita käyttämällä erilaisia teknologisia 

sovelluksia ja internettiä. Näin he oppivat muun muassa järkevää ja asianmukaista internetin 

ja erilaisten teknologisten sovellusten innovatiivista käyttöä sekä lähdekriittisyyttä. (Bell, 

2010) Nykyaikaisen digitaalitekniikan avulla projektien suunnittelu ja kehittäminen on 
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vaivatonta. Opiskelijat voivat digitaalisesti dokumentoida prosessin ja jakaa luomuksiaan. 

Teknologian tehokas käyttö osana opetusta ja projektitöitä on havaittu auttavan niin 

heikommin pärjääviä kuin lahjakkaita opiskelijoita. (Kokotsaki ym., 2016) 

Projektit ovat luontainen tapa eriyttää opetusta. Opiskelijat saavat opiskella omalla 

tasollaan ja edetä omien mielenkiinnonkohteiden mukaisesti kohti syvällisempää oppimista. 

PBL:n aktiivinen oppimisprosessi huomioi oppijoiden erilaiset oppimistyylit ja mieltymykset. 

(Bell, 2010; Aksela & Haatainen, 2019) Näin eriyttäminen tukee sisäistä motivaatiota (Bell, 

2010) sekä auttaa opiskelijaa löytämään oman tapansa oppia (Aksela & Haatainen, 2019). 

Erityisesti lahjakkaat opiskelijat saavat projektityöstä uusia haasteita (Bell, 2010).  

Projektioppimisessa arvioinnin tulisi kohdistua pääosin reflektioon, itse- ja 

vertaisarviointiin (Bell, 2010; Kokotsaki ym., 2016). Itsearviointitaidot auttavat säätelemään 

omaa oppimista ja tukevat oppimisen omistajuutta (Kokotsaki ym., 2016). Opiskelijat 

seuraavat säännöllisesti oppimaansa, jota peilaavat asettamiinsa välitavoitteisiin. Tavoitteiden 

asettaminen tukee myös ajankäytön hallintaa. Opiskelija voi projektitöissä arvioida esimerkiksi 

projektisuunnitelman, tutkimusmuistiinpanot, työskentelytavat, esityksen ja lopputyön. 

Opiskelijat ottavat arvioinnissa kantaa oman projektinsa ja vaivannäkönsä lisäksi esimerkiksi 

motivaatioon ja kiinnostukseen. Projektin lopussa opiskelijat tekevät itsearvioinnin, jossa 

arvioidaan ja reflektoidaan oman oppimisen lisäksi sosiaalisen vuorovaikutuksen onnistumista. 

Opiskelijat reflektoivat esimerkiksi sitä, kuinka he ovat työskennelleet yhteistyössä muiden 

kanssa, miten he ovat myötävaikuttaneet, neuvotelleet ja kuunnelleet aktiivisesti sekä ottaneet 

vastaan muiden ehdotuksia. Opiskelijat antavat myös rakentavaa ja kriittistä ystävällistä 

palautetta vertaisilleen, jossa painopisteenä on vahvuudet. (Bell, 2010) 

Opettaja valvoo ja ohjaa prosessin jokaista vaihetta sekä seuraa säännöllisesti 

opiskelijoiden edistymistä (Bell, 2010). Arvioinnin tulisi olla linjassa PBL:n kanssa (Kokotsaki 

ym., 2016), mikä koetaan yhdeksi keskeiseksi haasteeksi (An & Reigeluth, 2011; Haatainen & 

Aksela, 2021). Arvioinnissa tulee huomioida koko oppimisprosessi. Formatiivinen arviointi on 

PBL:ssa keskeistä, mutta esimerkiksi Haataisen ja Akselan (2021) mukaan sitä käytetään 

puutteellisesti. Esimerkiksi projektipäiväkirjoja ei juurikaan hyödynnetty formatiivisen 

arvioinnin välineenä. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan opetussuunnitelman sisältämä 

oppisisältö ja siinä esiintyvien ydinkäsitteiden oppiminen.  

Tutkimuksissa on havaittu, etteivät opettajat tiedä, miten toteuttaa PBL:sta opetuksessa 

(An & Reigeluth, 2011; Haatainen & Aksela, 2021). Siihen liittyy myös heikkoa 

minäpystyvyyttä (Haatainen & Aksela, 2021). PBL:n asianmukainen toteuttaminen parantaa 

oppimistuloksia, kun taas huonosti toteutetun PBL:n vaikutukset ovat päinvastaiset (Haatainen 
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& Aksela, 2021). Projektioppimisen onnistuminen riippuu opettajan kyvystä tehokkaasti 

motivoida ja ohjata opiskelijoiden oppimista (Kokotsaki ym., 2016) sekä siitä, kuinka opettaja 

ymmärtää tehokkaan PBL:n kriteerit (Haatainen & Aksela, 2021). Nämä vaikuttavat 

olennaisesti opiskelijoiden oppisisällön ymmärtämiseen ja taitojen kehittymiseen. 

Oppijakeskeinen lähestymistapa tuo mukanaan myös opettajan roolin muutoksen ja vastuun 

siirtäminen oppijalle. Tällöin opettajan uskomukset oppijan kyvyistä vaikuttavat PBL:n 

toteuttamiseen. (Haatainen & Aksela, 2021) 

Opettajilla on yleisellä tasolla käsitys PBL:sta ja sen eduista opetuksessa (Haatainen & 

Aksela, 2021). Lisäksi heillä on pääosin myönteinen asenne oppijakeskeistä opetusta kohtaan 

(An & Reigeluth, 2011) ja he näkevät PBL:n hyödyllisenä (Haatainen & Aksela, 2021). 

Opettajien kykyihin ja asenteisiin liittyviä PBL:n toteutusta haittaavia tekijöitä olivat 

esimerkiksi opettajien vastustus opiskelijakeskeistä oppimista kohtaan, tutkimuksellisen ja 

käytännön aktiviteetin sekoittaminen ja kyvyttömyys motivoida oppijoita. PBL:n toteutus on 

vaihtelevaa ja riittämätöntä. (Haatainen & Aksela, 2021) Opettajakeskeinen käytäntö usein 

kertoo siitä, etteivät opettajat tiedä, kuinka oppijakeskeistä opetusta toteutetaan käytännössä 

(An & Reigeluth, 2011). Opettajat kokevat tarvitsevansa lisää tietoa ja käytännön opetusta 

oppijakeskeisestä pedagogiikasta (An & Reigeluth, 2011) sekä tukea PBL:n toteutukseen 

(Haatainen & Aksela, 2021). Opettajien mukaan tarvitaan valmiita suunnitelmia, aktiviteetteja 

ja tapoja organisoida opetusta ja päästä alkuun oppijakeskeisessä opetuksessa (An & Reigeluth, 

2011). Lisäksi tutkittaessa opettajien PBL-käytänteitä opettajat hyödynsivät 

projektipohjaisessa oppimisessa teema- ja tutkimuspohjaisia, yhteistyössä tehtyjä ja 

kiinnostusta herättäviä lähestymistapoja. Käytännöt kuitenkin vaihtelivat ja niissä oli 

parantamisen varaa varsinkin arvioinnin, reflektion ja opiskelijakeskeisen lähestymistavan 

osalta. Esimerkiksi jopa puolessa tapaustutkimuksista ei ollut asetettu selkeää projektia 

ohjaavaa kysymystä tai ongelmaa, joka auttaisi tarkentamaan tutkimusta ja motivoimaan. Sen 

sijaan PBL:n toiminta ja luotu artefakti perustuivat yhteiseen teemaan. Kuitenkin selkeästi 

asetettu tutkimuskysymys on olennainen kriteeri ja sen puuttuminen voi vaikuttaa 

oppimistuloksiin. (Haatainen & Aksela, 2021) 

Haatainen ja Aksela (2021) ovat koonneet katsauksista kymmenen periaatetta, jotka tulee 

sisällyttää PBL:n suunnitteluun. Näiden lisäksi suunnittelussa tulee huomioida 

opetussuunnitelman mukainen oppimisen sisältö, jotta voidaan varmistaa, että ydinkäsitteet ja 

taidot ovat osa opetusta. 
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1. Opiskelijan oppimistavoitteet – Projektin tulee opettaa opiskelijoille 

opetussuunnitelmasta löytyviä avainkäsitteitä, aihepiirin sisältöä ja 2000-luvun 

taitoja kuten kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua, yhteistyötä ja itsensä johtamista. 

2. Projektikeskeisyys – Tässä projektipohjainen oppiminen erotetaan muista 

lähestymistavoista: Projektissa oppiminen tapahtuu prosessimaisesti sen eri vaiheissa 

eikä kulminoidu sen loppuun.  

3. Konteksti – Projektin tulisi olla autenttinen, merkityksellinen ja tosielämän 

kontekstiin sidottu ja sen tulisi huomioida opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet tai 

huolenaiheet. Projektia ohjaa hyvin suunniteltu ja avoin kysymys tai ongelma, joka 

tarjoaa opiskelijoille tarpeeksi haastetta ja jonka avulla voidaan organisoida muut 

projektiaktiviteetit.  

4. Projektiartefakti – Projektiaktiviteetteihin kuuluu artefaktin luominen, joka vastaa 

projektia ohjaavaan kysymykseen tai ongelmaan ja josta on nähtävissä opiskelijan 

oppiminen.  

5. Yhteistyö – Yhteistyön tulisi olla osa projektin jokaista vaihetta. Projektissa 

työskennellään yhteistyössä muiden kanssa ja kehitetään yhdessä erilaisia ratkaisuja.  

6. Tiedon rakentaminen – Tämä vaihe tapahtuu esimerkiksi tutkimalla, kriittisellä 

ajattelulla ja ongelmanratkaisulla. 

7. Opiskelijoiden osallistaminen – Tietoa rakennetaan artefaktia luomalla ja aktiivisella 

osallistumisella. Valintojen tekemiseen rohkaiseminen kuuluu oppijakeskeiseen 

lähestymistapaan. Epäselvää on kuitenkin se, kuinka paljon autonomiaa opiskelijalle 

tulee PBL:ssa antaa.  

8. Opetuksesta saatava tuki – Tähän kuuluu menetelmät tai resurssit, joita opettajan 

tulee tarjota opiskelijalle, jotta tämä pääsee omalle lähikehityksenvyöhykkeelle. 

Tuen tulee olla opiskelijan ymmärryksen tasolle sopiva ja sen tulee väistyä, kun 

opitaan käyttämään omaa ymmärrystä ja taitoa haastavissa tilanteissa. 

9. Arviointi – Painotus tulisi olla formatiivisessa arvioinnissa, jonka tarkoitus on tukea 

oppimista. Tähän kuuluu reflektio, itse- ja vertaisarviointi sekä opettajan palaute 

prosessin eri vaiheissa. Arviointiin tulee sisältyä lopputuotteen luominen ja sen 

arviointi sekä oman oppimisen reflektio.  

10. Julkisuus – Julkinen esitys projektista tukee oppijan kommunikaatiotaitoja, voi 

motivoida sekä antaa mahdollisuuden palautteenannolle.  
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Projektipohjaisen oppimisen hyötyjä ja haasteita 

PBL edistää tieteidenvälistä oppimista ja antaa kokonaisvaltaisen kuvan aiheesta pirstaleisen 

sijaan (Aksela & Haatainen, 2019). Menetelmän on havaittu myönteisesti vaikuttavan 

oppimistuloksiin ja suurin osa opettajista pitää menetelmää monenlaisen oppimisen 

mahdollistajana (Aksela & Haatainen, 2019; Haatainen & Aksela, 2021). Yleinen PBL:n 

tavoite on auttaa opiskelijoita oppimaan syvällisemmin oppisisältöä, kehittämään taitoja sekä 

tuntemaan omistajuutta omasta oppimisesta (Aksela & Haatainen, 2019). PBL:n on havaittu 

vaikuttavan merkittävästi oppisisällön ymmärtämiseen ja edistävän syvällisempää oppimista 

(Bell, 2010; Kokotsaki ym., 2016). Sen avulla kehitetään itsenäisiä ajattelijoita ja oppijoita 

(Bell, 2010). Projektioppimisella on paljon potentiaalia edistää tosielämässä sovellettavia 

2000-luvun taitoja (esim. Haatainen & Aksela, 2021) kuten kriittistä ja analyyttistä ajattelua, 

ongelmanratkaisutaitoja, yhteistyö-, viestintä- ja itsehallintataitoja. Näiden avulla 

opiskelijoista räätälöidään tuotteliaita globaalisen yhteiskunnan jäseniä (Bell, 2010). Taidot 

ovat myös välttämättömiä jokapäiväisessä elämässä (Haatainen & Aksela, 2021).   

PBL:n on havaittu erityisesti edistävän opiskelijoiden motivaatiota (esim. Bell, 2010; 

Haatainen & Aksela, 2021). Pääasiassa lisääntynyt motivaatio liittyi innostukseen, mutta 

PBL:een kuuluu myös positiivisempi asennoituminen oppimiseen, itsetunnon rakentaminen, 

merkityksellisyyden kokeminen sekä projektityöhön sitoutuminen (Haatainen & Aksela, 

2021). Opettajat kokevat projektioppimisen monin tavoin hyödyllisenä opetuksessaan, koska 

se edistää sekä opiskelijan että opettajan oppimista ja motivaatiota (Aksela & Haatainen, 2019). 

Motivoituneena ja tutkimusaiheestaan kiinnostuneena opiskelija työskentelee ahkerammin ja 

yrittää enemmän. Motivaatio säilytetään merkityksellisyyden, tosielämän ongelmien ja 

projektien kautta, mitkä tukevat myös syvällisempää oppimista. (Bell, 2010) 

Yhteistyö koetaan yhdeksi tärkeimmistä eduista PBL:ssa. Se on myös keskeinen 

motivaation lähde sekä opiskelijoille että opettajille. Haataisen ja Akselan (2021) 

tutkimuksessa monet opettajat arvostivat PBL:n synnyttämää yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. 

Yhteistyö muiden opettajien tai luokkien kanssa koettiin myös hyödylliseksi käytännössä. 

Lisäksi yhteistyö edistää sosiaalista oppimista, kun opiskelijat harjoittelevat 2000-luvun 

kommunikaatio-, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja (Bell, 2010). PBL opettaa vastuullisuutta, 

tavoitteiden asettamista, itsenäisyyttä ja kurinalaisuutta (Aksela & Haatainen, 2019).  

Vastuullisuutta tukee päivittäisten tavoitteiden asettamisen lisäksi vastuu vertaisille. 

Opiskelutoverien odotukset tasavertaisesta työstä asettaa vertaispaineen, mikä edistää 
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ryhmätehtävien suorittamista sekä motivoi työskentelemään onnistuneen lopputuotteet eteen. 

(Bell, 2010) 

Tutkimusnäyttö oppijakeskeisten lähestymistapojen tehokkuudesta lisääntyy jatkuvasti. 

Lukuisten tutkimusten mukaan oppijakeskeisessä ympäristössä opiskelijat ovat 

motivoituneempia oppimaan ja kehittävät syvällisempää ymmärrystä ja tosielämän taitoja. (An 

& Reigeluth, 2011) Erityisesti suomalaisopettajat pitävät PBL:n etuina opiskelijakeskeisyyttä 

opiskelijan aktiivisen roolin takia (Haatainen & Aksela, 2021). Tämän lisäksi 

opiskelijakeskeisyys edistää ryhmätyöskentelyä sekä muiden huomioimista (Aksela & 

Haatainen, 2019).  

PBL:n haasteina opettajat kokevat ajanhallinnalliset ongelmat, niukat ajalliset resurssit 

sekä työlään ja aikaa vievän suunnittelun ja projektin organisoimisen (Haatainen & Aksela, 

2021). Lisäksi ongelmana on suunnitteluun liittyvä ideoiden ja luovuuden puute (Aksela & 

Haatainen, 2019).  Joidenkin opettajien mukaan oppijakeskeiset menetelmät vievät liikaa aikaa 

(An & Reigeluth, 2011). Ajanhallinnallisiin seikkoihin voidaan usein vaikuttaa perusteellisella 

ja huolellisella suunnittelulla (Bell, 2010), mikä taas on keskeistä projektin etenemisessä ja 

opiskelijan onnistumisessa (Haatainen & Aksela, 2021). Valitettavasti opettajat kuitenkin 

raportoivat, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa perusteelliseen suunnittelutyöhön (Aksela & 

Haatainen, 2019).  

Haataisen ja Akselan (2021) tutkimuksessa opiskelijoihin liittyvät haasteet paljastivat, 

että opettajilla oli motivaatio-ongelmia opiskelijoiden kanssa. Esimerkiksi opiskelijoita saattoi 

olla haastavaa sitouttaa aktiiviseen oppimiseen ja työhön tai opiskelijat tekivät liikaa töitä ja 

väsyivät. Opiskelijoilla saattoi olla vastustusta kriittiseen ajatteluun ja ryhmätyöskentelyyn tai 

heiltä puuttui tarvittavia valmiuksia opiskelijakeskeisiin lähestymistapoihin integroidussa 

luonnontieteiden opetuksessa. Haasteeksi koettiin myös opiskelijoiden ohjaus ja erityisesti 

tasapainon löytäminen rajoittamisen ja vapauden välillä. Haastavinta oli löytää oppijoiden 

tasoon ja taitoihin sopivia aktiviteetteja. Opettajat kokivat, että joillekin opiskelijoille ennalta 

määrätyissä ryhmissä oli hankalaa työskennellä (Aksela & Haatainen, 2019). Opiskelijoiden 

käyttäytyminen, erityisopetusta vaativat opiskelijat sekä vanhemmat, jotka valittavat liian 

haastavista tehtävistä, mainittiin opiskelijakeskeisyyteen liittyviksi haasteiksi (An & Reigeluth, 

2011). 

Yhteistyömahdollisuudet koettiin rajallisiksi eikä yhteistä suunnitteluaikaa muiden 

opettajien kanssa löytynyt tarpeeksi (Aksela & Haatainen, 2019; Haatainen & Aksela, 2021). 

Opettajat kokevat esteenä myös institutionaalisen rakenteen ja tuen puutteen sekä uskovat, että 

koulujen tulisi enemmän keskittyä opiskelijoihin ja oppijakeskeisiin menetelmiin. Jo ennestään 
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suuri opetusmäärä ja sen lisääntyminen sekä suuri luokkakoko eivät myöskään tue laadukasta 

oppijakeskeistä opetusta, vaikka opettajilla olisi kaikki työkalut sen toteuttamiseen. (An & 

Reigeluth, 2011) Erityisen tärkeää projektioppimisen onnistumisessa on opettajan saama tuki 

koulun ylemmältä johdolta ja kollegoilta (Kokotsaki ym., 2016).  

3.3 Molekyylimallinnus 

Suuri osa kemiallisesta tiedosta on molekyylitasolla eikä siis silmin havaittavissa. Kemiaa 

tarkastellaan yleensä kolmella tasolla. Makroskooppisella tasolla ilmiö havaitaan aistein, 

submikroskooppisella tasolla sitä selitetään tarkemmin partikkeleilla, kuten atomeilla ja 

molekyyleillä, ja symboliikka selittää ilmiötä kaavoilla ja yhtälöillä. (Johnstone 1991) Kemian 

neljäntenä tasona voidaan pitää prosessitasoa, jossa fysikaalista tai kemiallista tapahtumaa 

selitetään vähintään yhdellä kolmesta kemian ymmärtämisen tasosta. Haasteena koetaan usein 

näiden tasojen yhteensovittaminen, jota kemian käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtäminen vaatii. 

(Dori & Kaberman, 2012) 

Kemiassa käsitteitä ja ilmiöitä voidaan esittää erilaisilla malleilla, jotka pyrkivät 

havainnollistamaan tarkasteltavaa kohdetta yksinkertaistetusti esittäen siitä vain olennaiset 

asiat. Malleilla voidaan kuvata tutkimuskohdetta ymmärrettävästi. Mallit eivät ole pysyviä, 

vaan ne tarkentuvat tiedon lisääntyessä. Koska täydellistä mallia ei ole, opiskelijoiden tulee 

ymmärtää erilaisten mallien vahvuudet ja rajoitukset. (Yaseen & Aubusson, 2020) Sähköiset 

simulaatiot ovat vuorovaikutteisia visualisointeja, jotka pyrkivät jäljittelemään todellisuutta. 

Monet toisen asteen opiskelijat kokevat kuitenkin symbolit ja mallit vaikeiksi ymmärtää ja 

käyttää. Lisäksi hankaluuksia aiheuttaa siirtyminen erilaisten kemian ymmärtämisen tasojen ja 

esitysmuotojen välillä. Opiskelijat kokevat myös makroskooppisen tason ilmiöt vaikeina 

ymmärtää mikroskooppisen tason selitysten kautta. (Dori & Kaberman, 2012) 

Tutkimuksissa on havaittu, että erilaiset molekyylimallit voivat tukea oppimista ja 

innostaa kemian opiskeluun. Lisäksi niiden avulla on mahdollista tukea monipuolisesti erilaisia 

mallinnustaitoja, korkeampia ajattelutaitoja (Aksela, 2005; Dori & Kaberman, 2012) ja 

visuospatiaalisia taitoja (Dori & Kaberman, 2012). Mallinnuspohjainen opetus tukee laaja-

alaisia taitoja (Opetushallitus, 2019) ja mielekästä oppimista (Aksela 2005). 

Lukion opetussuunnitelmassa (Opetushallitus, 2019) mallit ja mallintaminen näkyvät 

monessa kohdassa. Kemiassa aineen rakennetta ja kemiallisia reaktioita mallinnetaan kemian 

merkkikielellä sekä matemaattisesti. Mallien käyttö tukee kemian opetuksen tehtävää. Se 

kehittää opiskelijan monilukutaitoa sekä monitieteistä osaamista tieto- ja viestintäteknologian 
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hyödyntämisen kautta. Yleisenä tavoitteena opiskelijan tulisi osata käyttää erilaisia malleja 

ilmiöiden kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä sekä hyödyntää 

mallintamisessa asianmukaisia ohjelmia. Mallintamisen ja visualisoinnin keinot soveltuvat 

hyvin orgaanisen kemian moduuliin, jossa tarkastellaan hiilen yhdisteitä ja niiden rakenteita.  

Opettajat suhtautuvat pääosin myönteisesti mallinnuspohjaiseen opetukseen ja 

molekyylimallinnusohjelmien käyttöön ja tunnistavat näiden lukuisat hyödyt (Aksela & 

Lundell, 2008). Opettajat kokevat tietokoneavusteisen molekyylimallinnuksen roolin lukion 

kemian opetuksessa merkittävänä. Sen avulla opiskelijat oppivat ymmärtämään nykyaikaisesta  

mallinnuksesta ja mallien merkityksestä. Osa opettajista pitää mallinnusta tärkeänä osana 

modernia oppimiskäsitystä ja -ympäristöä. (Pernaa ym., 2009.) Molekyylimallien käyttö auttaa 

opettajien mukaan erityisesti havainnollistamaan ja selittämään kemian ilmiöitä. Mallinnus 

mahdollistaa opiskelijoiden itsenäisen molekyylien rakenteiden kuten sidospituuksien ja -

kulmien tutkimisen. Se myös motivoi ja innostaa opiskelijoita kemian opiskeluun. (Aksela & 

Lundell, 2008) Pernaan ja kumppaneiden (2009) tapaustutkimuksessa tietokoneavusteisen 

molekyylimallinnuksen on koettu tuovan lisäarvoa varsinkin orbitaalien ja kemiallisten 

sidosten, mutta jonkin verran myös biomolekyylien ja poolisuuden opettamiseen. Opettajien 

mukaan molekyylimallinnus soveltuu hyvin monien kemian käsitteiden opettamiseen, mutta 

parhaiten se toimii orgaanisten molekyylien opettamisen työkaluna.  

Dorin & Kabermanin tutkimuksessa (2012) tutkitaan arkielämästä tuttuja orgaanisia 

molekyylejä tietokoneavusteisessa molekyylimallinnusympäristössä tehtävillä, joiden tavoite 

on tukea kemian neljää ymmärtämisen tasoa (symbolista, submikroskooppista, 

makroskooppista ja prosessitasoa) sekä näiden välisiä yhteyksiä. Tietokoneavusteisessa 

mallinnusympäristössä voidaan tutkia erilaisia orgaanisia molekyylejä, rakentaa 2D-malleja ja 

siirtää rakenne 3D-malliksi tai toisinpäin. Mallinnusympäristön avulla opitaan 

molekyylikaavan, rakennekaavan ja 2D- sekä 3D-mallien välinen yhteys. Lisäksi 

kolmiulotteista molekyyliä voidaan tarkastella erilaisilla esitysmuodoilla, kuten lanka- 

pallotikku tai kalottimallilla, joista jokaisella mallilla on niille ominaiset vahvuudet ja 

heikkoudet. Mallinnusohjelmissa molekyylejä voidaan tarkastella eri suunnista manuaalisesti 

tai animaatiolla. Lisäksi niiden avulla voidaan mitata esimerkiksi sidospituuksia ja -kulmia. 

Tietokoneavusteinen mallinnus auttaa näin muodostamaan todenmukaisempaa mentaalimallia 

atomien järjestäytymisestä ja suuntautumisesta tietyssä molekyylissä. (Dori & Kaberman, 

2012)   

Tutkimuksessa (Dori & Kaberman, 2012) esitetään mallinnustaitotasoja kuvan 2 

mukaisesti. Mallinnustaitojen osataidot on esitetty helpoimmasta taidosta haastavimpaan. 
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Jokainen porras sisältää määritelmän mallinnustaidon osa-alueesta sekä esimerkkitehtävän 

mallinnustaidosta. Mallinnuksen osataidot jaetaan kahteen luokkaan: A-tyypin taitoihin kuuluu 

piirtämistä ja siirtymistä molekyylikaavan, rakennekaavan ja mallin välillä, ja B-tyypin 

taitoihin siirtymistä symbolien ja/tai mallien sekä kemian ymmärtämisen tasojen eli 

mikroskooppisen, makroskooppisen ja prosessitason välillä. 

 

 

 

Kuva 2.  Mallinnustaitotasojen hierarkia. (Suomennettu lähteestä Dori & Kaberman, 2012) 

Dorin & Kabermanin (2012) tutkimuksessa tietokoneavusteisessa 

molekyylimallinnusympäristössä tehtyjen harjoitusten havaittiin kehittävän mallinnustaitoja 

kaikilla mallinnustaitotasoilla. Se kehitti eritasoisten opiskelijoiden kykyä ymmärtää kemiaa 

sen eri tasoilla sekä taitoa siirtyä erilaisten molekyylitason esitysten ja kemian ymmärtämisen 

tasojen välillä. Opiskelijoiden taidot karttuivat molekyylien rakennekaavojen kirjoittamisessa, 

spatiaalisten molekyylimallien piirtämisessä sekä molekyylien erilaisten esitysmuotojen 

välisten yhteyksien ymmärtämisessä. He myös kehittyivät käyttämään argumentoinnissaan 

kemian eri tasoja. Mallinnusympäristö edisti erityisesti siirtymistä molekyylin 3D-mallista 

molekyyli- ja rakennekaavaan, mikä koettiin haastavammaksi ilman tietokoneavusteista 

mallinnusopetusta. Erityisesti heikommin pärjäävät opiskelijat hyötyivät oppimisympäristöstä 

ja kehittyivätkin mallinnustaidoiltaan eniten. Oppimisympäristön havaittiin edistävän 

erityisesti mikroskooppisen tason ymmärtämistä sekä auttavan molekyylien abstraktien 

rakenteiden hahmottamisessa, mitkä tuottavat usein hankaluuksia varsinkin heikommin 

pärjääville oppijoille. Oppimisympäristö kehitti myös visuospatiaalisia taitoja, joita tarvitaan 

kemian oppimisessa. Lisäksi mallinnustaitojen kautta kehittyvät korkeammat ajattelutaidot. 

Opiskelijat kokivat molekyylien tutkimisen tietokoneavusteisessa mallinnusympäristössä 
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mielekkääksi ja oppivat tunnistamaan mallinnuksen tärkeyden kemian ymmärtämisessä. (Dori 

& Kaberman, 2012) 

3.4 Välittäjäaineet 

Aivot ovat kemiallisen toiminnan keskus. Hermosolut viestivät toistensa ja kohdekudoksen 

kanssa erittämällä kemiallisia viestiaineista – välittäjäaineita. Välittäjäaineelle on asetettu tietyt 

kriteerit, joten kaikkia hermosolujen välillä viestiviä kemiallisia aineita ei määritellä tällä 

termillä. (Baynen & Dominiczak, 2019, luku 26) Välittäjäaineen kriteerit hieman vaihtelevat 

kirjallisuuslähteen mukaan.  

Molekyyli voidaan määritellä välittäjäaineeksi, jos sille pätevät seuraavat kriteerit:  

- Molekyyli syntetisoituu neuronissa (eli biosynteesiin tarvittavat entsyymit, substraatit, 

kofaktorit ynnä muut tulee olla solussa saatavilla). 

- Molekyyli varastoituu hermopäätteisiin ennen vapautumista (esimerkiksi synaptisiin 

vesikkeleihin). 

- Molekyyli vapautuu presynaptisesta osasta asianmukaisen ärsykkeen kuten aktiopotentiaalin 

ilmaantuessa. 

- Molekyyli sitoutuu postsynaptisen kohdesolun reseptoriin. 

- Välittäjäainemolekyylin biologisen aktiivisuuden inaktivaatioon ja terminaatioon on omat 

mekanisminsa. (Baynen & Dominiczak, 2019, luku 26) 

Välittäjäaineina toimii suuri määrä hyvin erilaisia yhdisteitä. Niiden koko voi vaihdella 

yksittäisestä ionista, kuten sinkki-ionista, suuriin sadoista atomeista koostuviin 

neuropeptideihin. On myös joitakin kemikaaleja, jotka joissakin lähteissä lasketaan 

välittäjäaineiksi, vaikka niillä ei ole kaikkia välittäjäaineille tyypillisiä ominaisuuksia. 

(Coward, 2013, luku 4) Tällöin niitä kutsutaan usein neuromodulaattoreiksi (Baynen & 

Dominiczak, 2019, luku 26). Esimerkiksi kaasuja, kuten hiilimonoksidia (CO) ja typpioksidia 

(NO), voidaan syntetisoida hermosolussa, mutta ne vaikuttavat toiseen neuroniin 

diffundoitumalla solukalvojen läpi (Coward, 2013, luku 4). Välittäjäaineet voidaan luokitella 

esimerkiksi kemiallisen rakenteen mukaan (taulukko 1).  
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Taulukko 1. Välittäjäaineiden luokittelu kemiallisen rakenteen mukaan. Korostetusta yhdisteestä 
on esitetty esimerkkirakenne. 

Ryhmä Esimerkkiyhdisteet Esimerkkirakenne 

 

Amiinit 

 

asetyylikoliini (ACh), noradrenaliini, 

adrenaliini, dopamiini, serotoniini (5-

hydroksitryptamiini) 

 

 

Aminohapot 

 

glutamaatti, GABA (γ-aminobutaanihappo) 

 

 

 

 

 

Puriinit 

 

 

 

 

ATP (adenosiinitrifosfaatti), adenosiini 

 

Kaasut typpioksidi, hiilimonoksidi  

 

 

 

 

 

Peptidit 

 

 

 

 

 

endorfiinit, oksitosiini 

 

 

Neurotransmissio on keskushermoston perustoiminto. Informaatio siirtyy neuronien 

välillä sähköisten hermoimpulssien ja kemiallisten viestiaineiden avulla impulssia tuovan ja 

vastaanottavan solun välisen synapsi-rakenteen kautta. Sähköinen hermoimpulssi voi saada 

aikaan välittäjäaineiden vapautumisen hermopäätteestä synapsirakoon ja sitoutumisen edelleen 

vastaanottavan hermosolun synaptisiin reseptoreihin vasteen aikaansaamiseksi (kuva 3). Vaste 

impulssin etenemiseen hermosolusta toiseen voi olla pääasiassa voimistava (eksitoiva) tai 

estävä (inhiboiva). (Särkämö & Sihvonen, 2020b) Voimistava vaikutus depolarisoi 

kalvojännitettä, jolloin aktiopotentiaali todennäköisimmin syntyy. Estävä vaste hyperpolarisoi 

kalvojännitettä, jolloin aktiopotentiaalin synty on epätodennäköisempää. Välittäjäaineet 

vaikuttavat vain tiettyihin reseptoreihin, ja kullekin välittäjäaineelle on yleensä useampi kuin 

yksi reseptori. Välittäjäaineen vaikutusmekanismi ja vaste riippuu reseptorityypistä. (Baynen 

& Dominiczak, 2019, luku 26) Kirjallisuudessa puhutaan usein voimistavista tai estävistä 

välittäjäaineista, mutta tosiasiassa tämä luokitus on harhaanjohtava. Välittäjäaineen vaikutus 

ei ole sille luontainen ominaisuus, vaan vaikutus määräytyy yksittäisen reseptorin kautta. 

(Nestler ym., 2020, luku 5) 
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Kuva 3. Hermosolun ja synapsin perusrakenne. (Särkämö & Sihvonen, 2020a) 

Tärkeimmät välittäjäaineet ovat aminohappoja, jotka toimivat 80–90 %:ssa 

keskushermoston synapseista. Lisäksi 5–10 %:ssa välittäjäaine on kemialliselta rakenteeltaan 

amiini ja 1–2 %:ssa peptidi. Keskeisimpiin välittäjäaineisiin kuuluvat aminohapot glutamaatti 

ja λ-aminovoihappo (GABA). Dopamiini-, serotoniini-, noradrenaliini- ja 

asetyylikoliinijärjestelmät ovat merkittäviä kognitiivisten ja psyykkisten toimintojen 

säätelijöitä ja niiden häiriöt johtavat moniin sairauksiin (taulukko 2). (Särkämö & Sihvonen, 

2020b)  

Keskushermoston toiminnoissa on usein keskeistä tasapaino voimistavien ja estävien 

välittäjäaineiden välillä. Moniin sairauksiin liittyy häiriö hermovälittäjäaineen 

muodostumisessa, aineenvaihdunnassa tai kahden eri välittäjäaineen tasapainossa. GABA on 

usein inhiboiva välittäjäaine, kun taas serotoniinia, glutamiinihappoa, asetyylikoliinia, 

dopamiinia ja noradrenaliinia voidaan pitää pääosin voimistavina. Näin ollen esimerkiksi unta 

voidaan edistää tehostamalla GABA:n vaikutusta sekä vähentämällä voimistavien 

välittäjäaineiden vaikutusta. (Hanson, 2006) 
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Taulukko 2. Aivojen keskeiset välittäjäainejärjestelmät ja niiden vajaa- ja liikatoiminnan 
vaikutukset. (Taulukon sisältö ja kuvat ovat lähteestä Särkämö & Sihvonen, 2020b) 

Asetyylikoliiniradasto Dopamiiniradasto Noradrenaliiniradasto Serotoniiniradasto 

  

  

Vähäisyyden vaikutus 

• muistihäiriöt 

• tarkkaavuuden 

häiriöt 

• apatia 

• harhaluulot ja 

näköharhat 

• masennus 

• agitaatio 

• aggressiivisuus 

Vähäisyyden vaikutus 

• parkinsonismioireet 

• tiedonkäsittelyn 

hitaus 

• tarkkaavuuden ja 

toiminnanohjauksen 

häiriöt 

• masennus, anhedonia 

• hyperkinesia 

• mania 

• addiktio 

• psykoosi 

Vähäisyyden vaikutus 

• tarkkaavuuden 

häiriöt 

• masennus 

• ahdistuneisuus 

• agitaatio 

• aggressiivisuus 

Vähäisyyden vaikutus 

• impulsiivisuus 

• masennus 

• ahdistuneisuus 

• aggressiivisuus 

• mania  

• psykoosi 

• tic-oireet 

• obsessiivis-

kompulsiiviset 

oireet 

Runsauden vaikutus 

• masennus 

• agitaatio 

• aggressiivisuus 

Runsauden vaikutus 

• hyperkinesia 

• mania 

• addiktio 

• psykoosi 

Runsauden vaikutus 

• ahdistuneisuus 

• agitaatio 

• aggressiivisuus 

Runsauden vaikutus 

• mania 

• psykoosi 

• tic-oireet 

• obsessiivis-

kompulsiiviset 

oireet 

 

 

3.4.1 Keskeiset välittäjäaineet 

Klassisiin välittäjäaineisiin kuuluvat biogeeniset amiinit, asetyylikoliini ja 

aminohappovälittäjäaineet. Ne on hyväksytty välittäjäaineiksi 1950-luvun lopulla. Useat tekijät 

erottavat klassiset ja muut, kuten peptidirakenteiset, välittäjäaineet toisistaan. (Squire, 2013, 

luku 6) Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin aminohapoista glutamaattia ja GABA:a sekä 

katekoliamiineista dopamiinia ja noradrenaliinia. Muita tässä työssä keskeisiä välittäjäaineita 

ovat asetyylikoliini, tryptamiineista serotoniini sekä neuropeptideistä endorfiinit ja oksitosiini.  
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Aminohapot – glutamaatti ja GABA  

Aminohappoja saadaan ruuasta ja ne toimivat energianlähteenä varsinkin paaston aikana. 

Vapaita aminohappoja saadaan paitsi ravinnosta myös kehon omien proteiinien hajoamisesta 

ja vaihtumisesta. Aminohapot ovat monien elintärkeiden yhdisteiden lähtöaineita, koska ne 

ovat rakennuspalikoita peptideille ja proteiineille ja näin ollen prekursoreita keskeisille 

biomolekyyleille kuten välittäjäaineille ja hormoneille. (Baynen & Dominiczak, 2019, luku 15) 

Osa aminohapoista toimii välittäjäaineena tai välittäjäaineen prekursorina eli lähtöaineena. 

Glutamaatti ja aspartaatti tunnetaan pääosin voimistavista vaikutuksista ja λ-aminovoihappo 

(GABA) ja glysiini estävistä vaikutuksista. Näistä glutamaatti ja GABA ovat toiminnaltaan 

keskeisimpiä. (Nestler ym., 2020, luku 5) Aminohappo L-tyrosiini toimii prekursorina 

katekoliamiineille ja sitä saadaan fenyylialaniinista. Tryptofaanista saadaan serotoniinia ja 

edelleen hormoni-melatoniinia. (Hanson, 2006) 

 

Glutamaatti 

Glutamaatti on keskushermoston tärkein voimistava välittäjäaine (Baynen & Dominiczak, 

2019, luku 26). Sillä on kuitenkin myös inhibitorinen luonne. Aivoalueen mukaan neuroneista 

ainakin 50–80 % on glutaminergisiä (Baynen & Dominiczak, 2019, luku 39), mutta 

käytännössä se voimistaa lähes kaikkia hermosoluja. Glutaminerginen toiminta voi kuluttaa 

jopa 80 % aivojen energiankulutuksesta. Tämä on yksi keskeinen syy aivojen erittäin suurelle 

glukoosin ja hapen tarpeelle. (Hassel & Dingledine, 2012)  

Glutaminergisten reseptorien stimulaatioon kohdistuu useita säätelymekanismeja, joilla 

on tärkeä rooli pitkän aikavälin potentiaatiossa eli synaptisessa plastisuudessa 

hippokampuksessa ja aivokuoren eri alueilla. Tämä vaikuttaa oppimiseen, muistin 

muodostukseen ja muihin kognitiivisiin toimintoihin. (Baynen & Dominiczak, 2019, luku 39) 

Glutamaatti onkin pääasiallinen aisti-informaation, motorisen koordinaation, tunteiden ja 

kognition välittäjä, johon kuuluu myös muistijäljen muodostus ja mieleen palauttaminen 

(Hassel & Dingledine, 2012). 

Fysiologisessa pH:ssa glutamiinihappo esiintyy anionina eli glutamaattina (kuva 4) 

(Squire, 2013, luku 6). Glutamaatti ei varauksellisena läpäise lipofiilistä veri-aivoestettä. 

Tämän takia se syntetisoidaan aivoissa erilaisista lähtöaineista esimerkiksi glukoosista ja 

joistakin aminohapoista usealla eri tavalla. (Nestler ym., 2020, luku 5) Glutamaatti osallistuu 

lukuisiin reaktioihin aivoissa ja sen muodostuminen on vaihe glukoosin ja aminohappojen 

aineenvaihdunnassa. Glutamaatin hiilirunko on peräisin seerumin glukoosista ja aminoryhmä 
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sellaisista aminohapoista, jotka läpäisevät veri-aivoesteen. Esimerkiksi veren välityksellä 

kulkeutuvat haaraketjuiset aminohapot, kuten leusiini, isoleusiini ja valiini, ovat tärkeitä 

aminoryhmän luovuttajia glutamaatin synteesissä. (Hassel & Dingledine, 2012) 

Hermopäätteissä glutamaattia syntetisoidaan entsymaattisesti joko glukoosista tai suoraan 

glutamiinista. Glutamaatti toimii myös esiasteena esimerkiksi GABA:lle. (Squire, 2013, luku 

6) 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Glutamiinihapon ja glutamaatin rakenteet (pH:ssa 7).    

Gamma-aminovoihappo (GABA) 

GABA on aivojen tärkein inhibitorinen välittäjäaine, joka toimii laajalla alueella 

keskushermostossa korkeina pitoisuuksina (Hanson, 2006). Nämä pitoisuudet ovat noin 1 000 

kertaa korkeammat kuin klassisten monoamiini-välittäjäaineiden pitoisuudet samoilla alueilla. 

GABA muodostuu aineenvaihduntareitin kautta, jota kutsutaan GABA-shuntiksi. Se on 

suljettu kierto, jonka tehtävä on paitsi tuottaa välittäjäainetta myös säästää sitä. (Olsen & Li, 

2012) Kuten glutamaatin synteesissä, GABA:n yleisin esiaste on glukoosi. Glukoosimetabolia 

tuottaa L-glutamiinihappoa, joka entsymaattisesti muokataan edelleen GABA:ksi (kuva 5) 

niissä soluissa, jotka sitä välittäjäaineenaan käyttävät. (Nestler ym., 2020, luku 5)  

GABA osallistuu useisiin toimintoihin aivoissa. Se säätelee muun muassa mielialaa ja 

vireystilaa sekä vaikuttaa muistiin. Muuttunut GABAerginen toiminta on taustalla 

neurologisissa ja psykiatrisissa häiriöissä kuten ahdistuneisuushäiriössä ja skitsofreniassa. 

(Marin & Escóbar, 2013) Sillä on osuutensa myös esimerkiksi unihäiriöissä, 

huumeriippuvuuksissa ja erityisesti alkoholismissa (Olsen & Li, 2012). Koska GABA:a 

esiintyy kaikkialla keskushermostossa, GABAergisen toiminnan tehostamisella voidaan 

vaikuttaa esimerkiksi ahdistuksen ja unettomuuden hoitoon (Nestler ym., 2020, luku 5). Tietyn 

GABA-reseptorin agonisteja käytetään rauhoittavana tai ahdistusta lieventävänä lääkkeenä. 

Etanoli on esimerkki tällaisesta agonistista. (Baynen & Dominiczak, 2019, luku 39) 
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Kuva 5. λ-aminovoihapon eli GABA:n rakenne. 

Katekoliamiinit – dopamiini ja noradrenaliini 

Katekoliamiinit kuuluvat monoamiinien ryhmään. Ne ovat molekyylejä, jotka sisältävät 

katekoliytimen eli bentseenirenkaan, jossa on kaksi vierekkäistä hydroksyyliryhmää. 

Katekoliytimen 1-asemaan on kiinnittynyt etyyliamiinisivuketju, jossa on yksi amiiniryhmä ja 

johon voi kiinnittyä muita substituoituja ryhmiä (kuva 6). (Gnegy, 2012) Aivojen ensisijaiset 

katekoliamiiniset välittäjäaineet ovat dopamiini ja noradrenaliini. Adrenaliini toimii 

nisäkkäillä pääasiassa hormonina ja sen keskushermostovaikutukset välittäjäaineena ovat 

huomattavasti noradrenaliinia vaatimattomammat. (Nestler ym., 2020, luku 6) Vaikka 

katekoliamiineja on aivoissa hyvin pieniä määriä edellä mainittuihin aminohappo-

välittäjäaineisiin verrattuna, niillä on huomattava merkitys keskushermoston toiminnan 

säätelyssä. Tämän takia ne ovat myös tärkeitä terapeuttisia kohteita. (Gnegy, 2012) 

Katekoliamiinit toimivat välittäjäaineina myös autonomisessa hermostossa. Lisäksi joissakin 

yhteyksissä ne voivat vaikuttaa hormonin tavoin. (Squire, 2013, luku 6) 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Vasemmalla katekoliydin ja oikealla katekoliamiinin yleinen rakenne. Etyyliamiiniryhmä 
on kiinnittynyt katekoliytimeen 1-asemassa. (Nestler ym., 2020, luku 6) 

Katekoliamiinien biosynteesi alkaa ravinnon tyrosiinista, joka siirretään aktiivisella 

kuljetuksella verenkierrosta veri-aivoesteen läpi aivoihin katekoliminergisiin hermosoluihin 

(Nestler ym., 2020, luku 6). Nisäkkäillä tyrosiinia voi muodostua myös ravinnon 

fenyylialaniinista entsymaattisesti. Kumpaakin aminohappoa löytyy sekä plasmasta että 

aivoista korkeina pitoisuuksina. (Squire, 2013, luku 6) Normaalilla ruokavaliolla aktiivinen 

kuljetus kuljetusproteiinin kautta sekä entsyymiaktiivisuus ovat täysin kyllästyneitä. Siten 

tyrosiinin lisääminen ruokavalioon ei merkittävästi nopeuta katekoliamiinien synteesiä 

keskushermostossa. (Ayano, 2016) 
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Katekoliamiinit ovat peräkkäisiä tuotteita yhdessä biosynteesireitissä (kuva 7), jonka 

lähtöaineena toimii aminohappo tyrosiini (Nestler ym., 2020, luku 6). Tyrosiinin 3-asema 

toisin sanoen meta-asema hydroksyloituu, jolloin muodostuu 3,4-dihydroksi-1-fenyylialaniinia 

(L-dopa) (Gnegy, 2012). L-dopa:sta saadaan dopamiinia. Noradrenergisissa ja adrenergisissa 

neuroneissa dopamiini voi muuttua edelleen noradrenaliiniksi ja adrenaliiniksi. 

Katekoliamiinisynteesissä jokaista vaihetta katalysoi oma entsyyminsä. L-DOPA:n 

muodostumisreaktiossa eli katekoliamiinisynteesin ensimmäisessä vaiheessa toimii synteesin 

nopeutta rajoittava entsyymi, jota säädellään usealla mekanismilla. Pidemmän aikavälin 

muutoksia entsyymin aktiivisuudessa voi tapahtua solunulkoisten ärsykkeiden kautta. 

Entsyymin ilmentymistä lisäävät esimerkiksi krooninen ympäristöstressi ja lääkkeet kuten 

kofeiini, nikotiini ja morfiini. Jotkut masennuslääkkeet taas vähentävät entsyymin 

ilmentymistä. (Nestler ym., 2020, luku 6.) 

Kaikkien katekoliamiinien katabolia on samanlainen ja siihen vaikuttaa kaksi keskeistä 

entsyymiä (Baynen & Dominiczak, 2019, luku 26). Entsyymin avulla katelikoliamiinin 

aminoryhmä hapettuu amiinista (>CH-NH2) imiiniksi (>C=NH) ja edelleen aldehydin 

karbonyyliryhmäksi. Toinen entsyymi inaktivoi katekoliamiinin metyloimalla fenolisen 

hydroksyyliryhmän. (Hanson, 2006) Lisäksi aldehydit hapetetaan hapoksi tai muunnetaan 

alkoholiksi tai glykoliksi (kuva 6) (Gnegy, 2012). Näitä entsyymejä ei ole aina tarpeeksi, mutta 

se on korjattavissa amiinipitoisilla elintarvikkeilla (Hanson, 2006).  

 

Kuva 7. Katekoliamiinien biosynteesi ja kataboliatuotteet. Jokainen vaihe on entsyymin tai 
entsyymien katalysoima. (Suomennettu lähteestä Nestler ym., 2020, luku 6) 
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Dopamiini 

Dopamiinia tuotetaan dopaminergisissä neuroneissa. Dopamiinin keskeisten synteesi ja 

hajoamistuotteiden kemialliset rakenteet on esitetty kuvassa 7. Dopaminergiset radat ovat 

muita monoamiineja laajemmalle levinneitä. (Ayano, 2016) Dopamiinia tuottavat tumakkeet 

ja eri puolille aivoja kulkevat dopamiiniradastot näkyvät taulukossa 2. Aivoissa on kolme 

dopaminergista järjestelmää, joista kukin säätelee pääasiassa tiettyjä toimintoja. Esimerkiksi 

yksi säätelee motoriikkaa, toinen mielihyvää, motivaatiota ja oppimista (Särkämö & Sihvonen, 

2020b) ja kolmas esimerkiksi tarkkaavuutta, työmuistia ja aloitekykyä (Marin & Escóbar, 

2013). Dopamiini liittyykin moniin eri toimintoihin kuten palkitsemiskäyttäytymiseen, 

motivaatioprosesseihin, uneen, mielialaan, tarkkaavaisuuteen, oppimiseen ja käyttäytymiseen 

ja osallistuu liikkeiden, tunteiden ja kognition hallintaan (Ayano, 2016). 

Dopamiinireseptorien laaja levinneisyys eri aivoalueille ja dopamiinin rooli useissa eri 

toiminnoissa johtaa siihen, että dopaminerginen toimintahäiriö on osallisena monissa 

keskushermoston sairauksissa kuten skitsofreniassa, mieliala-, pakko-oireisissa ja 

autismikirjon häiriöissä sekä tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriössä. Lisäksi se vaikuttaa 

päihderiippuvuuden, Parkinsonin taudin ja monien muiden sairauksien taustalla. Esimerkiksi 

mielialahäiriöissä vähentynyt dopamiiniaktiivisuus liittyy masennukseen ja lisääntynyt 

toiminta maniaan. Dopamiinipitoisuutta lisäävät lääkkeet, johon myös tyrosiini kuuluu, on 

havaittu vähentävän masennuksen oireita. (Ayano, 2016) Monet lääkeaineet ja huumeet, kuten 

amfetamiini, kokaiini ja nikotiini, aiheuttavat käyttäytymishäiriöitä ja riippuvuutta 

stimuloimalla dopamiinin vapautumista ja lisäämällä dopamiinitasoja synaptisessa raossa 

(Baynen & Dominiczak, 2019, luku 39).   

 

Noradrenaliini 

Noradrenaliini on tärkeä välittäjäaine ääreis- ja keskushermostossa. Se kuuluu pääosin 

voimistaviin välittäjäaineisiin. (Baynen & Dominiczak, 2019, luku 26) Sitä syntetisoidaan sekä 

perifeerisissä tumakkeissa että aivoissa. Sen keskeiset tuotantoalueet sijaitsevat aivosillan 

alueella, joista noradrenaliiniradastot levittäytyvät kaikkialle aivoihin ja selkäytimeen 

(taulukko 2). (Särkämö & Sihvonen, 2020b) Sympaattisessa hermostossa se vastaa ”taistele ja 

pakene”-vasteesta nopeuttamalla sydämen sykettä, laajentamalla keuhkoputkia ja supistamalla 

ihon verisuonia. Stressivasteeseen lisäksi noradrenaliini vaikuttaa valppauteen ja 

tarkkaavaisuuteen. (Baynen & Dominiczak, 2019, luku 26) Lisäksi se osallistuu erityisesti 

mielialan, vireystilan ja uni-valverytmin säätelyyn. Noradrenaliini vastaa monista samoista 

toiminnoista serotoniinin kanssa (Särkämö & Sihvonen, 2020b) ja tekee kriittistä yhteistyötä 
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muidenkin välittäjäaineiden kanssa. Esimerkiksi univalverytmiä se säätelee yhdessä 

serotoniinin, asetyylikoliinin, histamiinin ja oreksiinin kanssa (Nestler ym., 2020, luku 6).  

Noradrenaliinin kataboliassa voi muodostua kaksi lopputuotetta (kuva 7) (Gnegy, 2012). 

Pääasiallinen lopputuote on vanillyylimantelihappo (VMA) (kuva 8). Kataboliareitti riippuu 

kudoksesta ja katekoliamiinien sijainnista eli loppujen lopuksi siitä, mitkä entsyymit ovat 

kulloinkin läsnä. Reaktioista nähdään, että toinen entsyymi metyloi toisen fenolisen 

hydroksyyliryhmän ja toinen hapettaa amiinin. Lopputuotteita on kaksi, joista toinen on glykoli 

ja toinen happo (kuva 7).  

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Noradrenaliinin kataboliareitit ja ensisijainen lopputuote. E1 ja E2 kuvaavat reaktioita 
katalysoivia entsyymejä. 

Serotoniini 

Serotoniinia esiintyy hermosolujen lisäksi monissa muissa solutyypeissä ja kehon eri osissa. 

Erityisen runsaasti sitä esiintyy maha-suolikanavassa. (Marin & Escóbar, 2013) Aivot 

muodostavat vain noin 1 %:n kehon serotoniinivarastoista (Squire, 2013, luku 6). Serotoniini 

on aktiivinen useilla aivoalueilla ja osallistuu monien käyttäytymismallien ja fysiologisten 

prosessien säätelyyn. Se vaikuttaa uneen, tarkkaavaisuuteen, aistinvaraisten tietojen 

käsittelyyn, tärkeisiin tunteisiin ja mielialan säätelyyn. (Nestler ym., 2020, luku 6) Lisäksi se 

osallistuu ruokahaluiseen, emotionaaliseen, motoriseen, kognitiiviseen ja autonomiseen 

käyttäytymiseen ainakin jollain tasolla (Hensler, 2012).   

Serotoniinin synteesi on hyvin samankaltainen katekoliamiinien kanssa (Squire, 2013, 

luku 6). Välittäjäaine ei läpäise veri-aivoestettä, vaan syntetisoituu hermostossa paikallisesti 

(Marin & Escóbar, 2013). Keskushermostossa serotoniinia tuotetaan erityisesti aivorungon 

alueen tumakkeissa, joista serotonergiset radastot levittäytyvät kaikkialle aivokuorelle, 

pikkuaivoihin ja selkäytimeen (taulukko 2) (Särkämö & Sihvonen, 2020b). 

Serotoniini on kemialliselta rakenteeltaan indoliamiini (kuva 9). Indoli on heterosyklinen 

aromaattinen yhdiste, jossa bentseenirenkaaseen on yhdistynyt viisiatominen pyrrolirengas eli 

aromaattinen amiini. (Hensler, 2012) Kuvassa 9 kuvataan indolialkyyliamiinien tryptamiinin, 
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serotoniinin ja melatoniinin rakenteita. Serotoniinissa indoliamiinin 5-asemassa on 

hydroksyyliryhmä ja hiiliketjussa on primäärinen aminoryhmä. Nämä tekevät serotoniinista 

fysiologisessa pH:ssa hydrofiilisen aineen, jonka takia se ei läpäise veri-aivoestettä (Hensler, 

2012).  

Tryptofaani metaboloituu serotonergisissä hermosoluissa kahden entsyymin 

katalysoimissa reaktioissa. Ensimmäinen reaktio synteesissä on katekoliamiinien tapaan 

nopeutta rajoittava. Tässä tryptofaani hydroksyloituu 5-hydroksitryptofaaniksi (5-HTP), joka 

edelleen dekarboksyloituu serotoniiniksi eli 5-hydroksitryptamiiniksi (5-HT). (Squire, 2013, 

luku 6) Serotoniini muuttuu aldehydin kautta ensisijaiseksi metaboliitikseen 5-hydroksi-

indolyylietikkahapoksi tai käpyrauhasessa toista reittiä N-asetyloinnin ja O-metyloinnin kautta 

5-metoksi-N-asetyylitryptamiiniksi eli melatoniiniksi (kuva 10) (Nestler ym., 2020, luku 6). 

Melatoniinilla on tärkeä rooli muun muassa unen tuottamisessa ja vuorokausirytmin säätelyssä. 

Sen synteesiin ja erittymiseen vaikuttaa merkittävästi valon ja pimeyden vuorottelu. Synteesiä 

säätelee sisäinen ”kello” hypotalamuksessa. Biologisten rytmien säätelyn lisäksi melatoniini 

vaikuttaa esimerkiksi uni- ja mielialahäiriöissä. (Hensler, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Vasemmalla on indoliamiinin yleinen kemiallinen rakenne. Serotoniinissa R1 ja R2 ovat 
vetyatomeja ja 5-asema on substituoitu hydroksyyliryhmällä. Oikealla on osa serotoniinia 
vastaavien indolialkyyliamiinien kemiallisista rakenteista.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Serotoniinin biosynteesi ja ensisijaiset metaboliset reitit. (Suomennettu 
lähteestä Hanson, 2006) 
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Asetyylikoliini 

Asetyylikoliinilla on pitkä historia eliökunnan evoluutiossa. Sitä esiintyy jopa alkeellisissa 

eliöissä kuten bakteereissa ja levissä, mikä viittaa sen muodostumiseen jo ennen 

keskushermoston kehittymistä. Sillä uskotaankin olevan myös muita kuin hermostollisia 

tehtäviä. Asetyylikoliini syntetisoitiin ensimmäisen kerran vuonna 1867. Se eristettiin 

kasvimateriaalista vuonna 1914 ja eläinkudoksesta vuonna 1929. (Fisher & Wonnacott, 2012) 

Hieman tämän jälkeen se tunnistettiin välittäjäaineeksi ja on nykyään parhaiten tutkittu 

sellainen (Baynen & Dominiczak, 2019, luku 39).  

Asetyylikoliini on sekä keskus- että ääreishermoston välittäjäaine. Se on tärkein 

välittäjäaine parasympaattisessa hermostossa, jossa se toimii hermo-lihasliitoksissa lihaksia 

aktivoiden. (Baynen & Dominiczak, 2019, luku 26) Keskushermostossa aivokuorelle 

levittäytyvä asetyylikoliiniradasto (ks. taulukko 2) vaikuttaa tarkkaavuuteen, muistiin ja 

oppimiseen (Särkämö & Sihvonen, 2020b).  

Asetyylikoliini on etikkahapon ja koliinin esteri (kuva 11). Se syntetisoidaan 

reversiibelissä reaktiossa, jossa asetyyliryhmä siirtyy entsyymin katalysoimassa reaktiossa 

asetyylikoentsyymi A:lta koliinille (Nestler ym., 2020, luku 6). Reaktion tasapaino on 

kuitenkin voimakkaasti lopputuotteen puolella (Fisher & Wonnacott, 2012). Nopeasti 

muodostumisen jälkeen asetyylikoliini hydrolysoidaan koliiniksi ja vapaaksi asetaatiksi, joita 

voidaan myöhemmin kierrättää uuteen asetyylikoliinisynteesiin. Reaktion nopeutta rajoittaa 

koliinin saatavuus. (Nestler ym., 2020, luku 6) 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Asetyylikoliinin biosynteesi. 

Neuropeptidit – endorfiinit ja oksitosiini 

Hermosolujen toimintaan vaikuttaa satoja rakenteeltaan ja toiminnaltaan erilaisia peptidejä. 

Neuropeptidit ovat pieniä proteiineja tai polypeptidejä, jotka voivat toimia välittäjäaineen 

tavoin hermostossa. (Nestler ym., 2020, luku 7) Ne moduloivat usein muiden välittäjäaineiden 

vaikutuksia. Niitä löytyykin usein samoista hermosoluista klassisten välittäjäaineiden kanssa. 
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(Mains & Eipper, 2012) Neuropeptidit ja niiden reseptorit säätelevät monia erilaisia 

keskushermoston toimintoja ja vaikuttavat muun muassa uneen, palkitsemiseen, ruokahaluun, 

kipuun, kognitioon, stressivasteisiin ja tunteisiin (Nestler ym., 2020, luku 7). Peptidit 

poikkeavat klassisista välittäjäaineista monella tavalla. Ne muun muassa syntetisoidaan 

klassisista välittäjäaineista poiketen neuronin soomassa, josta ne kuljetetaan aksonia pitkin 

hermopäätteeseen. (Mains & Eipper, 2012) Neuropeptidien, kuten kaikkien proteiinien, 

synteesi vaatii DNA:n transkription ja lähetti-RNA:n (mRNA) translaation proteiiniksi 

(Nestler ym., 2020, luku 7).  

Peptidit ovat rakenteeltaan aminohapoista muodostuvia lineaarisia polymeerejä. 

Aminohapot liittyvät toisiinsa amidi- eli peptidisidoksella, joka muodostuu, kun alfa-

aminohapon karboksyyliryhmä reagoi toisen alfa-aminohapon aminoryhmän kanssa 

kondensaatioreaktiolla (kuva 12). Proteiineja muodostavat 20 erilaista aminohappoa, jotka 

eroavat toisistaan sivuketjujen perusteella. (Nestler ym., 2020, luku 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Peptidisidoksen rakenne kahden α-aminohapon välillä. Sivuketjut R1 ja 
R2 erottavat aminohapot toisistaan. (Suomennettu lähteestä Nestler ym., 2020, luku 7) 

Endorfiinit ovat esimerkki opioidipeptideistä. Yleistermi endorfiini viittaa joihinkin 

endogeenisiin morfiinin kaltaisiin aineisiin, jotka sitoutuvat aivojen opiaattireseptoreihin. Ne 

voivat toimia keskushermostossa välittäjäaineen tai neuromodulaattorin tapaan. (Waxman, 

2020, luku 3) Opiaatit vaikuttavat aivoissa mielihyvää tuottaviin reitteihin (Baynen & 

Dominiczak, 2019, luku 26). Endorfiinit näyttävät moduloivan kipusignaalien välittymistä 

aistinreiteillä (Waxman, 2020, luku 3). Joidenkin lähteiden mukaan (esim. Baynen & 

Dominiczak, 2019, luku 26) esimerkiksi ”juoksijan pilveksi” kutsuttu tila on seurausta raskaan 

harjoittelun jälkeen vapautuvista endorfiineista.  

Taulukossa 3 on yleisimpiin endogeenisiin opioidipeptideihin kuuluvien endorfiinien 

aminohapposekvenssejä (Nestler ym., 2020, luku 7). Erilaiset opioidipeptidit vaihtelevat 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Karboksyyliryhm%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Aminoryhm%C3%A4
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pituudeltaan 5 aminohaposta (enkefaliinit) 31 aminohappoon (beeta-endorfiini). Ne sisältävät 

yhteisen N-terminaalisen sekvenssin (Tyr–Gly–Gly–Phe–Met/Leu), jota seuraa joko 

metioniini (Met) tai leusiini (Leu).  

Taulukko 3. Endogeenisistä opioidipeptideistä endorfiinien aminohapposekvenssejä. Sekvenssin N-
terminaalinen osa on korostettu. (Suomennettu ja muokattu lähteestä Nestler ym., 2020, luku 7) 

Endogeeninen 

opioidipeptidi 

Aminohapposekvenssi 

α-Neoendorfiini Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Lys-Tyr-Pro-Lys 

β-Neoendorfiini Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Lys-Tyr-Pro 

β-Endorfiini Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-Thr-Leu-Phe-Lys-Asn-Ala-Ile-

Ile-Lys-Asn-Ala-Tyr-Lys-Lys-Gly-Glu 

 

Eräs keskeinen neuropeptidi on oksitosiini, joka nonapeptidinä koostuu yhdeksästä 

aminohaposta (kuva 13). Sitä tuotetaan aivolisäkkeen takalohkossa, josta se vapautuu 

verenkiertoon. Näin ollen se tunnetaan erityisesti sen hormonaalisista vaikutuksista. Se toimii 

kuitenkin myös välittäjäaineen tavoin aivoissa. (Mains & Eipper, 2012) Oksitosiinilla on 

viitteitä osallisuudestaan sosiaalisen vuorovaikutuksen säätelyssä toimimalla eri alueilla 

aivoissa. Esimerkiksi toimiessaan amygdalan alueella sen on havaittu vähentävän pelkoa ja 

ahdistusta sekä edistävän prososiaalista käyttäytymistä. Se voi estää välttämiskäyttäytymistä ja 

vähentää aggressiota. Ihmiskokeissa nenäsumutteella annettu oksitosiini on lisännyt 

esimerkiksi luottamusta lumesuihkeeseen verrattuna. (Nestler ym., 2020, luku 7) 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Oksitosiinin aminohapposekvenssi. (Suomennettu lähteestä Nestler ym., 
2020, luku 7) Oksitosiini on esimerkki nonapeptidistä, joka koostuu yhdeksästä 
aminohaposta. Rakenteessa keskeistä on molekyylin sisäinen disulfidisidos 
kysteiiniaminohappojen välillä. 
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3.5 Välittäjäaineet ja terveyskäyttäytyminen   

Stressi on arjessa väistämätöntä, mutta pitkittyessään siihen liittyy merkittävä sairastuvuuden 

ja jopa kuolleisuuden riski. Se aiheuttaa niin psyykkisiä kuin fysiologisiakin ongelmia. 

Terveyspalveluiden käyttö lisääntyy runsaasti pitkittyneen stressin eli distressin kuten työ- tai 

opiskelu-uupumuksen seurauksena. Stressi saa aikaan muutoksia syömiskäyttäytymisessä 

esimerkiksi niin, että jätetään aterioita väliin tai valitaan epäterveellisiä ruokia. (Head & Kelly, 

2009) Huono ravitsemustilanne voi taas lisätä distressiä muuttamalla aivojen 

välittäjäainepitoisuuksia tai niiden reseptoriaktiivisuutta (Begdache ym., 2019). Lisäksi 

distressi aiheuttaa muun muassa väsymystä, uni- ja mielenterveysongelmia sekä lisää 

alkoholin- ja päihteiden käyttöä. Pitkittyneessä stressissä erittyy liikaa muun muassa 

dopamiinia ja noradrenaliinia, jotka häiritsevät aivojen toimintaa. (Head & Kelly, 2009) 

Stressaavassa elämäntilanteessa tulisi kiinnittää huomiota terveyskäyttäytymiseen 

jaksamisen ja terveyden ylläpitämiseksi ja distressin ehkäisemiseksi. Välittäjäaineiden, 

terveyskäyttäytymisen ja mielenterveyden välillä voidaankin nähdä vuorovaikutussuhde niin 

hyvässä kuin pahassa kuvan 14 mukaisesti (Begdache ym., 2019). Terveelliset elintavat 

edistävät hyvinvointia kohottamalla esimerkiksi dopamiinitasoja, kun taas heikko ravitsemus 

ja liikunnan puute laskevat niitä. Heikentyneessä mielenterveydessä on vaikeampaa noudattaa 

terveellisiä elintapoja. Toisaalta yhden huonon tavan korjaaminen voi vaikuttaa myönteisesti 

muihin terveyskäyttäytymisen osa-alueisiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Esimerkki vahvistavasta vuorovaikutussuhteesta dopamiinin, 
terveellisten elintapojen ja hyvän mielenterveyden välillä. (Suomennettu lähteestä 
Begdache ym., 2019) 
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3.5.1 Terveyskäyttäytymisen osa-alueet 

Moniin mielenterveys- ja uniongelmiin on olemassa lääkehoitoja, jotka kohdistuvat 

välittäjäainejärjestelmiin. Farmakologiseen lähestymistapaan liittyy kuitenkin monia 

sivuvaikutuksia. Lisäksi esimerkiksi masennuslääkkeiden on joissakin tutkimuksissa osoitettu 

toimivan noin 20–30 %:lla teholla lumelääkkeeseen verrattuna. (Ross & VanNortwick, 2022) 

Monilla lääkkeettömillä keinoilla, kuten elintavoilla, voidaan vaikuttaa välittäjäaineiden 

pitoisuuksiin ja tasapainoon. Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksia, jotka yhdistävät 

terveyskäyttäytymisen kolme keskeistä osa-aluetta mielenterveyteen välittäjäaineiden kautta. 

Päihteet jätetään tarkastelun ulkopuolelle.   

Ravitsemus 

Monien elintarvikkeiden ja kasviperäisten aineiden on raportoitu sisältävät välittäjäaineita 

(taulukko 4). Rakenteet ovat kemiallisesti samanlaisia riippumatta siitä kuuluvatko 

elintarvikkeet eläin- vai kasvikuntaan. (Briguglio ym., 2018) Asetyylikoliinia esiintyy yli 50 

kasvilajissa ja GABA:a lähes kaikissa kasveissa. Glutamaattia ja glutamiinihappoa on 

esimerkiksi runsaasti proteiinia sisältävissä elintarvikkeissa. Glutamiinihapon suoloja, kuten 

natriumglutamaattia, voidaan käyttää ruokien ja kastikkeiden arominvahventeena. Korkeita 

dopamiinipitoisuuksia on raportoitu banaanien suvun kasveista ja avokadosta. Hedelmät, 

vihannekset ja siemenet ovat tärkeimpiä serotoniinin lähteitä. Ruuan välittäjäaineilla on 

erilaisia kohtaloita elimistössä. Ne eivät sellaisenaan siirry ruuansulatuksesta verenkiertoon 

eikä aivoihin veri-aivoesteen takia.  

Taulukko 4. Ravinnon välittäjäaineet ja niihin liittyvät elintarvikkeet ja kasviperäiset aineet. 
(Soveltuvin osin suomennettu lähteestä Briguglio ym., 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravinnon välittäjäaine Elintarvikkeet ja kasviperäiset aineet 

Asetyylikoliini 
Munakoiso, pomeranssi eli hapanappelsiini, tarhapapu, sormustinkukka, misteli, 
mungopapu, nokkonen, herne, retiisi, pinaatti, kurpitsa, metsämansikka 

Glutamaatti 

Kaviaari, juusto, ranskalaiset, kuivattu turska, fermentoidut pavut, kalakastikkeet, 
kastikkeet, pikakahvijauhe, lihat, miso, sienet, nuudeliruoat, osterikastike, parmesaani 
juusto, valmiit ateriat, salami, suolaiset välipalat, äyriäiset, merilevät, keitot, 
soijakastikkeet, pinaatti, muhennos, tomaatti, tomaattikastike 

GABA 
Adsukipapu, ohra, parsakaali, tattari, kastanja, papu, lehtikaali, lupiini, passiohedelmä, 
kaura, herne, peruna, riisi, siitake, soijapapu, pinaatti, mäkikuisma, bataatti, tee, 
tomaatti, virmajuuri, vehnä, selleri 

Dopamiini 
Munakoiso, avokado, banaani, papu, omena, appelsiini, herne, keittobanaani, pinaatti, 
tomaatti, samettipapu 

Serotoniini 

Banaanit (erityisesti kuori), sikuri, kiinankaali, kahvijauheet, vihreä kahvipapu, vihreä 
sipuli, hasselpähkinä, kiivi, salaatti, nokkonen, Griffonia simplicifolia -kasvi, paprika, 
passionhedelmä, papaija, pippuri, ananas, keittobanaani, luumu, granaattiomena, 
peruna, pinaatti, mansikka, tomaatti, samettipapu, villiriisi 
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Ravitsemustekijät ovat keskeisiä mielenterveyshäiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa. 

Epäterveellisillä ruokailutottumuksilla on voimakas yhteys huonoon mielenterveyteen lapsilla 

ja nuorilla. (Khanna ym., 2019; Lopresti ym., 2013) Nuorten syömisessä on runsaasti 

parannettavaa, kun peilataan ravitsemussuosituksiin. Nuorille maistuu ravinneköyhät ruuat, 

joissa on runsaasti sokeria ja tyydyttyneitä rasvahappoja. Ne vaikuttavat kriittisesti aivojen 

kehitykseen ja mielenterveyteen. (Khanna ym., 2019) Erityisesti monet länsimaisen 

ruokavalion piirteet on yhdistetty lisääntyneeseen masennukseen. Masennusoireiden riskiä 

lisää makeisten kulutus, epäterveelliset välipalat, pikaruokien ja jalostettujen leivonnaisten 

runsas saanti. Useat terveelliset elintarvikkeet, kuten oliiviöljy, kala, pähkinät, palkokasvit, 

maitotuotteet, hedelmät ja vihannekset, saattavat ehkäistä masennusta tai lievittää sairauden 

oireita. (Khanna ym., 2019; Lopresti ym., 2013) Myös välimerellisellä ruokavaliolla on 

havaittu monia terveyshyötyjä (Ross & VanNortwick, 2022; Lopresti ym., 2013).  

Mielenterveyshäiriöissä taustalla on yleisimmän biokemiallisen selityksen mukaan 

epätasapaino välittäjäainesysteemien välillä. Serotoniini vaikuttaa ensisijaisesti mielialaan ja 

katekoliamiinit motivaatioon. Serotoniini on pääasiallisessa vastuussa esimerkiksi matalasta 

mielialasta, kireyden ja hermostuneisuuden tunteesta, väsymyksestä ja unihäiriöistä. (Khanna 

ym., 2019)  Taulukko 5 esittää välittäjäaineiden puutteesta johtuvia vaikutuksia sekä 

elintarvikkeita, jotka joko pahentavat puutetta tai parantavat oireita. 
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Taulukko 5. Välittäjäaineiden puutoksista johtuvia oireita sekä elintarvikkeita, jotka joko 
pahentavat puutetta tai parantavat oireita. (Suomennettu lähteestä Khanna ym., 2019) 

Välittäjäaine Puutteen vaikutukset Vältettävät 

elintarvikkeet 

Kulutettavat 

elintarvikkeet 

Asetyylikoliini • Muistin ja 

mielikuvituksen 

heikkeneminen 

• Unelmien vähyys 

• Lisääntynyt 

hämmennys, 

unohtaminen ja 

epäjärjestyminen 

• Sokeri 

• Friteeratut 

ruoat 

• Roskaruoat 

• Prosessoidut 

elintarvikkeet 

• Savukkeet 

• Alkoholi 

• Luomu 

kananmunat 

• Luonnonmukaista 

tai 

luonnonvaraista 

kalaa – erityisesti 

lohta, makrillia, 

sardiinia ja 

tuoretta 

tonnikalaa 

Serotoniini • Matala mieliala 

• Uniongelmat 

• Sekava, irrallinen olo 

• Ilon puute 

• Alkoholi • Kala 

• Hedelmät 

• Munat 

• Avokado 

• Vehnänalkio 

• Vähärasvainen 

juusto 

• Vähärasvainen, 

luomu siipikarja 

Dopamiini • Motivaation ja 

innostuksen puute 

• Tarve 

piristeille/stimulanteille 

• Tee ja kahvi 

• Kofeiinipitoiset 

juomat ja 

pillerit 

• Säännölliset, 

tasapainoiset 

ateriat 

• Runsaasti C-

vitamiinia 

sisältävät 

hedelmät ja 

vihannekset  

• Vehnänalkio 

• Fermentoidut 

tuotteet 

Gamma-

aminovoihappo 

(GABA) 

• Rentoutumisen vaikeus 

• Asioista huolissaan 

oleminen 

• Ärtyisyys 

• Itsekriittisyys 

• Sokeri 

• Alkoholi 

• Tee ja Kahvi 

• Kofeiinipitoiset 

juomat 

• Tummanvihreät 

vihannekset 

• Siemenet ja 

pähkinät 

• Perunat 

• Banaanit 

• Munat 

 

Välittäjäaineiden synteesiin tarvitaan aminohappoja ja useita ravitsemuksellisia 

kofaktoreita. Serotoniinin, dopamiinin, noradrenaliinin ja GABA:n puutteet liittyvät 

masennukseen ja ahdistukseen, joten hoito muun muassa tryptofaanilla, tyrosiinilla, 

fenyylialaniinilla ja metioniinilla on auttanut mielialahäiriöissä. (Ross & VanNortwick, 2022) 

Rossin & VanNortwickin tutkimuksessa (2022) oireisiin kohdennetuilla aminohappo- ja 

kofaktorilisillä sekä ruokavalioon ja elämäntapoihin liittyvillä suosituksilla saatiin parannettua 

koehenkilöiden mielialaan liittyviä oireita merkittävästi tai kokonaan. Esimerkki erään 

koehenkilön oireistosta ja siihen liittyvistä välittäjäaineista on esitetty taulukossa 6. 
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Pääasialliset oireet olivat lisääntynyt stressi, ahdistuneisuus, väsymys ja uniongelmat. 

Aminohappoterapia kohdistui esimerkiksi λ-aminovoihappoon, 5-hydroksitryptofaaniin (5-

HTP) ja L-tryptofaaniin. Lisäksi hoitoon kuului muun muassa B-vitamiini- ja sinkkilisät. Kun 

ravintolisät vähitellen lopetettiin oireiden hävittyä, opittiin täysipainoisen ravitsemuksen ja 

elintapojen merkitys oman terveyden ylläpitämisessä.  

Taulukko 6. Esimerkki erään koehenkilön oireistosta, siihen liittyvistä välittäjäaineista ja oireiden 
subjektiivisesta lieventymisestä muutamien kuukausien seuranta-aikana. Pisteiden vaihteluväli on 
1–10, jossa piste 1 tarkoittaa hyvin vähäistä tunnetta tai tunteen esiintymättömyyttä ja piste 10 
voimakasta tai koko ajan läsnä olevaa tunnetta. (Suomennettu soveltuvin osin lähteestä Ross & 
VanNortwick, 2022)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välittäjäaineiden puutteesta 

johtuvia oireita 

11/17/19 12/03/19 12/17/19 02/19/20 

Matala serotoniini     

Negatiivisuus/pessimismi 5 4 2 2 

Masentuneisuus 5 0 0 0 

Huolestuneisuus/ahdistuneisuus 5 3 2 2 

Pakkoajatukset ja 

käyttäytymismallit 

5 3 1 0 

Perfektionismi/kontrollointi 7 3 3 1 

Ärtyneisyys/raivo 6 3 2 1 

Iltapäivän/illan mielihalut 

erilaisia aineita kohtaan 

3 2 1 0 

Unettomuus/unihäiriöt 8 4 3 2 

Matala verensokeri     

Mielihalut sokeria, 

tärkkelyspitoisia 

elintarvikkeita, alkoholia 

kohtaan 

3 2 1 2 

Ärtyneisyys aterioiden välillä 3 2 2 2 

Matalat endorfiinit     

Herkkyys emotionaaliselle 

kivulle 

5 3 3 2 

Itkuherkkyys 2 0 0 0 

Mukavuuden, palkintojen, 

nautonnon kaipuu 

3 3 0 0 

Matala GABA     

Jäykät, jännittyneet lihakset 6 5 3 2 

Stressaantuminen/uupuminen 8 4 2 2 

Kyvyttömyys 

rentoutua/nukahtaa 

7 4 1 1 

Asioiden tai elämän tuntuminen 

ylivoimaiselta 

8 3 1 0 

Tarve käyttää päihdeaineita 

olon helpottamiseksi 

2 2 1 0 

Matalat katekoliamiinit     

Apaattinen masennus 7 2 0 0 

Energian puute 9 6 4 3 

Motivaation puute 9 6 3 2 

Keskittymiskyvyttömyys 9 4 2 2 
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O’Sullivan ja kumppanit (2009) tutkivat aamiaisen laadun yhteyttä nuorten 

mielenterveyteen 14-vuoden seurantatutkimuksessa. Aamiaisen laatua mitattiin sen 

sisältämillä elintarvikeryhmillä (leivät ja viljat, vihannekset, hedelmät, maitotuotteet, liha ja 

sen vastineet), jossa laadukkain aamiainen sisälsi kaikkien viiden ryhmän elintarvikkeita. 

Jokainen elintarvikeryhmä tarjoaa erilaisia ravintoaineita, jotka ovat keskeisiä terveyden ja 

kehityksen kannalta. Tutkimuksessa havaittiin, että mitä enemmän ryhmiä aamiainen sisälsi, 

sitä paremmat olivat nuorten mielenterveyspisteet. Tytöillä on merkittävästi heikompi 

aamiaisen laatu kuin pojilla.  

Aamiainen voi vaikuttaa mielenterveyteen monilla mekanismeilla. Myös huono 

mielenterveys vaikuttaa aamiaisvalintoihin. (O’Sullivan ym., 2009) Kaikki elintarvikeryhmät 

lihatuotteita lukuun ottamatta ovat hyviä hiilihydraatin lähteitä. Lyhyen aikavälin vaihtelut 

glukoosin saatavuudessa voivat vaikuttaa aivoihin. Glukoosipitoisuuden lasku lisää 

stressihormonien eritystä ja aiheuttaa ärtyneisyyttä ja keskittymisvaikeuksia. Glukoosi on 

keskeinen tryptofaanin muodostukselle, joka on serotoniinisynteesin lähtöaine ja vaikuttaa 

mielialaan ja muistiin. Vitamiinit ja mineraalit mahdollistavat välittäjäaineiden optimaalisen 

toiminnan. Maitotuotteet sisältävät serotoniinin esiastetta tryptofaania ja viljatuotteet 

esimerkiksi B-ryhmän vitamiineja.     

 

Proteiinit ja aminohapot 

Ruokavalion laadulla voidaan vaikuttaa monoamiinien, kuten serotoniinin ja dopamiinin, 

tuotantoon, niiden reseptorien herkkyyteen ja erilaisiin välittäjäaineiden kuljettajiin (Khanna 

ym., 2019; Lopresti ym., 2013) Korkealaatuisen proteiinin riittävä saanti on tärkeää, koska 

yksittäisillä aminohapoilla voi olla vaikutusta aivojen toimintaan ja mielenterveyteen. Tällaisia 

ovat esimerkiksi lihat, munat, maito ja maitotuotteet, koska ne sisältävät paljon proteiinia ja 

välttämättömiä aminohappoja. Koska monet välittäjäaineet ovat aminohappoja tai niiden 

johdannaisia, niiden vähäinen saanti ravinnosta voi johtaa välittäjäainesynteesin vähenemiseen 

ja edelleen mieliala- ja käyttäytymisongelmiin. (Khanna ym., 2019) Mielenterveyshäiriöitä, 

kuten masennusta, sairastavilla onkin havaittu muuttuneita pitoisuuksia tryptofaanissa sekä 

joissakin neutraaleissa aminohapoissa kuten valiinissa, leusiinissa, isoleusiinissa, 

fenyylialaniinissa ja tyrosiinissa (Lopresti ym., 2013). Aminohappoja sisältävien 

lisäravinteiden on todettu lieventävän mielenterveyshäiriöihin liittyviä oireita (Khanna ym., 

2019; Ross & VanNortwick, 2022).  

Tryptofaani on välttämätön aminohappo, jota löytyy useista elintarvikkeista ja 

ravintolisänä. Tryptofaani reagoi elimistössä serotoniiniksi ja melatoniiniksi, joiden kautta se 
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vaikuttaa muun muassa unen ja mielialan säätelyyn. Runsaasti tryptofaania sisältävä 

ruokavalio helpottaa ja ennaltaehkäisee masennus- ja ahdistusoireita vähän tryptofaania 

sisältävään ruokavalioon verrattuna. (Ross & VanNortwick, 2022) Ruokavalion 

hiilihydraateilla on yhteys plasman tryptofaanipitoisuuteen, koska ne vaikuttavat tryptofaanin 

kanssa kilpailevien neutraalien aminohappojen määriin veressä. Hiilihydraatit nostavat veren 

glukoosin ja edelleen insuliinin pitoisuuksia, jolloin neutraalit aminohapot tryptofaania lukuun 

ottamatta ohjautuvat luustolihaksiin proteiinien aminohappotähteiksi. (Peuhkuri ym., 2011) L-

tryptofaanista tuotetaan 5-hydroksitryptofaania (5-HTP), mikä suun kautta nautittuna imeytyy 

hyvin elimistöön ja ylittää veriaivoesteen nostaen serotoniinipitoisuuksia (Ross & 

VanNortwick, 2022; Head & Kelly, 2009). Sen on todettu lisäävän myös muun muassa 

melatoniinin, dopamiinin, norepinefriinin ja beeta-endorfiinin pitoisuuksia aivoissa (Head & 

Kelly, 2009).  

Fenyylialaniini on välttämätön aminohappo, joka muuttuu elimistössä katekoliamiinien 

lähtöaineeksi tyrosiiniksi. Matala dopamiinitaso on yksi syy masennus- ja mielialahäiriöihin. 

Sekä tyrosiinin että fenyylialaniinin on havaittu parantavan mielialaa ja unta. (Khanna ym., 

2019) Tyrosiinilla on erityisesti kognitiota, muistia ja keskittymiskykyä parantava vaikutus 

(Ross & VanNortwick, 2022). Tyrosiinilisän on havaittu lieventävän stressin ja väsymyksen 

akuutteja vaikutuksia tehtävän suorittamisessa, koska stressi kuluttaa katekoliamiinivarastoja. 

Erityisesti se estää noradrenaliinin vähenemistä ja parantaa suorituskykyä esimerkiksi 

univajeessa. (Head & Kelly, 2009) Tosin yhden aminohapon vaikutusta on vaikea arvioida. 

Usein tutkimuksissa on pohdittu useiden ravintoaineiden synergistä vaikutusta 

mielenterveyden kohentamisessa.  

 

Omega3-rasvahapot 

Aivot koostuvat pääosin lipideistä ja erityisesti rasvahapoista. Esimerkiksi puolet harmaasta 

aineesta on monityydyttymättömiä rasvahappoja, joista suurin osa on ravinnosta peräisin olevia 

välttämättömiä omega-3-rasvahappoja. Ne osallistuvat neuronien kommunikaatioon. Näistä 

dokosaheksaeenihappoa (DHA) on noin 15 % aivojen rasvoista. Sen konsentraatio vaikuttaa 

solukalvojen läpäisevyyteen keskushermostossa ja sen puutos on yhteydessä häiriöön 

serotoniinin, noradrenaliinin ja dopamiinin toiminnassa. (Khanna ym., 2019) Omega-3- 

rasvahapot muokkaavat monoaminergistä hermovälistystä (Lopresti ym., 2013). Niillä on 

myös suora vaikutus serotoniinitasoihin tehostamalla välittäjäaineen tuotantoa ja reseptorien 

toimintaa (Khanna ym., 2019). Mielenterveyshäiriöistä kärsivillä on usein puutoksia omega-3-

rasvahapoista. Esimerkiksi masennusoireisilla monityydyttymättömien rasvahappojen, 
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erityisesti eikosapentaeenihapon (EPA) ja dokosaheksaeenihapon (DHA), pitoisuudet on 

havaittu olevan selvästi normaalia alhaisemmat. (Lopresti ym., 2013; Liu ym., 2020) 

Mielenterveyshäiriöistä kärsivien rasvahappojen puutokset liittyvät useisiin hermostollisiin 

mekanismeihin, joista vain yksi on välittäjäainetasojen muutokset.  

 

Vitamiinit ja kivennäisaineet 

Mielenterveyshäiriöistä kärsivillä on usein puutteita sellaisista vitamiineista ja 

kivennäisaineista, jotka voivat vaikuttaa välittäjäaineiden tuotantoon. Niillä on tärkeä rooli 

välittäjäainemetaboliassa entsyymien kofaktoreina. (Ross & VanNortwick, 2022) Tällaisia 

ovat esimerkiksi monet B-ryhmän vitamiinit (Herbison ym., 2012) sekä kivennäisaineista rauta 

(O’Sullivan ym., 2009), sinkki (Lopresti ym., 2013) ja kupari (Head & Kelly, 2009). 

Serotoniinin tuotantoon vaikuttavan entsyymin toimintaa voi estää stressin lisäksi liian 

vähäinen B6-vitamiinin tai magnesiumin saanti (Ross & VanNortwick, 2022). 5-HTP:n 

muuttumista serotoniiniksi mahdollistaa myös muun muassa B12-vitamiini ja foolihappo 

(Khanna ym., 2019).     

Riittämätön B-vitamiinien saanti on yhteydessä mielenterveys- ja käyttäytymisongelmiin 

nuorilla. B-vitamiineja, kuten B1-tiamiinia, B2-riboflaviinia, B3-niasiinia, B5-pantotenaattia, 

B6-pyridoksaalifosfaattia, B7-biotiinia, B9-folaattia ja B12-kobalamiinia, saadaan ravinnosta 

ja niitä tarvitaan aivojen optimaaliseen toimintaan ja välittäjäaineiden tuotantoon ja 

tasapainottamiseen. (Herbison ym., 2012; Head & Kelly, 2009) Ne toimivat mielenterveys- ja 

käyttäytymisongelmien taustalla. Ravitsemuksellisten kofaktorien riittävä saanti ravinnosta on 

osoitettu kohentavan mielialaa (Ross & VanNortwick, 2022). Herbisonin ja kumppaneiden 

(2012) mukaan riittämätön B1-, B2-, B5-, B6-vitamiinien ja folaatin saanti on yhteydessä 

esimerkiksi aggressiivisuuteen ja B6-vitamiinin ja folaatin masennukseen ja syrjäytymiseen. 

B6-vitamiini toimii kofaktorina entsyymeille, jotka syntetisoivat muun muassa serotoniinia, 

noradrenaliinia ja GABA:a. Folaatti ja B12-vitamiini mahdollistavat välillisesti metyloinnit, 

joten niiden puutoksessa välittäjäaineita, kuten serotoniinia, ei voida metyloida tehokkaasti.  

Tetrahydrobiopteriini (BH4) on ravintoainekofaktori, joka on välttämätön serotoniinin, 

dopamiinin ja noradrenaliinin muodostumiselle. Aktiivinen folaatti eli 5-

metyylitetrahydrofolaatti on tärkeä BH4:n regeneroinnissa. Pyridoksaali-5'-fosfaatti (P5P) eli 

aktiivinen B6-vitamiini on keskeinen stressiin liittyvien välittäjäaineiden muodostumiselle. Se 

on olennainen esimerkiksi GABA:n metaboliareaktioissa sekä serotoniinin ja dopamiinin 

synteesissä. (Head & Kelly, 2009) Kuva 15 havainnollistaa ravinnosta peräisin olevien 

entsyymikofaktorien roolia välittäjäainesynteesissä. C-vitamiini on tärkeä sekä kofaktorina että 
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antioksidanttina ylläpitäen BH4-tasoja ja estäen molekyyliä hapettumasta (Head & Kelly, 

2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15. Joitakin välittäjäainesynteesissä välttämättömiä ravinnekofaktoreita. 
BH4:n eli tetrahydrobiopteriinin muodostuksessa ja pitoisuuden ylläpitämisessä folaatti on 
keskeinen. P5P on aktiivinen B6-vitamiini, joka toimii GABA:n, katekoliamiinien ja 
serotoniinin synteeseissä entsyymikofaktorina. (Soveltuvin osin suomennettu lähteestä 
Head & Kelly, 2009) 

Mikrobit 

Ravinto muokkaa suoliston mikrobiotaa. Mikrobit ja aivot vuorovaikuttavat toistensa kanssa 

mikrobiomi-suoli-aivoakselilla, jossa välittäjäaineet ovat yksi mutta merkittävä 

kommunikaatioreitti. Suoliston mikrobiston muokkaamisella ravinnon kautta nähdään 

merkittävää hyötyä mielenterveyshäiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa. (Liu ym., 2020) 

Suolistossa tuotettujen välittäjäaineiden vaikutus aivojen toimintaan on kuitenkin vielä osittain 

epäselvä. Ne vaikuttavat aivojen fysiologiaan todennäköisesti pääosin paikallisella toiminnalla 

enteerisessä hermostossa tai vagushermon kautta. (Dinan & Cryan, 2017) 

Suoliston mikrobisto vaikuttaa mielenterveyteen säätelemällä välittäjäaineiden määrää 

isännässä (Liu ym., 2020). Ne muuttavat välittäjäaineiden tasoa tuottamalla välittäjäaineita 

suoraan tai säätelemällä niihin liittyviä aineenvaihduntareittejä. Suoliston enteraalista 

hermostoa pidetään toisina aivoina. Ruuansulatuskanavassa tuotetaan yli 90 % serotoniinista 

ja noin 50 % dopamiinista. Mikrobit tuottavat tai kuluttavat myös muita välittäjäaineita kuten 

norepinefriiniä, GABA:a ja asetyylikoliinia. (Dinan & Cryan, 2017; Barrett ym., 2012; Liu 

ym., 2020) Suoliston mikrobit ja välittäjäaineet säätelevät toisiaan (Liu ym., 2020). 

Kolmoissuhde välittäjäaineiden, mikrobiotan ja mielenterveyshäiriöiden välillä on 

havainnollistettu kuvassa 16. Esimerkiksi distressi ja mielenterveyshäiriöt voivat johtaa 
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välittäjäaineiden epätasapainoon (Liu ym., 2020). Myös unihäiriöihin liittyy mikrobiston 

koostumuksen ja monimuotoisuuden muutos (Heijnen ym., 2015; Liu ym., 2020). Monet 

suoliston mikrobit tuottavat GABA:a, joka edistää unta. Monimuotoinen mikrobisto on 

yhteydessä laadukkaaseen uneen. (Liu ym., 2020)  

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Suoliston mikrobiotan, välittäjäaineiden ja mielenterveyshäiriöiden 
välinen suhde. Suoliston mikrobiota säätelee välittäjäainepitoisuuksia, ja nämä pitoisuudet 
vaikuttavat edelleen mikrobien kasvuun. Mielenterveyshäiriöt muuttavat 
välittäjäainetasapainoa ja häiriöt välittäjäaineissa voivat aiheuttaa mielenterveyshäiriöitä. 
Nämä häiriöt lisäävät haitallisten patogeenisten mikrobien kasvua ja haitalliset mikrobit ja 
yksipuolinen mikrobiota aiheuttavat mielenterveyshäiriöitä. 

Probiootit tukevat mielenterveyttä mikrobiston kautta, koska monet niistä tuottavat 

mielialaan, motivaatioon ja kognitioon vaikuttavia välittäjäaineita. Maitohappobakteereihin 

kuuluva L-plantarum vähensi tutkimuksissa ahdistuneisuuteen ja masennukseen liittyviä 

käyttäytymismalleja. (Liu ym., 2020) Prebiootit ovat probioottien ravintoa, ravinnon liukoisia 

kuituja, jotka edistävät hyvien mikrobien kasvua (Dinan & Cryan, 2017).   

Liikunta 

Liikunta suojelee mielenterveyttä (Ozdemir ym., 2020). Sen nähdään vähentävän 

masennusoireita, ahdistusta ja stressiä lapsilla ja alle 20-vuotiailla nuorilla (Mikkelsen ym., 

2017). Fyysinen aktiivisuus on suoraan verrannollinen terveydentilaan, joten sitä voidaan pitää 

välttämättömänä optimaalisen terveyden kannalta. Fyysinen harjoittelu tukee muun muassa 

psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia, kognitiivista suorituskykyä sekä vastaa erilaisista aivojen 

rakenteellisista muutoksista. (Ozdemir ym., 2020) Ozdemir'n ja kumppaneiden (2020) 

tutkimuksessa havaittiin myös, että fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen alhaisellakin 

intensiteetillä vaikutti positiivisesti mielenterveyteen. Fyysisen aktiivisuuden ja masennuksen 

ja ahdistuneisuuden välillä todettiin negatiivinen korrelaatio. Sekä aerobinen että ei-aerobinen 

harjoitusohjelma näyttävät olevan yhtä tehokkaita mielenterveysoireilun lieventämisessä 

(Mikkelsen ym., 2017). Liikunnalla voi olla myös haitallisia vaikutuksia mielenterveyteen, jos 

harjoittelu on liiallista ja siihen muodostuu voimakasta riippuvuutta (Mikkelsen ym., 2017) 
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esimerkiksi monoamiinijärjestelmien yliaktivoitumisen aiheuttaman keskushermostoperäisen 

väsymyksen näkökulmasta (Lin & Kuo, 2013).    

Alghadir'n ja kumppaneiden (2016) tutkimuksessa selvitettiin fyysisen aktiivisuuden 

vaikutusta lasten ja nuorten masennusoireisiin. Lisäksi tutkittiin oireiden yhteyttä muun 

muassa seerumin kuparin, sinkin ja serotoniinin pitoisuuksiin. Tytöt kärsivät selvästi enemmän 

ja vakavammista masennusoireista, ja he myös keskimäärin liikkuivat vähemmän. Tytöiltä 

löydettiin myös epänormaaleja muutoksia serotoniinin, sinkin ja kuparin tasoissa. 

Masennusoireiden voimakkuudella oli negatiivinen korrelaatio fyysisen aktiivisuuden sekä 

serotoniini- ja sinkkipitoisuuksien kanssa ja positiivinen korrelaatio kuparitasojen kanssa. 

Fyysinen aktiivisuus ja riittävä sinkki- ja kupari-tasojen tasapaino vaikuttavat myönteisesti 

masennuspisteisiin ja serotoniinitasoihin. Passiivisessa elämäntavassa kuparipitoisuus oli 

normaalia suurempi ja sinkkipitoisuus pienempi. Erityisesti 12–18-vuotiailla tytöillä oli 

merkittävä muutos Zn/Cu-suhteessa poikiin verrattuna. Suuremmat kuparipitoisuudet 

heikentävät sinkin imeytymistä. Liikunnan lisääminen paransi edellä mainittuja arvoja sekä 

tytöillä että pojilla.     

Liikunnan hyötyjä mielialalle ja mielenterveydelle voidaan selittää useiden fysiologisten 

ja biokemiallisten hypoteesien avulla (Lin & Kuo, 2013). Näihin kuuluu esimerkiksi väittelyn 

kohteena oleva endorfiinihypoteesi sekä välittäjäaineisiin liittyvä toimintahäiriö (Mikkelsen 

ym., 2017). Intensiiviseen pitkäkestoiseen harjoitteluun voi liittyä euforian, sedaation ja 

kivunlievityksen tunteita, joita kutsutaan ”juoksijan pilveksi”, ja jonka ajatellaan liittyvän 

seerumin kohonneisiin endorfiinitasoihin (Alghadir ym., 2016). Seerumin tasot eivät 

kuitenkaan välttämättä heijastele endorfiinitasoja keskushermostossa (Mikkelsen ym., 2017). 

Ilmiöön on myöhemmin liitetty neuromodulaattoreihin kuuluvan 

endokannabinoidijärjestelmän molekyylejä. Ne osallistuvat endorfiinien vapauttamiseen, 

mutta ovat myös todennäköisesti vastuussa juoksijan pilven euforiasta, positiivisesta 

mielialasta ja masennusoireiden lievittymisestä. (Heijnen ym., 2015)  

Fyysisen aktiivisuuden ja positiivisen mielenterveyden välistä yhteyttä voidaan kuvata 

neurobiologisten mekanismien kuten harjoittelun aiheuttaman välittäjäainesynteesin ja 

plastisuuden kautta (Ozdemir ym., 2020). Pitkäaikainen kohtalaisen intensiteetin 

liikuntasuoritus muuttaa tehokkaimmin monoamiinien viestintään liittyvää keskushermoston 

mukautumista tai plastisuutta. Fyysisellä aktiivisuudella tiedetään olevan yhteyksiä 

dopamiinin, noradrenaliinin ja serotoniinin tasoihin keskushermostossa. (Lin & Kuo, 2013) 

Sillä voidaan myös nähdä olevan samanlainen vaikutus kuin masennuslääkkeillä (Alghadir 

ym., 2016), koska sen uskotaan lisäävän aivojen serotonergisia ja adrenergisia tasoja, mikä 
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toimii samoin kuin tietyt masennuslääkkeet (Mikkelsen ym., 2017). Fyysinen aktiivisuus voi 

lisätä serotoniinipitoisuutta, mutta myös tryptofaanin saatavuus lisääntyy akuutin rasituksen 

jälkeen (Lopresti ym., 2013). Lisäksi liikunta lisää lihastoimintaa, jolloin tehostuu 

haaraketjuisten aminohappojen siirtyminen verestä lihaksiin. Näin tryptofaanin kanssa 

kilpailevien aminohappojen pitoisuus veressä laskee, mikä lisää tryptofaanin mahdollisuuksia 

ylittää veri-aivoeste ja kohottaa serotoniinipitoisuuksia aivoissa. (Heijnen ym., 2015) 

Esimerkiksi 16 viikon aerobinen harjoittelu lisäsi plasman tryptofaanipitoisuuksia, jonka 

tiedetään nousevan samanaikaisesti aivojen serotoniinitasojen kanssa (Mikkelsen ym., 2017). 

Säännöllisesti harjoittelevilla urheilijoilla ja aktiiviliikkujilla harjoitus ei samalla tavalla 

tehostanut serotoniinin neurotransmissiota (Lopresti ym., 2013). Liikunta voi muuttaa myös 

dopamiinin ja noradrenaliinin tasoja. Se ei vain suoraan vaikuta dopamiinisysteemin 

aktiivisuuteen, vaan suojaa dopaminergisia neuroneja toksisuudelta. (Lin & Kuo, 2013) 

Aerobisen harjoittelun on esimerkiksi osoitettu lisäävän dopamiinitasoja useilla aivoalueilla, 

jonka kautta liikunnalla on vaikutusta muistiin ja mielialaan (Heijnen ym., 2015). Tosin 

säännöllisesti liikkuvilla synaptiset dopamiinipitoisuudet eivät muuttuneet rasituksessa 

(Lopresti ym., 2013). Noradrenaliinitasojen muutosten kautta tuetaan stressinsiedon lisäksi 

muistin vahvistamista ja mieleen palauttamista. Liikunta parantaa siis noradrenaliinin 

välityksellä kognitiota. Opiskelun jälkeisen liikuntasuorituksen on lisäksi havaittu tukevan 

oppimista. Oppimisen tehostuminen on yhdistetty esimerkiksi tiettyjen serotoniinireseptorien 

aktiivisuuden muutoksiin. (Lin & Kuo, 2013) 

Uni 

Uni on välttämätön terveydelle. Se on aivojen aktiivinen tila, jota välittävät useat päällekkäiset 

mekanismit. Uni on herkkä terveysmittari, koska sekä psyykkiset että fyysiset rasitteet 

häiritsevät herkästi unta. Unihäiriöt ja unettomuus voivat aiheuttaa mielenterveyden häiriöitä. 

(Porkka-Heiskanen & Stenberg, 2008) Esimerkiksi ahdistuneisuus on yleisin 

mielenterveysongelma maailmanlaajuisesti ja sen on havaittu merkittävästi heikentävän 

unenlaatua. Toisaalta huono uni lisää ahdistuneisuutta. Näillä on todettu yhteinen 

hermostollinen perusta. (Chellappa & Aeschbach, 2022) Heikko uni heikentää myös 

esimerkiksi stressinsietoa ja kykyä käsitellä negatiivisia tunteita (Ross & VanNortwick, 2022).  

Unta säätelevät monet välittäjäaineet ja neuromodulaattorit. Serotonerginen, 

noradrenerginen ja GABAergiset järjestelmät välittävät unisykliä (Monti & Monti, 2006). 

Myös dopamiinilla, glutamaatilla, asetyylikoliinilla ja neuromodulaattori adenosiinilla on 
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osuutensa unen säätelyssä (Chellappa & Aeschbach, 2022). Esimerkiksi dopamiinin 

epätasapainon ja dopaminergisen aktiivisuuden vähenemisen uskotaan aiheuttavan unihäiriöitä 

(Monti & Monti, 2006; Chellappa & Aeschbach, 2022). 

Uni ja valve kytkeytyvät toisiinsa ja niitä säätelevät samat välittäjäainejärjestelmät. Unen 

edellytyksenä on, että valvemekanismien toiminta vaimenee. Valveessa ja unessa (kuva 17) 

ovat siis aktiivisina eri välittäjäainejärjestelmät. Vireyttä lisääviin välittäjäaineisiin kuuluu 

klassiset välittäjäaineet kuten serotoniini, asetyylikoliini ja noradrenaliini mutta myös 

histamiini ja peptidirakenteinen oreksiini. Nämä ylläpitävät aivokuoren aktiivisuutta. 

Valvejärjestelmien solujen sähköinen aktiivisuus on runsasta valveessa ja vähäistä unessa. 

Vilkeunessa muun muassa serotoniini- ja adrenaliinisolujen toiminta lähes lakkaa, mutta 

kolinergiset solut lisäävät aktiivisuuttaan valvetta vastaavalle tasolle. (Porkka-Heiskanen & 

Stenberg, 2008) REM-unta ja valvetta onkin EEG:ssä vaikea erottaa toisistaan (kuva 17). 

Asetyylikoliinia erittyy erityisesti valveilla REM-unessa, ja sen eritys vähenee huomattavasti 

syvän unen aikana. Noradrenergisten solujen aktiivisuus on korkea valveilla, alhainen syvän 

unen ensimmäisillä tasoilla ja lähes olematon vilkeunen aikana. (Chellappa & Aeschbach, 

2022)  

Unta tuottavista välittäjäaineista tärkeimpiä ovat muun muassa GABA sekä 

neuromodulaattorit adenosiini (Porkka-Heiskanen & Stenberg, 2008). GABAergisia soluja on 

kaikkialla, mutta vireystilan säätelystä vastaavat ovat pääosin kolmella aivoalueella. Näistä 

keskeisimpiä on etuaivojen pohjassa oleva tumake, jota kutsutaan unikeskukseksi. Sen solut 

ovat GABAergisia ja aktivoituvat unen ja erityisesti korvausunen aikana. Adenosiini on 

peräisin elimistön energiametaboliasta. Hermosolujen aineenvaihdunta on selvästi 

aktiivisempaa valveessa kuin unessa, joten adenosiinin pitoisuus hermosoluissa on valveessa 

suurempi. Adenosiinia on sitä enemmän, mitä suurempi on solun aktiivisuus. Valveen 

pitkittyessä adenosiinia kerääntyy etuaivojen pohjaosan alueelle, jossa on myös tiettyjä 

adenosiinireseptoreja, joita valveen myötä kerääntyvä adenosiini aktivoi. Päivän aikana 

kerääntyvä adenosiini aiheuttaa unipainetta ja suosii nukahtamista (Chellappa & Aeschbach, 

2022). Jos päivällä nukutaan, adenosiinikertymä pienenee, mikä lyhentää seuraavan yöunen 

pituutta (Porkka-Heiskanen & Stenberg, 2008). Kofeiini ja teofylliini ovat tunnettuja piristeitä, 

joiden vaikutusmekanismi perustuu adenosiinireseptoreiden salpaukseen (Chellappa & 

Aeschbach, 2022).  
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Kuva 17. Unen vaiheet. Valve ja vilkeuni (REM-uni) ovat pieniamplitudisia ja 
suuritaajuisia aaltoja, jotka kertovat aivokuoren aktiivisesta toiminnasta. Syvemmissä unen 
vaiheissa (S1-S4) aallot ovat pienitaajuisempia ja niiden amplitudi kasvaa. (Porkka-
Heiskanen & Stenberg, 2008) 

Tässä luvussa on esitelty monia välittäjäaineisiin liittyviä asioita, joilla on unta tukeva 

vaikutus. Monimuotoinen suoliston mikrobisto on yhteydessä laadukkaaseen uneen, ja monet 

mikrobit tuottavat unta edistävää GABA:a (Liu ym., 2020). Moniin unihäiriöihin liittyy 

mikrobiston koostumuksen ja monimuotoisuuden muutoksia (Heijnen ym., 2015). GABA:n 

toimintahäiriöt onkin yhdistetty masennukseen, ahdistuneisuuteen ja unettomuuteen. Se 

lievittää ahdistusta ja stressiä aiheuttamalla rauhallisen ja rentoutuneen olon. (Head & Kelly, 

2009; Ross & VanNortwick, 2022) GABA lisää merkittävästi EEG:ssä alfa-aaltoja ja vähentää 

beeta-aaltoja. Suuri alfa-beeta-suhde on merkki rentoutumisesta ja paremmasta 

keskittymiskyvystä. (Head & Kelly, 2009) 

Serotoniini yhdistetään väsymykseen, koska se vaikuttaa uneen ja aiheuttaa uneliaisuutta 

sekä motivaation puutetta (Lin & Kuo, 2013). Tryptofaani vaikuttaa myönteisesti uneen 

serotoniinin ja melatoniinin välityksellä (Head & Kelly, 2009; Ross & VanNortwick, 2022). 

Jo pienillä tryptofaani annoksilla on lyhennetty univiivettä sekä lisätty vaiheen IV unta (kuva 

17) (Head & Kelly, 2009). Myös fenyylialaniinilla ja tyrosiinilla on yhteys unen paranemiseen 

(Khanna ym., 2019). Yllättävän vähän tutkimusta unen vaikutuksesta monoamiineihin, kuten 

serotoniiniin ja dopamiiniin, on kuitenkin tehty, vaikka unihäiriöt voivat häiritä 

monoamiiniviestintään liittyviä järjestelmiä. Joissakin tutkimuksissa on havaittu unenpuutteen 

vaikutuksia serotoniinireseptorien herkkyyteen ja herkkyyden hyvin hitaaseen palautumiseen 

univajeen korjaantumisen jälkeen. (Lopresti ym., 2013) 
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3.5.2 Näkökulma terveyskäyttäytymisen edistämiseen käytännössä 

Eheyttävästä sisällöstä puuttuu keskeisin elementti eli se, jolla on potentiaalia muuttaa 

terveyskäyttäytymistä. Nuorille opetetaan, että terveelliset elintavat tekevät ihmeitä, mutta silti 

itsestä huolehtiminen, varsinkin stressaavana aikana tai uupuneena, jää usein toissijaiseksi eikä 

terveyttä ja jaksamista tukevia valintoja tehdä (Begdache ym., 2019). Tähän avun tuo lukion 

opetussuunnitelman perusteiden ulkopuolella oleva käsite, jonka käyttöä tässä yhteydessä 

tukee runsas tutkimusaineisto.   

Itsemyötätunto 

Käsitteen pioneeri Kristin Neff on tutkinut itsemyötätuntoa 2003-luvulta lähtien. Tutkimukset 

itsemyötätunnon vaikutuksista mielenterveyteen ovat viime vuosikymmenen aikana 

lisääntyneet eksponentiaalisesti (Bluth & Neff 2018). Itsemyötätuntoon kuuluu kolme 

keskeistä teemaa: ystävyys itseä kohtaan, yhteinen ihmisyys ja yhteenkuuluvuus sekä taito 

tietoiseen läsnäoloon (Warren, Smeets & Neff, 2016). Nykytutkimusten valossa 

itseluottamuksen kohottaminen voitaisiin korvata itsemyötätunnon lisäämisellä. Se tarjoaa 

samat hyödyt kuin itseluottamus ilman hyvän itseluottamuksen tai sen tavoittelemisen 

heikkouksia (esim. Neff, 2011). Itseluottamus on voimakkaasti sidottu suorituksiin, 

onnistumisiin ja muiden vertailuun. Sen tavoitteleminen on jopa yhdistetty narsismiin. Se 

saavutetaan pääosin suoriutumalla hyvin, mutta se ei ole syy hyvään suoriutumiseen. (Neff, 

2011) Itsemyötätuntoisilla on vakaampi omanarvontunto eikä se ole riippuvainen saavutetuista 

tuloksista (Neff & Vonk, 2009). Se on yhteydessä sisäiseen motivaatioon, tavoitteiden 

asettamiseen ennemmin asiantuntijuuden kehittämiseen (oppimisorientaatio) kuin 

suoriutumiseen (suoritusorientaatio) pohjaten sekä vähäisempään epäonnistumisen pelkoon 

(Warren ym., 2016).  

Itsemyötätunto auttaa erityisesti silloin, kun kohtaa elämässä epäonnistumisia ja kokee 

riittämättömyyttä sekä epätäydellisyyttä (Neff, 2011). Sillä on vahva yhteys nuorten ja 

aikuisten hyvinvointiin. Erityisesti tällaisia interventioita suositeltiin nuorille, joilla on 

negatiivinen kuva itsestään tai osaamisestaan. (Warren ym., 2016) Tutkimusten mukaan 

itsemyötätuntoisemmat ihmiset ovat vähemmän alttiita masennukselle, ahdistukselle ja 

stressille. He ovat todennäköisemmin onnellisia, sinnikkäitä ja optimistisempia tulevaisuuden 

suhteen sekä omaavat paremman emotionaalisen resilienssin. Toisin sanottuna heillä on 

parempi mielenterveys. Itsemyötätunto tarjoaa vakaan ja terveen itsetunnon perustan. (Neff, 

2011)  
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Itsemyötätunto vaikuttaa elimistön kemiaan monella tavoin (Bluth & Neff, 2018). 

Ajatukset ja tunteet vaikuttavat elimistöön huolimatta siitä keneen ne on kohdistettu. 

Itsekriittisyys lisää kehon stressireaktiota, mutta itsemyötätunnolla on stressihormonitasoja 

laskeva vaikutus. Itsemyötätunnon vaikutukset välittyvät nisäkkäiden hoivajärjestelmän ja 

oksitosiinin kautta. Oksitosiinia vapautuu yleensä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. 

Oksitosiinipitoisuudet lisäävät voimakkaasti luottamusta, rauhallisuutta, turvallisuutta, 

anteliaisuutta ja yhteyttä toisiin sekä helpottavat kykyä tuntea myötätuntoa. 

Phillips & Hine (2021) ovat tutkineet itsemyötätuntointerventioiden yhteyttä 

terveyskäyttäytymiseen meta-analyysillä, joka perustuu lähes 30 000 otoskokoon ja 94 

vertaisarvioituun artikkeliin. Tulosten mukaan itsemyötätuntointerventioilla vaikutettiin 

merkittävästi stressihormoneihin ja välittäjäaineisiin. Lisäksi se edisti merkittävästi 

terveyskäyttäytymistä ravitsemuksen, liikunnan ja unen osalta. Kaikista tehokkain vaikutus 

sillä oli uneen.   

3.6 Teoreettisen ongelma-analyysin yhteenveto 

3.6.1 Eheyttävä opetus ja PBL 

Eheyttävän opetuksen merkitys on lisääntynyt, koska 2000-luvun taidoissa on havaittu selvää 

heikentymistä (Czerniak & Johnson, 2014). Tutkijoilla on huoli opiskelijoiden kyvystä 

integroida eri tieteenalojen tietoa (Reiska ym., 2018). Nykyään opetuksen standardit 

(Opetushallitus, 2019) painottavat opetussuunnitelmien välistä integraatiota ja se on yhteinen 

tavoite kaikille oppiaineille. Opetussuunnitelmien integroiminen voi auttaa opiskelijaa 

ymmärtämään asioita syvällisemmin, muodostamaan kokonaisvaltaista ymmärrystä sekä 

rakentamaan yhteyksiä keskeisten käsitteiden välillä. (Czerniak & Johnson, 2014) 

Eheyttävällä opetuksella pyritään opiskelijakeskeisesti yhdistämään opetussuunnitelman 

sisältöjä merkitykselliseksi ja mielekkääksi eheäksi kokonaisuudeksi konstruktiivisella ja 

kontekstuaalisella lähestymistavalla, jossa oppiainerajat ylittyvät ja opiskelu yhdistetään 

todelliseen maailmaan ja sen ilmiöihin (Haatainen ym., 2021; Haatainen & Aksela, 2021). 

Muut oppiaineet tuovat uutta näkökulmaa opiskeltavaan aiheeseen ja niiden kautta 

monimutkaisia ilmiöitä voidaan tarkastella ja ymmärtää kattavammin ja syvällisemmin 

(Haatainen ym., 2021). 

Eheyttämistä voidaan kuvata erilaisilla käsitteillä riippuen siitä, kuinka paljon eri sisällöt 

tai tieteenalat vuorovaikuttavat (Haatainen ym., 2021). Joidenkin tutkijoiden mukaan 

monitieteellistä lähestymistapaa ei voida pitää täysin eheyttävänä (Czerniak & Johnson, 2014), 
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koska oppiaineet toimivat niissä enemmän itsenäisinä kokonaisuuksia (Weinberg & 

McMeeking, 2017). Tieteidenvälisessä lähestymistavassa tieteenaloja yhdistetään ja 

linkitetään toisiinsa monitieteistä syvällisemmin. Se on lähempänä täydellisempää 

integraatiota, jossa pyritään analysoimaan, syntetisoimaan ja harmonisoimaan tieteenalojen 

välisiä yhteyksiä yhteneväksi eheäksi kokonaisuudeksi. (Reiska et al., 2018) Integraatiota 

voidaan pitää täydellisimpänä lähestymistavoissa, jossa luonnontieteet, yhteiskunta- ja 

terveystieteet yhdistyvät humanistisiin konteksteihin (Haatainen ym., 2021).  

Eheyttävää tieteidenvälistä lähestymistapaa on luontevaa lähestyä esimerkiksi 

projektioppimisen näkökulmasta (Weinberg & McMeeking, 2017). PBL edistää 

tieteidenvälistä oppimista ja antaa kokonaisvaltaisen kuvan aiheesta pirstaleisen sijaan (Aksela 

& Haatainen, 2019). Siinä oppiminen organisoidaan projektien ympärille (Aksela & Haatainen, 

2019; Kokotsaki ym., 2016) ja oppimisprosessi sisältää aktiviteetteja ja tutkimusta (Haatainen 

& Aksela, 2021). PBL perustuu konstruktivistiseen oppimisteoriaan, missä tosielämään 

liittyvät ongelmat tarjoavat oppimiselle kontekstin ja johtavat mielekkääseen oppimiseen. 

PBL:ssa tulisi huomioida didaktisen opetuksen ja tutkimuksellisten menetelmien 

tasapainottaminen, jotta opiskelijalla on tarvittavat tiedot ja taidot projektin suunnittelussa ja 

lopputyön kehittämisessä. (Kokotsaki ym., 2016)   

Projekteilla on kaksi keskeistä komponenttia: kysymys tai ongelma, joka määrittää 

projektin aktiviteetteja, sekä aktiviteeteista muodostuva eksplisiittinen artefakti tai lopputuote, 

joka käsittelee projektin alussa määritettyä projektia ohjaavaa kysymystä tai ongelmaa (Aksela 

& Haatainen, 2019). Selkeästi asetetun tutkimuskysymys puuttuminen voi vaikuttaa 

oppimistuloksiin (Haatainen & Aksela, 2021). Lisäksi keskeisiä PBL:n onnistumiseen 

myötävaikuttavia tekijöitä ovat korkealaatuiset ryhmäprosessit (Kokotsaki ym., 2016) sekä 

opiskelijan autonomia ja vapaus tehdä valintoja. PBL:n asianmukainen toteuttaminen parantaa 

oppimistuloksia, kun taas huonosti toteutetun PBL:n vaikutukset ovat päinvastaiset. 

Projektioppimisen onnistumisessa keskeistä on se, että opettaja ymmärtää tehokkaan PBL:n 

kriteerit. (Haatainen & Aksela, 2021) Haatainen ja Aksela (2021) ovat koonneet katsauksista 

kymmenen periaatetta, jotka huomioivat PBL:n keskeiset kriteerit, ja jotka tulee sisällyttää 

PBL:n suunnitteluun. Näiden lisäksi suunnittelussa tulee huomioida opetussuunnitelman 

mukainen oppimisen sisältö, jotta voidaan varmistaa, että ydinkäsitteet ja taidot ovat osa 

opetusta. 

Yksi suurimmista haasteista on eheyttämiseen tai projektioppimiseen soveltumattomat 

arviointikäytänteet (Weinberg & McMeeking, 2017; Reiska ym., 2018). Kirjallisuudessa on 

esitetty muutamia yhteisiä tekijöitä, jotka ovat keskeisiä tieteidenvälisen oppimisen 



 

53 

 

arvioinnissa: arviointikriteerit ja standardit tulisi olla sekä opettajan että opiskelijan tiedossa, 

arviointitehtävän tulisi mitata kokonaisuuksien hallintaa ja arvioinnin tulisi olla jatkuvaa 

mahdollistaen palautteenannon oppimisen tukemiseksi (Reiska ym., 2018). Arvioinnissa tulee 

huomioida koko oppimisprosessi, joten painotuksen tulee olla formatiivisessa arvioinnissa. 

Lisäksi arvioinnissa huomioidaan opetussuunnitelman sisältämä oppisisältö ja siinä esiintyvien 

ydinkäsitteiden oppiminen. (Haatainen & Aksela, 2021) Käsitekarttatekniikkaa on ehdotettu 

joustavaksi arviointimenetelmäksi tieteidenvälisen ymmärryksen ja tieteellisen lukutaidon 

arvioimiseen ja analysointiin (Reiska ym., 2018; Novak, 2010). PBL:ssa arvioinnin tulisi 

kohdistua pääosin reflektioon, itse- ja vertaisarviointiin (Bell, 2010; Kokotsaki ym., 2016).  

3.6.2 Molekyylimallinnus 

Kemiaa tarkastellaan yleensä kolmella tasolla (Johnstone 1991). Haasteena koetaan usein 

näiden tasojen yhteensovittaminen, jota kemian käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtäminen vaatii 

(Dori & Kaberman, 2012). Molekyylimallinnus mahdollistaa opiskelijoiden itsenäisen 

molekyylien rakenteiden tutkimisen (Aksela & Lundell, 2008). Tutkimuksissa on havaittu, että 

molekyylimalleilla on mahdollista tukea monipuolisesti mallinnustaitoja, korkeampia 

ajattelutaitoja (Aksela, 2005; Dori & Kaberman, 2012) ja visuospatiaalisia taitoja (Dori & 

Kaberman, 2012). Se kehittää opiskelijan monilukutaitoa sekä monitieteistä osaamista tieto- ja 

viestintäteknologian hyödyntämisen kautta (Opetushallitus, 2019). Mallintamisen ja 

visualisoinnin keinot soveltuvat hyvin orgaanisen kemian moduuliin, jossa tarkastellaan hiilen 

yhdisteitä ja niiden rakenteita (Opetushallitus, 2019; Pernaa ym., 2009).  

Dorin & Kabermanin tutkimuksessa (2012) mallinnusympäristön avulla opitaan 

molekyylikaavan, rakennekaavan ja 2D- sekä 3D-mallien välinen yhteys. Tietokoneavusteinen 

mallinnus auttaa näin muodostamaan todenmukaisempaa mentaalimallia atomien 

järjestäytymisestä ja suuntautumisesta tietyssä molekyylissä. Tutkimuksessa (Dori & 

Kaberman, 2012) esitetään mallinnustaitotasojen A ja B osataitoja (kuva 2), jossa A-tyypin 

taitoihin kuuluu piirtämistä ja siirtymistä molekyylikaavan, rakennekaavan ja mallin välillä. 

Tietokoneavusteisessa molekyylimallinnusympäristössä tehtyjen harjoitusten havaittiin 

kehittävän mallinnustaitoja kaikilla mallinnustaitotasoilla. Se kehitti eritasoisten opiskelijoiden 

kykyä ymmärtää kemiaa sen eri tasoilla sekä taitoa siirtyä erilaisten molekyylitason esitysten 

ja kemian ymmärtämisen tasojen välillä. 
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3.6.3 Välittäjäaineet ja terveyskäyttäytyminen 

Välittäjäaineina toimii suuri määrä erilaisia yhdisteitä, jotka voidaan luokitella kemiallisen 

rakenteen mukaan (Baynen & Dominiczak, 2019, luku 26). Tärkeimmät välittäjäaineet ovat 

aminohappoja, jotka toimivat 80–90 %:ssa keskushermoston synapseista. Lisäksi 5–10 %:ssa 

välittäjäaine on kemialliselta rakenteeltaan amiini ja 1–2 %:ssa peptidi. Keskeisimpiin 

välittäjäaineisiin kuuluvat aminohapot glutamaatti ja GABA. Dopamiini-, serotoniini-, 

noradrenaliini- ja asetyylikoliinijärjestelmät ovat merkittäviä kognitiivisten ja psyykkisten 

toimintojen säätelijöitä ja niiden häiriöt johtavat moniin sairauksiin. (Särkämö & Sihvonen, 

2020b) Lisäksi mielenterveyden näkökulmasta merkityksellisiä ovat neuropeptidit endorfiini 

ja oksitosiini.  

Opiskelu-uupumus on pitkittynyt stressireaktio, joka aiheuttaa muun muassa väsymystä 

ja uni- ja mielenterveysongelmia (Head & Kelly, 2009). Stressaavassa elämäntilanteessa tulisi 

kiinnittää huomiota terveyskäyttäytymiseen jaksamisen ja terveyden ylläpitämiseksi ja 

distressin ehkäisemiseksi. Välittäjäaineiden, terveyskäyttäytymisen ja mielenterveyden välillä 

on vuorovaikutussuhde. (Begdache ym., 2019) Mielenterveyshäiriöissä taustalla on 

yleisimmän biokemiallisen selityksen mukaan epätasapaino välittäjäainesysteemien välillä. 

Elintavoilla voidaan vaikuttaa välittäjäaineiden pitoisuuksiin ja tasapainoon. (Khanna ym., 

2019) 

Ravitsemustekijät ovat keskeisiä mielenterveyshäiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa. 

Epäterveellisillä ruokailutottumuksilla on merkittävä yhteys huonoon mielenterveyteen lapsilla 

ja nuorilla. (Khanna ym., 2019; Lopresti ym., 2013) Nuorten syömisessä on runsaasti 

parannettavaa, kun peilataan ravitsemussuosituksiin (Khanna ym., 2019). Ruokavalion laadulla 

voidaan vaikuttaa monoamiinien, kuten serotoniinin ja dopamiinin, tuotantoon, niiden 

reseptorien herkkyyteen ja erilaisiin välittäjäaineiden kuljettajiin (Khanna ym., 2019; Lopresti 

ym., 2013). Koska monet välittäjäaineet ovat aminohappoja tai niiden johdannaisia, niiden 

vähäinen saanti ravinnosta voi johtaa välittäjäainesynteesin vähenemiseen ja edelleen mieliala- 

ja käyttäytymisongelmiin (Khanna ym., 2019). Mielenterveyshäiriöissä on havaittu puutteita 

monissa ravintoaineissa, jotka voivat vaikuttaa välittäjäaineen tuotantoon (Ross & 

VanNortwick, 2022; Herbison ym., 2012; Head & Kelly, 2009).  

Suoliston enteraalista hermostoa pidetään toisina aivoina (Dinan & Cryan, 2017; Barrett 

ym., 2012; Liu ym., 2020). Ravinto muokkaa suoliston mikrobistoa. Mikrobit ja aivot 

vuorovaikuttavat toistensa kanssa välittäjäaineiden välityksellä mikrobiomi-suoli-

aivoakselilla. Suoliston mikrobiston muokkaamisella ravinnon kautta nähdään merkittävää 
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hyötyä mielenterveyshäiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa välittäjäaineiden, mikrobiston ja 

mielenterveyshäiriöiden välillä vallitsevan kolmoissuhteen takia. (Liu ym., 2020)  

Liikunta suojelee mielenterveyttä (Ozdemir ym., 2020). Sen nähdään vähentävän 

masennusoireita, ahdistusta ja stressiä lapsilla ja alle 20-vuotiailla nuorilla (Mikkelsen ym., 

2017). Fyysisen aktiivisuuden ja positiivisen mielenterveyden välistä yhteyttä tukee liikunnan 

aiheuttama välittäjäainesynteesin ja plastisuuden lisääntyminen (Ozdemir ym., 2020). 

Fyysisellä aktiivisuudella tiedetään olevan yhteyksiä dopamiinin, noradrenaliinin ja 

serotoniinin tasoihin keskushermostossa. Noradrenaliinitasojen muutosten kautta tuetaan 

stressinsiedon lisäksi kognitiota kuten muistin vahvistamista ja mieleen palauttamista (Lin & 

Kuo, 2013).  

Uni on herkkä terveysmittari, koska sekä psyykkiset että fyysiset rasitteet häiritsevät 

herkästi unta. Unihäiriöt ja unettomuus voivat aiheuttaa mielenterveyden häiriöitä. (Porkka-

Heiskanen & Stenberg, 2008) Ahdistuneisuus on yleisin mielenterveysongelma 

maailmanlaajuisesti ja sen on havaittu merkittävästi heikentävän unenlaatua ja toisinpäin. 

Näillä on todettu yhteinen hermostollinen perusta. (Chellappa & Aeschbach, 2022) Uni ja valve 

kytkeytyvät toisiinsa ja niitä säätelevät samat välittäjäainejärjestelmät (Porkka-Heiskanen & 

Stenberg, 2008). 

Kuvassa 14 esitettiin Begdachen ja kumppaneiden (2019) kuvaama vuorovaikutussuhde 

välittäjäainetasojen, terveellisten elintapojen ja mielenterveyden välillä. Itsemyötätunnolla 

voidaan vaikuttaa kuvan kierteessä useampaan kohtaan. Itsemyötätuntointerventioilla 

vaikutettiin merkittävästi mielenterveyteen, välittäjäaineisiin ja edistettiin 

terveyskäyttäytymistä ravitsemuksen, liikunnan ja unen osalta, joista jälkimmäiseen sillä 

todettiin kaikkein suurin merkitys (Phillips & Hine 2021). Itsemyötätunto vaikuttaa elimistön 

kemiaan monella tavoin. Sen suorat vaikutukset välittyvät oksitosiinin kautta. (Bluth & Neff, 

2018) Koska terveyskäyttäytyminen voi muuttaa välittäjäainepitoisuuksia, itsemyötätunnon 

vaikutukset välittäjäaineisiin ovat sekä suorat että välilliset. Näin teorian pohjalta voidaan 

muodostaa kuva 18, joka yhdistää tutkielman teoreettisen osan teemat toisiinsa. 
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Kuva 18. Terveyskäyttäytyminen, itsemyötätunto ja välittäjäaineet ovat 
yhteydessä toisiinsa mielenterveyden edistämisessä. 
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4 EMPIIRINEN ONGELMA-ANALYYSI  

Tässä luvussa kuvataan oppikirja-analyysi, joka on tämän tutkielman empiirinen osuus. Sen 

tehtävä on perustella oppimateriaaliin liittyvää kehittämistarvetta. Oppikirja-analyysillä 

vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Luvussa 4.1 raportoidaan empiirisen ongelma-

analyysin eteneminen ja siinä käytetyt menetelmät sekä perustellaan analyysissä tehtyjä 

valintoja. Luvun 4.2 tulososiossa raportoidaan kemian ja terveystiedon kirjoissa esiintyvät 

välittäjäainemaininnat ja niiden sijainnit kirjoissa sekä kuvataan sisällönanalyysin tulokset.  

4.1 Oppikirja-analyysi 

Lukion kemian ja terveystiedon kurssikirjoista selvitettiin vastausta ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen, millaisia yhteyksiä välittäjäaineilla ja terveyskontekstilla on lukion 

kemian ja terveystiedon oppikirjoissa. Ensin tarkasteltiin yhdestä kemian kirjasarjasta kaikkia 

kemian kurssikirjoja. Kirjasarjaksi valikoitui sattumanvaraisesti Mooli, jossa osa kirjoista oli 

ymmärrettävästi vielä vanhan opetussuunnitelman mukaisia. Koska mainintoja välittäjäaineista 

löytyi hyvin niukasti (1 kpl) muualta kuin vanhan opetussuunnitelman mukaisesta orgaanisen 

kemian kirjasta, otettiin muut kemian kirjasarjat tarkasteluun ensimmäisen pakollisen 

moduulin (KE1) sekä molekyyli ja mallit -moduulin (KE3) osalta. Todennäköisintä oli löytää 

välittäjäainemainintoja hiilen yhdisteitä käsittelevästä orgaanisen kemian moduulista. 

Eheytyksen teemaan soveltuu parhaiten terveystiedon terveys voimavarana -moduulin sisällöt 

(TE1), joten terveystiedon kirjojen tarkastelu rajoittuu yhteen lukion oppikirjaan sen eri 

kirjasarjojen osalta. Tarkasteluun otettiin kirjat, jos niistä oli uuden opetussuunnitelman 

mukainen sähköinen versio saatavilla. Kirjoista etsittiin mainintoja samoista välittäjäaineista 

kuin kemian kirjoista. Koonti analysoiduista oppikirjoista löytyy liitteestä 1.   

Oppikirjoista haettiin välittäjäainemainintoja seuraavilla termeillä: hermovälittäjäaine, 

välittäjäaine, dopamiini, serotoniini, noradrenaliini, adrenaliini, glutamaatti/glutamiinihappo, 

GABA/gamma-aminovoihappo, asetyylikoliini, endorfiini ja oksitosiini. Lisäksi etsittiin 

kaikki maininnat, joissa esiintyi käsitteet histamiini, adenosiini, ATP, typpimonoksidi (NO), 

hiilimonoksidi (CO) ja glysiini. Nämä lueteltiin tutkielman kirjallisuuslähteissä yleisimpinä 

esimerkkeinä välittäjäaineista, vaikka osa lähemmin tarkasteltuna kuuluukin 

neuromodulaattoreihin. Vaikka moni edellä mainituista yhdisteistä on rajattu tutkielman 

ulkopuolelle, haettiin näitä oppikirjoista, koska välittäjäainemainintoja oli niin vähän.    

Oppikirja-analyysillä selvitettiin välittäjäaineisiin liittyvien mainintojen lukumääriä sekä 

esiintymissijaintia (leipäteksti, kuva, taulukko, kuvateksti, inforuutu, tehtävät ja 
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laboratoriotyöt, hakemisto) oppikirjoissa. Maininnat on koottu liitteeseen 2. Lisäksi 

tarkasteltiin kunkin kirjan kohdalla, montako kertaa keskeiset välittäjäaineet niissä esiintyvät.  

Välittäjäaineiden asiayhteyksien selvittämiseen käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009), koska ohjaavaa teoreettista mallia analyysiin ei ollut. Lisäksi 

käytettiin numeerisia keinoja, jolloin voitiin selvittää välittäjäaineyhteyksien tai mainintojen 

esiintymisen yleisyys aineistossa (Metsämuuronen, 2011). Näin ollen tutkimusmenetelmää 

voidaan pitää monimenetelmällisenä. Sisällönanalyysillä tutkitusta aineistosta voidaan luoda 

tulkinnan ja päättelyn avulla käsitteellinen, tutkittavaa ilmiötä kuvaava käsitejärjestelmä tai 

malli. Tämä pyrkii kuvaamaan ilmiötä kokonaisuutena ja esittämään siihen kuuluvat käsitteet 

sekä niiden välisen hierarkian ja keskinäiset suhteet. (Tuomi & Sarajärvi, 2009)  

Sisällönanalyysi aloitettiin pelkistämällä kaikki välittäjäaineisiin liittyvät ilmaisut 

kemian ja terveystiedon kirjoista. Pelkistäminen voitiin suorittaa joko pilkkomalla ilmaisuja 

pienempiin osiin tai alkuperäistä tietoa tiivistämällä. Seuraavassa vaiheessa ilmaisut 

ryhmiteltiin erilaisuuksien ja yhtäläisyyksien mukaan, jonka jälkeen näistä voitiin muodostaa 

erilaisia luokkia. Näitä yhdistettiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi, yläluokiksi, ja edelleen 

yhdistäviksi luokiksi (pääluokiksi), ja nämä ryhmät abstrahoitiin eli käsitteellistettiin. 

Käsitteellistämistä jatkettiin ja luokituksia yhdisteltiin niin pitkälle kuin se aineiston sisällön 

kannalta oli luontevaa. Kaikille luokille annettiin niiden sisältämää informaatiota parhaiten 

kuvaavat nimet. Jotta kemian ja terveystiedon kirjojen sisältöjä välittäjäaineiden ja 

terveyskontekstin yhteyksistä voitiin vertailla, pelkistykset koodattiin eri väreillä. 

Terveystiedon kirjoista otetut pelkistykset on esitetty violetilla värillä ja kemian kirjojen 

pelkistykset vihreällä värillä. Esimerkki luokittelusta on esitetty taulukossa 7.   
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Taulukko 7. Esimerkki aineiston luokittelusta ja taulukoinnista. 

Alkuperäinen maininta Pelkistys Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

• Dopamiini: 

Mielihyvää ja 

nautintoa tuottava 

hormoni, joka 

auttaa 

keskittymään ja 

toimimaan 

järjestelmällisesti. 

 

• Serotoniini 

puolestaan on 

yksi 

keskushermoston 

välittäjäaineista, 

joka osallistuu 

muun muassa 

tunne-elämän, 

muistin ja kehon 

lämpötilan 

säätelyyn. 

 

• Dopamiini auttaa 

keskittymään ja 

toimimaan 

järjestelmällisesti. 

 

• Serotoniini 

osallistuu… 

muistin... 

säätelyyn. 

Kognitioon 

liittyvät 

tehtävät 

Välittäjäaineen 

tehtävä 

Välittäjäaineet 

elimistön 

toiminnassa 

 

4.2 Tulokset 

Kemian kirjat 

Mainintojen lukumäärät ja sijainti kemian kirjoissa on esitetty taulukossa 8. Yksi maininta 

saattaa sisältää useita välittäjäaineita (ks. liite 2). Välittäjäaine on sisällytetty mainintaan, 

vaikka se esitetään kirjassa muussa kuin välittäjäainekontekstissa. Näin päätettiin, koska se oli 

hyvin yleistä varsinkin kemian kirjojen kohdalla. Lisäksi välittäjäaineet toimivat monissa 

muissakin tehtävissä kuin välittäjäaineroolissa. Tulosten esittämisessä tehtiin kuitenkin 

joitakin rajauksia selkeyden lisäämiseksi. Tuloksista jätettiin esittämättä ATP:iin, typpioksidiin 

ja hiilimonoksidiin liittyvät maininnat eikä näitä taulukoitu keskeisten välittäjäaineiden 

taulukkoon. Yhdisteistä oli mainintoja välittäjäainemainintoihin suhteutettuna paljon, mutta 

niitä ei kertaakaan kummassakaan oppiaineessa yhdistetty välittäjäainetehtäviin. Lisäksi 

yhdisteet eivät ole keskeisiä tutkielman kannalta.  

Mainintoja oli kaikkiaan 50 kpl 13 kemian kirjassa. Niiden esiintyminen vaihteli 

huomattavasti kirjan mukaan. Välittäjäaineita oli pääosin vain kolmessa kirjassa (A2, C3 ja 

D2), joista yksi (C3), oli vanhan opetussuunnitelman mukainen orgaanisen kemian kirja. Siinä 

gamma-aminovoihappo ja serotoniini mainittiin muutaman kerran (taulukko 9). Uuden 

opetussuunnitelman mukaisessa saman kirjasarjan orgaanisen kemian versiossa (C4) 

välittäjäainemainintoja ei ollut ollenkaan. Eniten mainintoja oli kirjassa A2, jossa niitä esiintyi 
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21/50. Kirja D2 sisälsi mainintoja 14/50. Kummatkin näistä olivat orgaanisen kemian 

oppikirjoja. Muissa uuden opetussuunnitelman mukaisissa kirjoissa välittäjäaineisiin liittyviä 

mainintoja oli orgaanisen kemian oppikirjassa B2, jossa niitä oli vain 4/50. Pakollisen kemian 

moduulin kirjoissa ei esiintynyt välittäjäaineita. 

Suurin osa maininnoista sijoittui oppikirjassa tehtäviin (17/50) tai leipätekstiin (14/50) 

(taulukko 8). Myös tehtävien mallivastauksissa esiintyvät välittäjäaineet huomioitiin. 

Leipätekstiä on oppikirjoissa eniten, joten on luonnollista, että suuri osa maininnoista löytyy 

sieltä. Monesti välittäjäaineet esitettiin näkökulmanomaisesti tai esimerkkinä opiskeltavasta 

orgaanisesta yhdistetyypistä. Tämän takia se soveltui hyvin tehtäväosioon. 

 Tarkemmin eriteltynä välittäjäaineiden esiintymismäärät oppikirjoittain on esitetty 

taulukossa 9.  Myös rakennekaava kuvana sisällytettiin yhdeksi esiintymäksi. Suurella osalla 

välittäjäaineista ei kuitenkaan viitattu välittäjäaineominaisuuteen, joten taulukot antavat 

myönteisemmän kuvan välittäjäaineiden esiintymisestä kirjoissa. Eniten mainintoja oli 

glysiinistä (20/89), mutta sitä ei juurikaan esitetty välittäjäainekontekstissa vaan tarkasteltiin 

lähinnä aminohappona. Adrenaliinista oli toiseksi eniten mainintoja (15/89). Se kuvattiin 

pääosin hormonina. Klassisesta välittäjäaineesta asetyylikoliinista ei ollut mainintaa 

yhdessäkään kirjassa. Adenosiini esiintyi ATP:n yhteydessä ja histamiinista puhuttiin pääosin 

allergisten reaktioiden yhteydessä. Välittäjäaineet esiintyivät yhteensä 89 kertaa, ja noin puolet 

näistä (46/89) tuli edellä mainituista molekyyleistä. Klassisista välittäjäaineista oli mainintoja 

27/89, eli alle kolmasosa, joista eniten mainintoja oli serotoniinista. Välittäjäainetermi esiintyi 

kirjoissa yhteensä 13 kertaa. Lähes puolet (40/89) välittäjäaineiden esiintymismääristä oli 

kirjassa A2, jossa mainintoja oli kaikista muista välittäjäaineista paitsi asetyylikoliinista ja 

oksitosiinista. Muuten klassiset välittäjäaineet esiintyivät kyseisessä kirjassa yhteensä 16 

kertaa. Kirjassa C3 klassisia välittäjäaineita oli 5/13 ja kirjassa D2 6/22. Oksitosiini esiintyi 

yhdessä maininnassa vanhan opetussuunnitelman mukaisessa kirjassa (C6).  

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

Taulukko 8. Mainintojen lukumäärät ja sijainti kemian kirjoissa. Korostetut oppikirjat ovat uuden 
opetussuunnitelman mukaisia.  

Kirja Inforuutu Kuvateksti Leipäteksti Kuva Taulukko Tehtävä Laboratoriotyö Yht. 

A1   0 0 0 0 0 0 0 0 

A2  0 0 8 3 3 7 0 21 

B1 0 0 0 0 0 0 0 0 

B2 0 1 2 1 0 0 0 4 

C1 0 0 0 0 0 0 0 0 

C2 0 0 0 0 0 0 0 0 

C3 0 2 3 2 0 3 0 10 

C4 0 0 0 0 0 0 0 0 

C5 0 0 0 0 0 0 0 0 

C6 0 0 0 0 0 1 0 1 

C7 0 0 0 0 0 0 0 0 

D1 0 0 0 0 0 0 0 0 

D2 0 3 1 2 2 6 0 14 

Yht. 0 6 14 8 5 17 0 50 

 

Taulukko 9. Keskeisten välittäjäaineiden esiintymismäärät oppikirjoittain (kemia). 

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 Yht. 

(Hermo)välittäjäaine 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 4 13 

Dopamiini 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 

Serotoniini 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 

Noradrenaliini 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 

Glutamaatti/ 

glutamiinihappo 
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Gamma-

aminovoihappo 

(GABA) 

0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 

Asetyylikoliini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adrenaliini 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 

Histamiini 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 

Adenosiini 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Glysiini 0 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 20 

Oksitosiini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Endorfiini 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Yht. 0 41 0 6 0 0 18 0 0 2 0 0 22 89 

 

Terveystiedon kirjat 

Mainintojen lukumäärät ja sijainti terveystiedon kirjoissa on esitetty taulukossa 10. Kolmessa 

terveystiedon kirjassa välittäjäaineisiin liittyviä mainintoja oli yhteensä 39. Yksi maininta 

saattoi kuitenkin sisältää useita eri välittäjäaineita (ks. liite 2). Maininnat kerättiin myös kirjan 

hakemistosta. Kirja B3 sisälsi selvästi eniten välittäjäainemainintoja (26/39). Muissa 
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kirjasarjoissa näitä mainintoja oli yhteensä vain puolet tästä. Kirja C8 sisälsi mainintoja 8/39. 

Kirjassa D3 mainintoja oli 5/39, josta 2/5 oli hakemistosta. Selvästi suurin osa maininnoista oli 

leipätekstissä (17/39), mikä voisi kertoa siitä, että välittäjäaineet ovat integroituina osaksi 

terveystiedon keskeisiä opiskeltavia aihealueita – B3 kirjasarjan osalta.  

Oppikirjoista selvitettiin myös tarkempia välittäjäaineiden esiintymismääriä (taulukko 

11). Kirjassa B3 välittäjäainetermi esiintyi 20 kertaa, kun muissa oppikirjoissa kyseinen termi 

ilmeni yhteensä 7 kertaa. Välittäjäaineiden esiintymismäärä kirjassa B3 oli 53/78, kirjassa C8 

16/78 ja kirjassa D3 9/78. Mainintoja klassisista välittäjäaineista oli kirjassa B3 20/53 ja 

kirjassa C8 6/16. Eniten mainintoja oli endorfiinista (12/78), dopamiinista (10/78), 

serotoniinista ja adrenaliinista (8/78) sekä noradrenaliinista (6/78). Asetyylikoliini ja 

oksitosiini esiintyivät vain kirjassa B3 ja kirjassa D3 oli mainintoja ainoastaan adrenaliinista ja 

endorfiinista. Glysiinistä, histamiinista, GABA:sta ja glutamaatista ei ollut mainintaa 

terveystiedon kirjoissa.  

 

Taulukko 10. Mainintojen lukumäärät ja sijainti terveystiedon kirjoissa. Kaikki oppikirjat ovat uuden 
opetussuunnitelman mukaisia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirja Inforuutu Kuvateksti Leipäteksti Kuva Taulukko Tehtävä Hakemisto Yht. 

B3 6 0 13 0 3 0 4 26 

C8 0 1 3 1 0 3 0 8 

D3 0 0 1 1 0 1 2 5 

Yht. 6 1 17 2 3 4 6 39 
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Taulukko 11. Keskeisten välittäjäaineiden esiintymismäärät oppikirjoittain (terveystieto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välittäjäaineiden asiayhteydet kemian ja terveystiedon kirjoissa 

Sisällönanalyysillä pelkistykset voitiin jakaa kolmeen pääluokkaan: välittäjäaineet 

terveyskäyttäytymisessä, välittäjäaineet elimistön toiminnassa ja välittäjäaineiden kemia. 

Sisällönanalyysi pelkistyksineen on koottu liitteeseen 3. Välittäjäaineiden yhteydet 

terveyskäyttäytymiseen on esitetty taulukossa 12. Terveyskäyttäytyminen voitiin jakaa 

yläluokkiin: päihteet ja lääkeaineet, ravitsemus, unen ja vireystilan säätely sekä liikunta. Tämä 

pääluokka sisälsi 30 % kaikista välittäjäaineyhteyksistä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B3 C8 D3 Yht. 

(Hermo)välittäjäaine 20 6 1 27 

Dopamiini 7 3 0 10 

Serotoniini 7 1 0 8 

Noradrenaliini 4 2 0 6 

Glutamaatti/ 

glutamiinihappo 
0 0 0 0 

Gamma-

aminovoihappo 

(GABA) 

0 0 0 0 

Asetyylikoliini 2 0 0 2 

Adrenaliini 2 3 3 8 

Histamiini 0 0 0 0 

Adenosiini 3 0 0 3 

Glysiini 0 0 0 0 

Oksitosiini 2 0 0 2 

Endorfiini 6 1 5 12 

Yht. 53 16 9 78 
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Taulukko 12. Välittäjäaineet terveyskäyttäytymisessä. 

Pääluokka Yläluokat Alaluokat 

Välittäjäaineet Päihteet ja lääkeaineet • Vaikutus välittäjäaineeseen 

terveyskäyttäytymisessä  • Vaikutus välittäjäaineen kaltainen 

  • Vaikutus mielialaan 

  • Vaikutus vireystilaan ja uneen 

 Ravitsemus • Välittäjäaineisiin vaikuttava ravinto 

  • Syömiskäyttäytymiseen liittyvät välittäjäaineet 

  • Ruuansulatuskanavaan liittyvät välittäjäaineet 

  • Välittäjäainetta sisältävät elintarvikkeet 

 Unen ja vireystilan säätely • Unen vaiheita säätelevät välittäjäaineet 

  • Valvetilaa ylläpitävät välittäjäaineet 

  • Unta edistävät välittäjäaineet 

 Liikunta • Endorfiinien vaikutus mielihyvään 

  • Liikunnan kuormittavuuden yhteys mielihyvään 

  • Liikkujaan liittyvä mielihyvä 

  • Liikkumiseen liittyvät välittäjäaineet 

  • Liikunnan vaikutus kognitioon 

 

Päihteiden ja lääkeaineiden luokassa välittäjäaineyhteydet liittyivät päihteen tai 

lääkeaineen välittäjäainevaikutukseen tai sen välittäjäaineen kaltaiseen vaikutukseen. Lisäksi 

kirjoissa kuvattiin päihteen vaikutusta mielialaan sekä vireystilaan ja uneen. Suurin alaluokka 

oli selvästi päihteen tai lääkeaineen vaikutus välittäjäaineeseen, jossa oli 70 % yläluokkaan 

liittyvistä yhteyksistä. Tähän yläluokkaan liittyviä pelkistyksiä oli sekä kemian että 

terveystiedon kirjoissa. Näistä yhteyksistä 70 % oli kemian kirjoista. Päihteiden ja 

lääkeaineiden yhteydet välittäjäaineisiin käsitti 6 % kaikista välittäjäaineyhteyksistä. 

Ravitsemukseen liittyen kuvattiin välittäjäaineisiin vaikuttavaa ravintoa, 

syömiskäyttäytymiseen ja ruuansulatuskanavaan liittyviä välittäjäaineita sekä välittäjäainetta 

sisältäviä elintarvikkeita. Välittäjäaineisiin vaikuttavassa ravinnossa esitettiin hiilihydraattien, 

proteiinin ja rasvan vaikutusta välittäjäaineisiin ja ruuansulatuskanavaan liittyvät 

välittäjäaineet käsittivät suolistoon ja mikrobiomiin liittyviä yhteyksiä. Nämä alaluokat olivat 

suurimmat ja peräisin terveystiedon kirjoista. Kummatkin olivat 33 % ravitsemuksen 

yhteyksistä. Tähän yläluokkaan kuuluvia kemian kirjan yhteyksiä oli vain alaluokassa, joka 

käsitteli välittäjäaineita sisältäviä elintarvikkeita. Näihin välittäjäaineisiin kuului histamiini ja 

glysiini. Ravitsemukseen liittyvät välittäjäaineyhteydet käsittivät 7 % kaikista yhteyksistä.  

Unen ja vireystilan säätelyyn kuului unen vaiheita säätelevät välittäjäaineet, valvetilaa 

ylläpitävät välittäjäaineet ja unta edistävät välittäjäaineet. Näistä ensimmäinen muodosti 

suurimman alaluokan, joka sisälsi unen ja vireystilan säätelyyn liittyvistä yhteyksistä 60 %. 

Yhteydet liittyivät pääosin välittäjäaineisiin, jotka säätelevät REM- ja non-REM-unta. Unta 

edistäviin välittäjäaineisiin kuului vain adenosiiniin liittyvät maininnat. Tämän yläluokan 
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yhteydet käsittivät 9 % kaikista välittäjäaineyhteyksistä ja olivat peräisin terveystiedon 

kirjoista.   

 Liikunnan alaluokkiin kuului endorfiinien ja liikunnan kuormittavuuden yhteys 

mielihyvään, liikkujaan liittyvä mielihyvä sekä liikunnan vaikutus kognitioon. Lisäksi 

alaluokaksi muodostui liikkumiseen liittyvät välittäjäaineet, joka suurimpana alaluokkana 

käsitti noin puolet yläluokkaan kuuluvista yhteyksistä. Liikuntaan liittyvät 

välittäjäaineyhteydet käsittivät 8 % kaikista yhteyksistä ja olivat peräisin terveystiedon 

kirjoista.  

Välittäjäaineet elimistön toiminnassa muodostavat seuraavan pääluokan, joka jakautuu 

kolmeen yläluokkaan: välittäjäaineen tehtävään, sen erittymiseen liittyvään tilanteeseen tai 

tapahtumaan sekä välittäjäaineen toimintapaikkaan elimistössä. Toisin sanottuna tähän osioon 

kuuluvat yhteydet, joissa kuvataan, missä tilanteissa välittäjäainetta vapautuu, mikä sen tehtävä 

on ja missä se vaikuttaa.  Tähän pääluokkaan liittyvät välittäjäaineyhteydet on esitetty 

taulukossa 13. Pääluokka sisälsi 38 % kaikista välittäjäaineyhteyksistä.   

Taulukko 13. Välittäjäaineet elimistön toiminnassa. 

Pääluokka Yläluokat Alaluokat 

Välittäjäaineet elimistön  Välittäjäaineen tehtävä • Tehtävä stressireaktiossa 

toiminnassa  • Tehtävä allergiareaktiossa 

  • Tehtävä kivunlievityksessä 

  • Muut fysiologiset tehtävät 

  • Tehtävät viestiaineena 

  • Tunteisiin (mielihyvään ja mielialaan) liittyvät 

tehtävät 

  • Kognitioon liittyvät tehtävät 

 Välittäjäaineen erittymiseen  • Psyykkinen tapahtuma 

 liittyvä tilanne/tapahtuma • Fysiologinen tapahtuma 

  • Vuorovaikutteinen tapahtuma 

 Välittäjäaineen toimintapaikka  • Aivot ja keskushermosto            

 elimistössä • Hermokudos 

  • Ruuansulatuselimistö 

 

Välittäjäaineen tehtävät voitiin jakaa seuraaviin alaluokkiin: tehtävät stressireaktiossa, 

allergiareaktiossa, kivunlievityksessä, viestiaineena, tunteiden säätelyssä ja kognitiossa. 

Lisäksi muodostettiin alaluokka muut fysiologiset tehtävät. Suurin alaluokka oli tunteisiin, 

mielialaan ja mielihyvään, liittyvät tehtävät, jossa oli 43 % yläluokan yhteyksistä. Näistä 17 % 

oli kemian kirjoista. Stressireaktioon liittyvät tehtävät liittyivät kaikki adrenaliiniin ja yhteydet 

olivat sekä terveystiedon (75 %) että kemian (25 %) kirjoista. Allergiareaktion alaluokassa oli 

vain yksi pelkistys, se liittyi histamiiniin ja oli peräisin kemian kirjasta. Kivunlievityksen 
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alaluokassa oli mainintoja vain  terveystiedon kirjasta. Muihin fysiologisiin tehtäviin kuului 

välittäjäainemainintoja, joita ei voitu luokitella selkeästi omiin kategorioihin. Kaikki tämän 

alaluokan yhteydet olivat kemian kirjoista. Välittäjäaineen tehtävään viestiaineena luokiteltiin 

kaikki maininnat, joissa vain viitattiin välittäjäaineen toimivan välittäjäaineena tai hormonina. 

Tähän alaluokkaan kuului 20 % yläluokan yhteyksistä ja kaikki olivat peräisin kemian kirjoista. 

Kognitioon liittyvät välittäjäaineen tehtävät olivat pieni alaluokka, joka sisälsi yhden 

maininnan kemian ja terveystiedon kirjoista. Tähän yläluokkaan kuului 26 % kaikista 

välittäjäainemaininnoista.  

Välittäjäaineen erittymiseen liittyvät tilanteet tai tapahtumat voitiin jakaa psyykkiseen, 

fysiologiseen ja vuorovaikutteiseen tapahtumaan. Suurimman alaluokan muodosti 

välittäjäaineen erittyminen fysiologisen tapahtuman seurauksena.  Tähän alaluokkaan sijoittui 

puolet yläluokan sisällöistä, ja ne olivat peräisin 67-prosenttisesti kemian kirjoista. Psyykkinen 

tapahtuma sisälsi yhteyksiä tasaisesti sekä kemian että terveystiedon kirjoista. Maininnat 

liittyivät 75-prosenttisesti adrenaliiniin. Tämä yläluokka sisälsi 7 % kaikista 

välittäjäainemaininnoista.  

Välittäjäaineen toimintapaikat elimistössä voitiin jakaa aivoihin ja keskushermostoon, 

hermokudokseen ja ruuansulatuselimistöön. Suurin osa (88 %) yläluokan yhteyksistä oli 

kemian kirjoista. Aivot ja keskushermosto muodostivat suurimman alaluokan, joka sisälsi 75 

% yläluokan välittäjäaineyhteyksistä. Kokonaisuudessaan yläluokka oli 5 % kaikista 

yhteyksistä.   

Kolmas pääluokka muodostui välittäjäaineiden kemiasta, joka jakautui kolmeen 

yläluokkaan: kemiallinen ominaisuus, kemiallinen rakenne ja nimeäminen. Välittäjäaineiden 

kemiaan liittyvät yhteydet on esitetty taulukossa 14. Tämä pääluokka sisälsi 32 % kaikista 

välittäjäaineyhteyksistä. Tähän pääluokkaan kuuluvat maininnat olivat lähes kaikki (98 %) 

kemian kirjoista.  

Taulukko 14. Välittäjäaineiden kemia. 

Pääluokka Yläluokat Alaluokat 

Välittäjäaineiden kemia Kemiallinen ominaisuus • Kokoon liittyvä 

  • Sivuketjuun liittyvä 

  • Aistimiseen liittyvä 

  • Stereokemiaan liittyvä 

 Kemiallinen rakenne • Yhdistetyyppi 

  • Funktionaalisuus 

  • Rakennekaava ja molekyylimalli 

  • Lähtöaine/prekursori 

 Nimeäminen • Aminohappojen nimeäminen 
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Välittäjäaineen kemiallinen ominaisuus oli kokoon, sivuketjuun, aistimiseen tai 

stereokemiaan liittyvää. Kokoon ja sivuketjuun liittyvät alaluokat muodostivat kumpikin 40 % 

yläluokan yhteyksistä. Kemiallista rakennetta kuvattiin yhdistetyypin tai funktionaalisuuden 

perusteella. Lisäksi rakennekaavaa ja molekyylimallia esitettiin. Tämä muodosti suurimman 

alaluokan, jossa oli 40 % yläluokan yhteyksistä. Kemiallisen rakenteen alle sijoitettiin myös 

maininnat välittäjäaineiden prekursoreista. Nimeämisen yläluokkaan kuului vain 

aminohappojen nimeämisestä nimilyhenteiden käyttäminen. Tämä muodosti pienen yläluokan, 

jossa yhteyksiä oli vain 1 % kaikista välittäjäaineyhteyksistä.   

4.3 Oppikirja-analyysin yhteenveto 

Kolmessatoista kemian kirjassa välittäjäaineisiin liittyviä mainintoja oli yhteensä 50, mutta ne 

sisältyivät pääosin orgaanisen kemian kirjoihin A2 ja D2. C-kirjasarjaan tutustuttiin kaikkien 

kemian kirjojen osalta. Vanhan OPS:n (2015) mukaisessa orgaanisen kemian kirjassa (C3) 

mainintoja oli 10, mutta uuden OPS:n (2019) versiossa (C4) niitä ei ollut enää ollenkaan. 

Suurin osa maininnoista esiintyi tehtävissä, joissa välittäjäaineita tarkasteltiin 

esimerkinomaisesti ilman terveyskontekstin läsnäoloa tai niin, että se oli siinä hyvin 

pinnallisena ja irrallisena. Tutkielman kannalta keskeisimmistä välittäjäaineista – klassisista 

välittäjäaineista – kirjoissa A2 ja D2 oli esiintymiä alle kolmasosa kaikista välittäjäaineiden 

esiintymismääristä. Pakollisen kemian moduulien oppikirjoissa välittäjäaineita ei mainittu 

kertaakaan.   

Terveystiedon kirjoissa välittäjäaineita sisältävien mainintojen lukumäärät vaihtelivat 

suuresti ja endorfiinista oli eniten esiintymiä. Kirjassa D3 mainintoja oli runsaasti ja ne 

sisälsivät monipuolisesti eri välittäjäaineita, myös klassisia välittäjäaineita. Tämä kirja 

mahdollisti runsaan aineiston sisällönanalyysille ja välittäjäaineiden ja terveyskontekstin 

tarkastelulle.  

Koska mainintoja välittäjäaineista esiintyi kaikkiaan vähän, mainintoja kerättiin myös 

terveystiedon kirjojen hakemistoista sekä kemian sähköisten kirjojen tehtävien 

mallivastauksista. Lisäksi välittäjäainemaininnoissa ei ollut kriteerinä välittäjäainekontekstissa 

esiintyminen. Näin ollen mainintojen ja välittäjäaineiden esiintymismäärien tarkastelu antaa 

lopulta paljon myönteisemmän kuvan välittäjäaineiden esiintymisestä oppikirjoissa. 

Sisällönanalyysistä havaittiin, että kemian ja terveystiedon sisällöt muodostivat 

ennemmin omia luokkia kuin sekoittuivat toisiinsa. Eniten kemian ja terveystiedon sisällöt 

yhdistyivät pääluokassa, joka käsitteli välittäjäaineita elimistön toiminnassa. Tässä se tosin 



 

68 

 

muodosti alaluokkia – muut fysiologiset tehtävät ja tehtävät viestiaineena – jotka sisälsivät vain 

kemian kirjan sisältöjä, ja joissa esimerkiksi viitattiin vain välittäjäaineen esiintymiseen 

välittäjäaineena tai hormonia. Kummankin alaluokan sisällöt kertovat välittäjäaineen 

irrallisesta ja pinnallisesta käsittelytavasta. Pelkistykset välittäjäaineista 

terveyskäyttäytymisessä sisälsivät pääasiassa terveystiedon kirjojen sisältöjä. Tässä 

pääluokassa kemian sisältöjä oli pääosin vain päihteet ja lääkeaineet -yläluokassa. Tämän takia 

terveyskäyttäytymisen sisällöille voisi olla tarvetta kemian kirjoissa tai opinnoissa muun 

materiaalin muodossa. Välittäjäaineilla ja terveyskontekstilla on kuitenkin runsaasti erilaisia 

monipuolisia yhteyksiä, mikä on havaittavissa sisällönanalyysin tuloksista. Erityisesti tämä 

yhteys on läsnä pääluokissa, jotka käsittelevät välittäjäaineita terveyskäyttäytymisessä sekä 

elimistön toiminnassa.   

Välittäjäaineet sopivat erinomaisesti yhdistämään terveystiedon pakollisen moduulin 

aiheita orgaanisen kemian opiskeluun. Samalla niitä voidaan integroida tarpeelliseen 

mielenterveysteemaan. Orgaanisen kemian opiskelun yhteydessä opittaisiin samalla myös 

liittämään välittäjäaineet arkisiin aiheisiin. Näin oppiminen ei jäisi irralliseksi vaan siitä 

muodostuisi mielekkäitä kokonaisuuksia, joilla tuetaan kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä. 

Näin ollen välittäjäaineita terveysteemaan ja erityisesti terveyskäyttäytymiseen integroivalle 

oppimateriaalille olisi kemiassa tarvetta. 
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5 KEHITTÄMISPROSESSI 

Eheyttävä projektioppimista hyödyntävä oppimateriaali on luotu empiiriseen ongelma-

analyysiin perustuvasta tarpeesta. Sen sisältöjä ohjaa teoreettinen ongelma-analyysi, jonka 

avulla voitiin muodostaa tavoitteet materiaalille. Tässä luvussa esitellään ratkaisut tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Luvussa 5.1 kuvataan kemian opetussisällön kehitysprosessi. Luvussa 5.2 

tarkastellaan ratkaisuja, joilla tuetaan eheyttävää opetusta. Luvussa 5.3 kuvataan menetelmiä, 

joilla molekyylimallinnusta sisällytetään materiaaliin, ja luvussa 5.4 tarkastellaan onnistuneen 

projektityön sisällön kehittämistä.  

5.1 Kemian opetussisältö 

Kemian sisältöjä rajattiin niin, että ne soveltuvat tutkielman tavoitteen takia lukion 1. vuoden 

opiskelijoille. Kemian kolmannessa moduulissa opiskellaan hiilen yhdisteitä ja niiden 

mallintamista. Orgaanisia reaktioita ja biomolekyylien muodostumista opiskellaan vasta 

moduulissa 4 (Opetushallitus, 2019), joten nämä aiheet rajautuivat kemian opetussisältöjen 

ulkopuolelle. Kemian sisältö rajautui luvussa 3.4.1 esitettyihin välittäjäaineisiin, niiden 

johdannaisiin tai metaboliatuotteisiin, sekä niiden kemiallisiin rakenteisiin.  

Tavoitteena on välittäjäaineiden kemian kautta oppia lukion opetussuunnitelman 

(Opetushallitus, 2019) KE3-moduulin (molekyylit ja mallit) tavoitteita ja sisältöjä. Tähän 

soveltuvat LOPS:n tavoitteet, joissa opiskelija ”osaa käyttää ja soveltaa tietoa hiilen yhdisteistä 

jokapäiväisen elämän ilmiöissä”, ”osaa tutkia erilaisia malleja käyttäen hiilen yhdisteitä” sekä 

”osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä”. Opetussuunnitelmassa 

ohjataan tarkastelemaan moduulin keskeisiä sisältöjä esimerkiksi arjen molekyylien tai muiden 

fysiologisesti vaikuttavien aineiden kautta. Teoreettisen ongelma-analyysin mukaan 

mielenterveysteemassa välittäjäaineet soveltuvat hyvin tarkastelun kohteeksi. 

Välittäjäaineiden kemian kautta on mahdollista opiskella OPS:n sisällöistä happi- ja 

typpiyhdisteiden funktionaalisia ryhmiä, hiilen yhdisteiden rakenteiden mallintamista sekä 

hiilen happiyhdisteiden hapettumista ja pelkistymistä.  
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5.2 Eheyttävän opetuksen tukeminen 

Oppimateriaalin kehittämisessä huomioitiin eheyttävän opetuksen tukeminen. Koska 

materiaalissa käsiteltävät aiheet sisälsivät kemian, terveystiedon ja psykologian sisältöjä, 

eheyttäminen tapahtui pääosin horisontaalisesti. Opetussuunnitelmien integroimisella 

opiskelijan on mahdollista ymmärtää asioita syvällisemmin, muodostaa kokonaisvaltaista 

ymmärrystä sekä rakentaa yhteyksiä keskeisten käsitteiden välillä (Czerniak & Johnson, 2014). 

Materiaalin kannalta olisi keskeistä, että kemian kolmas ja terveystiedon ensimmäinen moduuli 

olisi mahdollista suorittaa samanaikaisesti. Saman aiheen käsitteleminen rinnakkain eri 

oppiaineissa on myös eheyttämistä, jonka on havaittu tukevan oppimista (Weinberg & 

McMeeking, 2017).  

Tärkeintä materiaalin kehittämisessä oli kuitenkin tieteidenväliseen lähestymistapaan 

pyrkiminen (Weinberg & McMeeking, 2017; Haatainen ym., 2021; Reiska ym., 2018). Tätä 

tuettiin muodostamalla havainnollistava kuvio (kuva 18) teoreettisen ongelma-analyysin 

pohjalta eheytyksen keskeisistä aiheista. Kolmion kulmissa olevien aiheiden itsenäinen ja 

erillinen käsittely mielenterveyden edistämisessä tukisi ennemmin monitieteellistä 

lähestymistapaa, jossa jokainen oppiaine antaa oman näkökulmansa aiheen tarkasteluun. 

Kuviolla ohjattiin tarkastelemaan erityisesti kolmion kulmissa esiintyvien aiheiden välisiä 

yhteyksiä mielenterveyden tukemisessa. Tällöin pyritään muodostamaan oppiaineiden välisiä 

yhteyksiä kysymyksen ratkaisemiseksi.  Mielenterveysteeman tarkastelu kysymyksen kautta 

tukee myös tieteidenvälistä lähestymistapaa (Haatainen & Aksela, 2021).  

Tieteidenvälistä lähestymistapaa voitiin tukea myös käsitekarttatekniikkaa 

hyödyntämällä. Sen avulla opiskelija rakentaa ja esittää ymmärrystään opiskeltavasta aiheesta 

ja mielekkäistä yhteyksistä ja liittää uusia käsitteitä aikaisempaan tietorakenteeseen 

konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaisesti (Novak, 2010). Käsitekartta mahdollistaa 

kemiassa esiintyvien abstraktien käsitteiden yhdistämisen todellisiin teemoihin ja 

konteksteihin tieteidenvälisen oppimisen tukemiseksi (Turkka ym., 2017). Näin muodostuva 

käsiteverkosto voisi soveltua myös tieteidenvälisen oppimisen arviointiin (Reiska ym., 2018; 

Novak, 2010), johon sitä myös tässä materiaalissa käytettiin.  

Eheyttämistä tuettiin lisäksi molekyylimallinnustyöpajan yhteydessä (luku 5.3), jonka 

mallinnustehtävät muokattiin eheyttävään kontekstiin. Näin ollen työpaja tarjosi eri teemoihin 

ja oppiaineisiin liittyviä käsitteitä ja käsitteiden välisiä yhteyksiä. Näiden oli tarkoitus tukea 

opiskelijan tutkimusta, ohjata tiedonhakua sekä auttaa käsitekartan työstämisessä. 
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Integraatiota voidaan pitää täydellisimpänä lähestymistavoissa, jossa luonnontieteet, 

yhteiskunta- ja terveystieteet yhdistyvät humanistisiin konteksteihin (Haatainen ym., 2021). 

Täydellisimmät eheytyksen muodot toteutuvat harvoin (Weinberg & McMeeking, 2017). 

Oppimateriaalissa pyrittiin mahdollisimman täydelliseen integraatioon. Välittäjäaineiden 

kemia sisälsi luonnontieteitä ja terveyskäyttäytyminen sekä itsemyötätunto voitiin liittää 

terveys- ja käyttäytymistieteisiin. Näitä tarkasteltiin oman mielenterveyden tukemisessa, mikä 

luo oppimiselle humanistisen kontekstin. Materiaaliin sisällytettiin tehtävä, missä opiskelijaa 

ohjattiin pohtimaan mielenterveyden ylläpitämisen yhteiskunnallista merkitystä.     

5.3 Molekyylimallinnus opetusmateriaalissa 

Kemian käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtäminen vaatii kemian eri tasojen yhteensovittamista 

(Dori & Kaberman, 2012). Oppimateriaalin yhtenä tavoitteena oli tukea opiskelijan kykyä 

kemian eri tasojen yhdistämiseen. Makroskooppinen taso kuvaa kemiaan liittyviä aistittavia 

havaintoja. Välittäjäaineiden kemiassa makroskooppista tasoa ei ole, mutta sen voidaan ajatella 

ilmentyvän sen aikaansaamien elimistön vaikutusten perusteella. Tämä kuitenkin poikkeaa 

siitä, miten makroskooppinen taso kemiassa yleensä mielletään, eikä se tue kemian 

ymmärtämistä. Esimerkiksi serotoniinin puute saattoi näkyä alakuloisuutena ja dopamiinin 

aloitekyvyttömyytenä. Endorfiinien vapautuminen saattoi lisätä mielihyvän tunnetta, kun taas 

oksitosiinin ”makroskooppinen taso” voi liittyä turvallisuuden tunteen lisääntymiseen. 

Mallinnustehtävät pyrkivät kuitenkin erityisesti symbolisen ja submikroskooppisen tason 

yhdistämiseen. Tehtäviin yhdistettiin myös edellä kuvattua ”makroskooppista tasoa” 

eheyttävillä konteksteilla. 

Molekyylimallinnus on keskeinen osa-alue kemian kolmannessa moduulissa ja 

orgaanisten yhdisteiden opiskelussa. Molekyylimallinnukseen suunniteltiin 

molekyylimallinnustyöpaja, jossa tehtäviä oli välittäjäaineiden kemiaan liittyen 

opetussuunnitelman (Opetushallitus, 2019) mukaisilla tavoitteilla ja sisällöillä. Tehtävissä 

pyrittiin tukemaan ajattelutaitoja ja kemian oppimisen kannalta tärkeitä visuospatiaalisia taitoja 

(Dori & Kaberman, 2012). Tämä mahdollistettiin tehtävillä, joissa opiskelija saa itsenäisesti 

tutkia molekyylien rakenteita molekyylimallinnusohjelmilla (Aksela & Lundell, 2008) sekä 

tehtävillä, jotka edellyttivät korkeampia ajattelutaitoja kuten soveltamista, analysoimista ja 

synteesin tekemistä. Mallinnustyöpajan tavoitteena oli lisäksi monilukutaidon ja monitieteisen 

osaamisen kehittäminen (Opetushallitus, 2019) tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisellä 

mallinnustehtävissä mutta myös muissa projektin aktiviteeteissa ja artefaktin luomisessa.   
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 Molekyylimallinnusympäristön avulla opitaan molekyylikaavan, rakennekaavan ja 2D- 

sekä 3D-mallien välinen yhteys, mikä auttaa muodostamaan todenmukaisempaa 

mentaalimallia atomien järjestäytymisestä ja suuntautumisesta tietyssä molekyylissä (Dori & 

Kaberman, 2012). Mallinnustyöpaja kehitettiin Dorin & Kabermanin (2012) tutkimuksen 

mallinnustaitotasojen hierarkioita hyödyntämällä (kuva 2). Tehtävissä keskityttiin A-tyypin 

mallinnustason osataitoihin, joihin kuuluu piirtämistä ja siirtymistä molekyylikaavan, 

rakennekaavan ja 3D-mallin välillä. 

5.4 Projektityön sisältö 

Eheyttävää ja erityisesti tieteidenvälistä lähestymistapaa on luontevaa lähestyä 

projektioppimisen näkökulmasta (Weinberg & McMeeking, 2017). Projektioppimisessa on 

huomioitava didaktisen opetuksen ja tutkimuksellisten menetelmien tasapainottaminen. Tätä 

lähestytään kaksivaiheisella lähestymistavalla. Opiskelijan tulisi ensin kehittää tiedot ja taidot, 

joita tarvitaan toisessa vaiheessa projektin suunnittelussa ja lopputyön kehittämisessä. 

(Kokotsaki ym., 2016) Projektin aktiviteetit ja artefaktin muodostaminen olisi tarkoitus 

yhdistää osaksi kemian 3 moduulin ja terveystiedon 1 moduulin sisältöjä. Tällöin oppiminen 

tapahtuisi jakson aikana niin, että didaktiset ja tutkimukselliset menetelmät vuorottelisivat 

luontevasti ja opettaja voisi yhdistää aktiviteetit sopiviin kohtiin omaa opetusta.  

Tässä oppimateriaalissa annettiin opettajalle vinkkejä projektityön toteutukseen. 

Projektityöskentelyyn voidaan orientoitua kuvan 18 avulla ja aktivoida aiheeseen liittyvät 

aikaisemmat tiedot. Kuvion perusteella voidaan aloittaa käsitekartan hahmotteleminen. 

Keskustelut ryhmässä, opettajan kanssa tai koko luokan kesken sekä aivoriihet sopivat myös 

tähän kohtaan ja tukevat tiedon rakentamista (Haatainen & Aksela, 2021). 

Orientoitumisvaiheessa voidaan luennoimalla antaa opiskelijoille tarvittavat tiedot, jotta he 

pääsevät alkuun oman työn suunnittelussa. Opiskelijat tarvitsevat tietoa esimerkiksi siitä, miten 

käsitekarttatekniikka toimii, millaisilla sovelluksilla niitä voidaan sähköisesti rakentaa ja 

miten, sekä ohjeistuksen projektipäivänkirjan tekemisestä. Orientoitumisvaiheessa selvitetään 

yhdessä opiskelijoiden kanssa projektin aikataulutus, oppimistavoitteet, projektipäiväkirjojen 

palautuspäivät sekä arviointiperusteet ja -menetelmät.  

Projektioppimisen onnistumisessa on keskeistä, että opettaja ymmärtää tehokkaan PBL:n 

kriteerit (Haatainen & Aksela, 2021), koska ne vaikuttavat opiskelijoiden oppisisällön 

ymmärtämiseen ja taitojen kehittymiseen. Taulukkoon 15 on koottu kymmenen Haataisen & 
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Akselan (2021) muodostamaa periaatetta, jotka tulee huomioida projektioppimisen 

suunnittelussa, ja miten ne on käytännössä huomioitu projektityössä.  

Taulukko 15. PBL:n suunnittelun periaatteet ja niiden huomiointi projektityössä  

Periaate Huomiointi projektityössä 

Opiskelijan oppimistavoitteet                   Laaja-alaisten taitojen kehittyminen:  

- hyvinvointi-, vuorovaikutus- sekä monitieteinen ja 

luova osaaminen 

- 2000-luvun taitojen kuten kriittisen ajattelun, 

yhteistyötaitojen, luovan ongelmanratkaisun ja 
oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen 

 - KE3-moduulin tavoitteet ja sisällöt soveltuvin osin (ks. 

luku 5.1) 

Projektikeskeisyys - Oppimista tapahtuu projektin orientoitumisvaiheessa, 

aktiviteeteissa, artefaktin luomisessa sekä 
projektipäiväkirjan ja käsitekartan avulla projektin 

jokaisessa vaiheessa. 

Konteksti - Tosielämän merkityksellinen konteksti (oman 

mielenterveyden tukeminen) 

- Opiskelija saa valita kiinnostuksen kohteen mukaisen 
rajauksen ja terveyskäyttäytymiseen liittyvän osa-alueen 

- Huomioi opiskelijan huolenaiheet 

- Projekti on tutkimuksellinen ja sitä ohjaa avoin 

kysymys, joka ohjaa valitsemaan omaan työhön sopivat 
tehtävät aktiviteeteista 

Projektiartefakti - Artefakti luodaan aktiviteettien pohjalta ja se vastaa 

tutkimuskysymykseen.  

- Opiskelija saa valita artefaktin muodon annetuista 

vaihtoehdoista 

Yhteistyö - Projekti tehdään pienryhmissä  

- Samoja teemoja tutkivat pienryhmät pitävät aivoriihiä, 
keskusteluja ja antavat vertaispalautetta toistensa työstä 

säännöllisissä tapaamisissa 

Tiedon rakentaminen - Apuna käsitekartta projektipäiväkirjan yhteydessä, 

keskustelut projektin eri vaiheissa ja formatiivinen 
palaute 

- Tiedon hakeminen, aktiviteettien tekeminen ja tiedon 

esittäminen tutkimuskysymyksen ohjaamana 
artefaktissa 

- Ryhmän jäsenten tutkimustulosten vertailu 

- Pohdintaosuus lopussa, jossa analysoidaan muun 

muassa tuloksia ja käytettyjä mittareita 

Opiskelijoiden osallistaminen - Opiskelijalla on valinnanvapaus monissa kohdissa 

projektia 

- Itsenäinen projektipäiväkirjan ja käsitekartan 
työstäminen artefaktin luomiseksi 

- Jokainen opiskelija esittää omat tutkimustulokset 

yhteisessä artefaktissa (yhteistoiminnallinen elementti) 

Opetuksesta saatava tuki - Säännöllinen formatiivinen palaute opettajalta  

- Selkeä ohjeistus 

- Yhteiset keskustelut opettajan kanssa 

- Luento-opetus projektityön yleisistä aiheista jakson 
aikana 

Arviointi - Formatiivinen arviointi työn eri vaiheissa 

- Opiskelijoiden vertaispalautteet  

- Opiskelijan reflektio päiväkirjassa  

- Itsearviointi työn lopussa 

- Artefaktin ja työskentelyn arviointi 

- Lopullisen käsitekartan arviointi tieteidenvälisyyden 
näkökulmasta 

Julkisuus - Kerätään työt julkiselle alustalle, josta kaikki pääsevät 

niitä lukemaan 

- Halutessaan saa esittää työn sopivalle kohdeyleisölle  

 

Oppimateriaalista tuli luoda tutkimuksellinen ja aktiviteetteja sisältävä (Haatainen & 

Aksela, 2021). Siinä tuli näkyä tieteidenvälisyys ja opiskelijakeskeisyys (Aksela & Haatainen, 
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2019). Opiskelijakeskeisyys näkyy hyvin PBL:n kriteereissä. Lisäksi projektissa on keskeisintä 

kysymys tai ongelma, joka määrittää aktiviteetteja, sekä aktiviteeteista muodostuva artefakti 

(Aksela & Haatainen, 2019). Näin ollen päädyttiin kehittämään erilaisia eheyttäviä 

aktiviteetteja sisältävä tutkimuksellinen projektityö, jota ohjaa selkeästi määritelty kysymys. 

Selkeästi asetettu tutkimuskysymys on olennainen kriteeri ja sen puuttuminen voi vaikuttaa 

oppimistuloksiin (Haatainen & Aksela, 2021). Erityisen tärkeää on antaa opiskelijoille tilaa 

määrittää omat menetelmänsä vastata kysymykseen (Aksela & Haatainen, 2019). Bell (2010) 

ohjaa samantyylisten kysymysten parissa työskentelevät tekemään yhteistyötä yhteistyö- ja 

kommunikaatiotaitojen kehittämiseksi, jota myös tässä projektityön ohjeistuksessa 

hyödynnettiin. Aktiviteeteiksi luotiin varsinainen mallinnustyöpaja (luku 5.3), joka käsitteli 

välittäjäaineiden kemiaa eheyttävästi sekä tehtäväpaketit terveyskäyttäytymisen ja 

itsemyötätunnon osalta.  

Erityisen tärkeää kehittämisessä oli huomioida PBL:n kanssa linjassa olevat 

arviointikäytänteet. Eheyttämiseen ja projektioppimiseen soveltumattomat käytänteet ovat yksi 

suurimmista haasteita näiden menetelmien toteuttamisessa (Weinberg & McMeeking, 2017; 

Reiska ym., 2018). Arviointikriteerit ja standardit tulisi olla sekä opettajan että opiskelijan 

tiedossa (Reiska ym., 2018), joten niistä tulee olla selvyys jo projektin orientaatiovaiheessa. 

Arviointitehtävän tulisi mitata kokonaisuuksien hallintaa ja arvioinnin tulisi olla jatkuvaa 

mahdollistaen palautteenannon oppimisen tukemiseksi (Reiska ym., 2018). Näin ollen 

arvioinnissa huomioitiin taulukossa 15 arvioinnin kohdalla esitetyt asiat.  
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5.5 Yhteenveto 

Yhteenvetona on muodostettu taulukko kehittämistuotoksen osa-alueista, niille asetetuista 

tavoitteista sekä toteutustavoista tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Taulukko 16. Kehittämistuotoksen osa-alueet, niille asetetut tavoitteet ja toteutustapa tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

Aihe Tavoite Toteutustapa 

Kemian 

opetussisältö 

Opiskelijan tason huomiointi oppimisen 

tavoitteissa ja sisällöissä 

Materiaalin suunnittelu opetussuunnitelman mukaan 

 

 Aiheen rajaus ensimmäiseen kemian 

moduuliin, jossa opiskellaan hiilen 

yhdisteitä  

Rajataan opetussuunnitelman tarkastelu KE3-moduuliin 

(molekyylit ja mallit) 

 Kemian sisältöjä opitaan fysiologisesti 

vaikuttavien aineiden kautta. 

Sisällössä hyödynnetään molekyylejä, jotka 

mahdollistavat eheyttämisen 

mielenterveysteemassa 

Orgaanisen kemian opetus tapahtuu välittäjäaineiden tai 

niihin liittyvien molekyylien kemiallisten rakenteiden avulla 

Eheyttävän 

opetuksen 

tukeminen 

Tieteidenväliseen lähestymistapaan 

pyrkiminen 

Kuva 18 tukee oppiaineiden välisten yhteyksien tarkastelua 

mielenterveyden edistämisessä 

  Käsitekartta yhteyksien rakentamisessa 

  Kysymyksen ohjaama tutkimuksellinen työskentely 

  Eheyttäviä teemoja käsittelevä molekyylimallinnustyöpaja 

 Luonnontieteiden, yhteiskunta- ja 

terveystieteiden yhdistyminen 

huomanistisiin konteksteihin 

Välittäjäaineiden kemian liittäminen terveyskäyttäytymiseen 

ja itsemyötätuntoon mielenterveyden tukemisessa, ja sen 

yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtäminen. 

Molekyylimallinnus 

opetusmateriaalissa 

Kemian kolmen tason yhteensovittaminen Mallinnustehtävien symbolisen ja submikroskooppisen tason 

yhdistäminen esimerkiksi välittäjäaineiden vaikutukseen 

liittyvään makroskooppiseen tasoon eheyttäviin teemoihin 

liittyvien tehtävien avulla 

 Molekyylikaavan, rakennekaavan ja 3D-

mallien välisen yhteyden ymmärtäminen ja 

mallinnustaitojen kehittyminen kaikilla 

mallinnustaitotason A osataidoilla 

Mallinnustaitotason A osataitojen mukaisia mallinnustehtäviä 

sisältävä mallinnustyöpaja 

 Korkeampien ajattelutaitojen ja 

visuospatiaalisten taitojen tukeminen 

Molekyylien itsenäinen tutkiminen mallinnusohjelmilla ja 

soveltamista, analysointia ja syntetisointia vaativat tehtävät 

 Monilukutaidon ja monitieteisen osaamisen 

kehittyminen 

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen 

mallinnustehtävissä, projektin aktiviteeteissa ja artefaktissa 

Projektityön sisältö Didaktisen opetuksen ja tutkimuksellisten 

menetelmien tasapainottaminen 

Mahdollistetaan tarvittavat tiedot ja taidot esimerkiksi 

luennoimalla. Ohjeistus käsitekartan ja projektipäiväkirjan 

tekemiseen, tiedon keräämiseen, tutkimuksen tekemisen 

vaiheisiin… Liitetään aktiviteetit sopivaan kohtaan opetusta. 

 Onnistunut projektityön sisältö Tehokkaan PBL:n 10 kriteerin huomioiminen 

 Opittavat ydinkäsitteet ja taidot on 

huomioitu  

Opetussuunnitelma määrittää projektityöhön liittyvien laaja-

alaisten taitojen ja kemian sisältöjen oppimista 

 Sisältää aktiviteetteja ja tutkimusta  Tutkimuksellinen projektityö, jota ohjaa tutkimuskysymys 

Oppiminen tapahtuu aktiviteettien avulla (tehtäväpaketit, 

projektipäiväkirja ja käsitekartta, molekyylimallinnustyöpaja) 

 PBL:n kanssa linjassa olevat 

arviointikäytänteet 

Säännöllisesti kirjoitettava projektipäiväkirja mahdollistaa 

formatiivisen arvioinnin sekä tukee yhdessä käsitekartan 

kanssa reflektiota. Mahdollistettava itse- ja vertaisarviointi 

projektin eri vaiheissa. 
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6 KEHITTÄMISTUOTOS  

Tässä luvussa kuvataan kehittämistuotoksen ensimmäinen versio, joka myös osittain vastaa 

toiseen tutkimuskysymykseen siitä, millainen oppimateriaali mahdollistaa mielenterveyden ja 

välittäjäaineiden kemian eheyttämisen. Luvussa 6.1 esitellään yleisellä tasolla eheyttävään 

projektityöhön kehitettyä materiaalia. Materiaali löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 4.    

6.1 Projektityö eheyttävään opetukseen 

Kehittämistuotos muodostuu projektityön yleisestä ohjeistuksesta, opettajalle suunnatuista 

vinkeistä ja ideoista sekä kuudesta aktiviteetista. Aktiviteetit 1 ja 2 ovat kaikille pakollisia ja 

aktiviteetit 3–6 ovat vapaavalintaisia niin, että yksi näistä tulee valita tutkimuskysymyksen 

ohjaamana. Aktiviteetit muodostettiin jokaisesta projektityön kannalta keskeisestä teemasta: 

välittäjäaineista, terveyskäyttäytymisestä sekä itsemyötätunnosta. Yhdeksi aktiviteetiksi olisi 

haluttu tutkimusartikkeliin perehtyminen, siihen liittyvät tehtävät sekä artikkelin tietojen 

soveltaminen muissa aktiviteeteissa. Ongelmaksi tässä muodostui se, että artikkelit, jotka 

olisivat soveltuneet projektityön teemaan ja lukion tasoon, olivat maksumuurin takana eikä 

tutkijoilta käsikirjoitusta tähän käyttöön saatu.    

Eheyttävään projektityöhön luotiin projektityöohjeistus. Ohjeistus huomioi 

kohderyhmän ja projektityölle suositellun keston. Siinä kuvataan tavoitteet yleisten 

tavoitteiden kannalta sekä eritellään tavoitteet kemian, terveystiedon ja laaja-alaisten taitojen 

osalta. Ohjeistuksesta käy ilmi projektin tarkoitus, lopputyön eli artefaktin sisältöön ja 

muotoon liittyvät seikat sekä projektituotokset. Lisäksi yleisessä ohjeistuksessa huomioidaan 

muita projektityöskentelyyn sisällytettäviä asioita kuten säännöllisin väliajoin pidettävät 

aivoriihet ja keskustelut pienryhmien välillä, joilla on sama aihealue tutkimuksen kohteena. 

Ohjeistuksessa mainitaan myös, mistä projektityön arviointi koostuu. Yleisen ohjeistuksen 

lopussa esitetään hyviä kirjallisia tietolähteitä projektityön tueksi eri aihealueilta.  

Opettajalle suunnatut vinkit ottavat kantaa yleisiin asioihin kuten aktiviteettien 

suoritusjärjestykseen tai siihen, missä kohdin aktiviteetteja kannattaa ottaa osaksi moduulin 

opetusta. Lisäksi annetaan ideoita projektityöskentelyn orientaatiovaiheeseen ja erityisesti 

siihen, mitä asioita tämän vaiheen tulisi sisältää. Opettajalle on tarjottu joitakin linkkejä 

opetuksen tueksi esimerkiksi liittyen käsitekarttatekniikkaan ja sitä hyödyntävään 

ohjelmistoon. Tässä kohdassa on esitetty ajatuksia siitä, miten orientoida opiskelijat 

tutkimusaiheeseen tai siitä, miten yhteinen Facebook-ryhmä voisi toimia hyvänä alustana 

opiskelijoiden kysymyksille, keskusteluille ja projektin etenemisen päivityksille. Opettajalle 
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annetaan vinkkejä myös projektityön arviointiin. Tässä käydään läpi niitä asioita, jotka olisi 

hyvä huomioida projektipäiväkirjassa, käsitekartassa sekä itsearvioinnissa. 

Ensimmäinen aktiviteetti käsittelee itsemyötätuntoa ja opiskelijat voivat tehdä tämän 

tehtäväpaketin itsenäisesti. Tehtävien tueksi on ehdotettu erilaisia internet-sivustoja. Opiskelija 

ohjataan ensin tekemään tieteellisesti tutkittu testi itsemyötätunnosta sekä tutustumaan 

itsemyötätunnon elementteihin ja niiden sisältöön. Lisäksi tehtävä ohjaa pohtimaan 

itsemyötätunnon harjaannuttamisen hyötyjä sekä oman mielenterveyden ylläpitämisen 

vaikutuksia yksilö- ja yhteiskuntatasolla. Opiskelija pääsee tutustumaan erilaisiin 

itsemyötätuntoharjoituksiin ja valitsemaan niistä itselleen ja omaan arkeen sopivat/sopivan. 

Aktiviteetissa ohjataan myös pohtimaan, miten itsemyötätuntointervention vaikutusta 

terveyskäyttäytymisen osa-alueeseen voitaisiin selvittää.  

Toinen aktiviteetti on suunniteltu kemian tunneilla tehtäväksi. Tämä osio on varsinainen 

molekyylimallinnustyöpaja, joka sisältää erilaisia mallinnustehtäviä, mallinnusohjelmistoihin 

(Edumol ja MolView) ja NIST Chemistry WebBook -tietokantaan tutustumista sekä 

MarvinSkech-ohjelmiston käyttöä. Orgaanista kemiaa opiskellaan välittäjäaineisiin liittyvän 

kemian kautta. Tehtävissä mallinnetaan molekyylien 2D- ja 3D-rakenteita, piirretään 

rakennekaavoja sekä määritellään molekyylikaavoja. Opiskelija ohjataan tutkimaan erilaisia 

molekyylin 3D-mallin esitysmuotoja, vertailemaan niitä rakennekaavaan ja pohtimaan 

esimerkiksi sitä, millaisia asioita erilaiset mallit painottavat molekyylistä. Välittäjäaineiden ja 

niiden johdannaisten avulla opiskellaan erityisesti funktionaalisia ryhmiä, yhdistetyyppejä ja 

hiilen happiyhdisteiden hapettumista ja pelkistymistä. IUPAC:n mukainen nimeäminen oli 

hankalaa sisällyttää tehtäviin, koska kyseessä on melko monimutkaisia yhdisteitä. Lisäksi 

tällainen nimeäminen ei kuulu lukion opetussuunnitelman (Opetushallitus, 2019) vaatimuksiin. 

Aminohappojen kirjainlyhenteiden käyttöä harjoitellaan peptideihin liittyvissä tehtävissä.  

Eheyttävä mallinnustyöpaja sisältää yhteensä 38 eritasoista tehtävää, jotka eivät kaikki 

liity kemiaan. Mallinnustyöpajassa on tehtävien joukkoon integroitu teoriaosuus 

välittäjäaineista ja niiden kemiasta. Aktiviteetin alussa on lyhyt johdanto välittäjäaineiden 

yleisestä toimintaperiaatteesta. Ensimmäinen tehtävä orientoi aktiviteettiin niin, että 

opiskelijalle esitetään erityylisten välittäjäaineiden kemiallisia rakenteita (kuva 19). 

Opiskelijan tehtävä on ensin luokitella rakenteita kemiallisen rakenteen mukaan, jonka jälkeen 

ne luokitellaan valmiiksi annettujen ryhmien alle.  
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Kuva 19. Välittäjäaineiden kemiallisia rakenteita.  

 

Mallinnustyöpaja etenee välittäjäaineryhmä (esimerkiksi aminohapot ja katekoliamiinit) 

kerrallaan. Jokaisen välittäjäaineryhmän kohdalla on ensin teoriaosa, jota seuraa teoriaa 

hyödyntävät tehtävät. Osassa tehtäviä ohjataan opiskelija mallintamaan tai piirtämään 

molekyylirakenteita teorian pohjalta. Esimerkiksi katekoliamiinien johdantotekstissä kerrotaan 

katekoliytimen sisältävän bentseenirenkaan, jossa on kaksi vierekkäistä hydroksyyliryhmää. 

Tehtävässä pyydetään piirtämään MarvinSketch-ohjelmistolla katekoliytimen rakenne. 

Samalla opitaan funktionaalisista ryhmistä. A-tyypin mallinnustaitojen osataidoista (Dori & 

Kaberman, 2012) on tehtävänä esimerkiksi piirtää rakennekaava tai molekyylimalli 

asetyylikoliinin lähtöaineista CH3COOH ja CH2(OH)CH2N(CH3)
3+. Tehtävissä ohjataan myös 

hakemaan mallinnusohjelmistosta molekyylin 3D-malli ja esittämään tämän mallin mukaan 

molekyyli- ja/tai rakennekaava. Edumolista tai Molview:sta pyydetään hakemaan esimerkiksi 

3D-malli bentseenirenkaasta, pyrrolirenkaasta ja indolirakenteesta ja kirjoittamaan mallien 

avulla molekyylikaavat. NIST-tietokantaan tutustutaan tehtävässä, jossa ohjataan korjaamaan 

piirretty tryptofaanin rakenne elimistössä esiintyvään L-tryptofaanin konfiguraatioon. 

Tavoitteena tehtävässä on esitellä tietokantaa, ohjata samalla vertailemaan rakenteita ja 

piirtämään rakennekaava mallin mukaan eikä varsinaisesti opiskella stereokemiaa. Hiilen 

happiyhdisteiden hapettumista ja pelkistymistä käsitellään esimerkiksi tehtävässä, jossa 

tarkastellaan noradrenaliinin kataboliareittejä. Reittien keskeisten molekyylien 

rakennekaavoista tulee tarkastella hapettuuko vai pelkistyykö noradrenaliini ja kuvata 

reaktio/reaktiot, mikäli ne tapahtuvat.  
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 Mallinnusharjoituksissa tai teoriaosuuksissa esitellään välittäjäaineiden synteesi- ja 

metaboliareittejä niin, että opiskelija oppii yhdistämään niihin esimerkiksi ravitsemuksellisia 

tekijöitä. Tehtävänä on esimerkiksi selvittää, mitä ravitsemuksesta saatavia yhdisteitä tarvitaan 

katekoliamiinien muodostamiseksi, millaisia ne ovat kemialliselta rakenteelta, millaisista 

elintarvikkeista niitä saadaan ja pystyykö elimistö tuottamaan kyseisiä yhdisteitä. Näin 

välittäjäaineiden kemiaa integroidaan muihin asiayhteyksiin. Tehtäviin on myös yhdistetty 

tiedonhakua, yhdisteen tarkan määrän selvittämistä Finelistä ja ravitsemussuositusten käyttöä. 

Tässä kaikille pakollisessa aktiviteetissa esitellään tutkimuksen ja muiden aktiviteettien 

kannalta keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä. Tämän takia mallinnustyöpajan 

teoriaan on kemian ja yleisen välittäjäainetiedon lisäksi yhdistetty esimerkiksi ravintoaineisiin 

liittyviä asioita. Näitä tietoja kannustetaan hyödyntämään aktiviteeteissa 3–6.    

Aktiviteetit 3–6 liittyvät terveyskäyttäytymisen osa-alueisiin ja ne voidaan suorittaa 

terveystiedon oppitunneilla. Näistä tulee valita yksi tutkimuskysymyksen ohjaamana. Tämän 

osion alussa on yhteinen johdanto opiskelu-uupumuksesta ja terveyskäyttäytymisen, 

mielenterveyden ja välittäjäainetasojen välisestä yhteydestä. Lisäksi yleisenä ohjeistuksena 

kannustetaan käyttämään monipuolisesti eri lähteitä kuten aktiviteetin 2 tietoja ja aktiviteettien 

3–6 lopussa olevia taulukoita. Jokainen aktiviteetti sisältää lisäksi yhden mallinnustehtävän, 

jossa opiskelija saa kerrata mallinnustyöpajassa oppimiaan taitoja terveyskäyttäytymisen 

kontekstissa.   

Terveyskäyttäytymiseen liittyvät aktiviteetit sisältävät 4–6 soveltavaa tehtävää. Niiden 

aihealueet ovat ravitsemus, mikrobit, liikunta ja uni. Jokaiseen aihealueeseen liittyy 

tekstiosuus, mutta niiden pituus vaihtelee huomattavasti. Esimerkiksi ravitsemusosiossa 

kerrotaan lyhyesti tutkimustuloksista, mutta liikunta ja uniosiossa viitataan tutkielman näitä 

aihealueita käsitteleviin lukuihin. Tehtävissä päädyttiin hyödyntämään tutkielman 

teoriaosuutta, koska unta ja liikuntaa käsittelevät luvut ovat melko lyhyitä, ne tarjoavat uutta 

tutkimustietoa tiiviisti ja selkeästi esitettynä ja ne sisältävät projektityön kannalta keskeisiä 

käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä.    

Ravitsemusosion tehtävien tarkoituksena on ohjata opiskelijaa tarkastelemaan omia 

elintapoja tutkimuksen näkökulmasta ja muokkaamaan niitä tutkimuksen mukaan 

mielenterveyden kannalta edullisemmaksi. Tehtävissä ohjataan muodostamaan yhteyksiä 

mielenterveyden, elintapojen ja välittäjäaineiden välille opiskelijalle konkreettisesta arkisesta 

näkökulmasta. Mikrobeihin liittyvissä tehtävissä opiskelijaa ohjataan käyttämään 

tutkimusartikkelia ja erityisesti sen taulukoita ja kuvia. Tehtävissä opiskelija tutustuu 

funktionaalisiin elintarvikkeisiin ja selvittää niiden mahdollisia vaikutuksia mielenterveyteen. 
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Toisaalta asiaa selvitetään fermentoitujen elintarvikkeiden ja monipuolisen ruokavalion 

näkökulmasta. Liikunta- ja uniosiossa opiskelijaa ohjataan tehtävien avulla tarkastelemaan 

liikunnan tai unen, mielenterveyden ja välittäjäaineiden välisiä yhteyksiä. Koska unen 

vaikutuksesta välittäjäainejärjestelmiin löytyi vähän tutkimustietoa, hyödynnettiin tässä 

osiossa myös ravitsemuksellisia näkökulmia.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkielman johtopäätökset. Luvussa 7.1 kuvataan kehitetyn 

oppimateriaalin tarve ja mahdollisuudet kemian eheyttävässä opetuksessa. Luvussa 7.2 

pohditaan tutkimuksen merkitystä ja jatkotutkimuksen tarvetta ja luvussa 7.3 esitetään 

tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä näkökulmia. 

7.1 Kehitetyn oppimateriaalin tarve ja mahdollisuudet kemian eheyttävässä 

opetuksessa 

Eheyttävän opetuksen merkitys on viime aikoina lisääntynyt, koska keskeisissä työelämä- ja 

2000-luvun taidoissa, kuten kriittisessä ajattelussa, ongelmanratkaisutaidoissa ja opiskelijan 

kyvyssä integroida eri tieteenalojen tietoja, on havaittu selvää heikentymistä (Reiska ym., 

2018; Wei, 2009). Eheyttävä opetus nähdään potentiaalisena keinona opettaa nyky-

yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja (Czerniak & Johnson, 2014; Wei, 

2009; Opetushallitus, 2019). Opetuksen standardit (Opetushallitus, 2019) painottavat 

opetussuunnitelmien välistä integraatiota ja se on yhteinen tavoite kaikille oppiaineille. 

Yhteiskunnan tulee kasvattaa kansalaisia, jotka ovat empaattisia, toisensa huomioivia ja 

yhteistyökykyisiä (Reiska ym., 2018). Oppimateriaalilla voidaan mahdollisesti edistää näitä 

kaikkia. Tämä liittyy paitsi oppimateriaaliin kuuluvaan myötätunnon harjoittamiseen myös 

menetelmiin, joita materiaalissa on käytetty. Onnistunut projektityö vaatii projektin jokaisessa 

vaiheessa korkealaatuisia ryhmäprosesseja (Kokotsaki ym., 2016), jotka oppimateriaalin 

kehittämisessä on huomioitu. Itsenäinen käsitekartan ja oppimispäivänkirjan työstäminen sekä 

opiskelijan omat tutkimustulokset tukevat opiskelijan osallisuutta ja kykyä tuottaa oma 

panoksensa artefaktiin. Nämä ovat projektioppimiseen kuuluvia tärkeitä yhteistoiminnallisia 

elementtejä (Kokotsaki ym., 2016). Myös projektin opiskelijakeskeisyys edistää 

ryhmätyöskentelyä sekä muiden huomioimista (Aksela & Haatainen, 2019). Yhteistyö koetaan 

yhdeksi tärkeimmistä eduista PBL:ssa ja se on keskeinen motivaation lähde niin opiskelijoille 

kuin opettajille (Aksela & Haatainen, 2021). Tämän takia yhteistyötä on painotettu kehitetyssä 

projektityössä.  

Eheyttävä projektityö voi tarjota monia hyötyjä. Eheyttävän opetuksen keinoin 

oppimateriaaliin on saatu sisällytettyä opetussuunnitelman sisältöjä eri oppiaineiden osalta 

niin, että oppiminen voisi olla merkityksellisempää, syvällisempää ja eheämpää. Tietoa 

rakennetaan konstruktiivisesti projektin jokaisessa vaiheessa. Oppimista tapahtuu kontekstissa, 

joka on autenttinen ja tosielämään sidottu. Nämä ovat keskeisiä tavoitteita eheyttävässä 
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opetuksessa (Haatainen ym., 2021; Haatainen & Aksela, 2021). Oppimateriaali tukee monia 

lukion opetussuunnitelman perusteiden sisältöjä ja tavoitteita. Se vahvistaa opiskelijan 

hyvinvointitaitoja, jotka ovat nousseet tärkeään asemaan LOPS:ssa (Opetushallitus, 2019). 

Opiskelijan hyvinvoinnin tukemiselle löytyy syitä myös monista tutkimuksista (Aalto-Setälä 

ym., 2021; Walburg, 2014; Alghadir ym., 2016; Khanna ym., 2019) ja kouluterveyskyselystä 

(THL, 2021). Oppimateriaalissa kemian abstraktien asioiden oppiminen on integroitu muiden 

tieteenalojen teemoihin, mikä opettajien mukaan voi edistää opiskelijan innostusta ja 

kiinnostusta luonnontieteiden oppimista kohtaan. Se auttaa opiskelijaa näkemään yhteyden 

luonnontieteiden ja muiden tieteenalojen välillä, mikä voi tehdä opiskelusta mielekkäämpää 

(Czerniak & Johnson, 2014). Lisäksi projektityöskentelyyn kuuluva oppijakeskeisyys voi 

edistää opiskelijan motivaatiota, syvällisempää ymmärrystä ja kehittää tosielämän taitoja (An 

& Reigeluth, 2011).    

Monitieteellisessä lähestymistavassa oppiminen rakentuu usein teeman ympärille. Tässä 

eri oppiaineet toimivat rinnakkain ja antavat oman näkökulmansa teeman tarkasteluun. 

(Weinberg & McMeeking, 2017) Kehitetyssä projektityössä on joitakin monitieteellisiä 

osuuksia. Esimerkiksi kemian ja terveystiedon moduulien samanaikainen suorittaminen niin, 

että projektityötä tukien tiettyjä aiheita tarkasteltaisiin oppiaineissa samaan aikaan, voidaan 

nähdä tällaisen eheytyksen muotona (Weinberg & McMeeking, 2017). Toisaalta erillinen 

projektin keskeisten aihealueiden tarkastelu mielenterveyden tukemisessa toimii 

monitieteellisenä osuutena. Vaikka monet tutkijat ajattelevat, ettei tätä lähestymistapaa voida 

pitää täysin eheyttävänä (Czerniak & Johnson, 2014), se on kuitenkin tärkeä vaihe, jotta eri 

tieteenalojen tietoja voitaisiin yhdistää toisiinsa sujuvasti. Oppimateriaalissa on painotettu 

tieteidenvälistä lähestymistapaa, joka on esimerkiksi Reiskan ja kumppanien (2018) mukaan 

lähempänä täydellisempää integraatiota. Oppimateriaaliin valittiin yhdeksi pedagogiseksi 

lähestymistavaksi projektipohjainen oppiminen, koska sen on havaittu tukevan tieteidenvälistä 

oppimista (Weinberg & McMeeking, 2017; Haatainen & Aksela, 2021). Projektityön 

aktiviteettien ja tutkimuksellisen lähestymistavan avulla opiskelijaa ohjataan analysoimaan, 

syntetisoimaan ja harmonisoimaan tieteenalojen välisiä yhteyksiä yhteneväksi eheäksi 

kokonaisuudeksi. Täydellisimmät eheytyksen lähestymistavat toteutuvat opetuksessa harvoin 

(Weinberg & McMeeking, 2017). Tämän takia projektityössä on pyritty tieteidenvälisen 

lähestymistavan lisäksi huomioimaan luonnontieteiden, yhteiskunta- ja terveystieteiden 

yhdistäminen humanistisiin konteksteihin, koska sitä voidaan pitää täydellisimpänä eheytyksen 

muotona (Haatainen ym., 2021).  
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Eheyttämiselle ei ole löytynyt tarkkaa määritelmää (Wei 2009) ja opettajilla on siitä 

hyvin erilaisia käsityksiä (Weinberg & McMeeking, 2017). Eheyttävää opetusta ja PBL:sta 

toteutetaan vähän ja epäsäännöllisesti (Haatainen & Aksela, 2021). Siihen liittyy paljon 

haasteita ja opettajien kohdalla heikkoa minäpystyvyyttä (Haatainen ym., 2021). Valmis 

oppimateriaali voi alentaa kynnystä sisällyttää eheyttäviä lähestymistapoja opetukseen, mikä 

kokemuksen lisääntymisen kautta voi tukea myös minäpystyvyyttä. Opettajat ovat epävarmoja 

siitä, miten tieteidenvälistä sisältöä ja PBL:sta tulisi opettaa (An & Reigeluth, 2011; Weinberg 

& McMeeking, 2017). PBL:n asianmukainen toteuttaminen parantaa oppimistuloksia, kun taas 

huonosti toteutetun PBL:n vaikutukset ovat päinvastaiset. Tämän takia materiaaliin oli 

erityisen tärkeää sisällyttää PBL:n 10 keskeistä kriteeriä (Haatainen & Aksela, 2021), jotka 

parantavat projektin onnistumismahdollisuuksia. Opettajat kokevat tarvitsevansa myös 

valmiita suunnitelmia, aktiviteetteja ja tapoja organisoida opetusta ja päästä alkuun 

oppijakeskeisessä opetuksessa (An & Reigeluth, 2011). Tähän tarpeeseen kehitetty projektityö 

vastaa hyvin.  

Haasteina pidetään opetussuunnitelmien suurta sisältömäärää (Weinberg & McMeeking, 

2017) ja niukkoja ajallisia resursseja (Haatainen ym., 2021). Nämä on pyritty huomioimaan 

materiaalissa niin, että se sisältää mahdollisimman kattavasti opetussuunnitelman tavoitteita ja 

sisältöjä, jolloin oppiaineisiin liittyviä ydinkäsitteitä ja taitoja opitaan samalla muiden hyötyjen 

kuten laaja-alaisten taitojen lisäksi. Tämä oli yksi keskeinen syy molekyylimallinnuksen 

sisällyttämiseen oppimateriaaliin. Se on olennainen osa molekyylit ja mallit -moduulia, johon 

projektityö on kohdennettu. Lisäksi valmiita eheytykseen soveltuvia opetusmateriaaleja on 

niukasti tarjolla (Weinberg & McMeeking, 2017). Opettajat kokevat PBL:n haasteena työlään 

ja aikaa vievän suunnittelun (Haatainen & Aksela, 2021) sekä ideoiden ja luovuuden puutteen 

(Aksela & Haatainen, 2019). Eheyttävä projektityö tarjoaa materiaalia ja ideoita opettajien 

käyttöön ja vastaa näin ollen jollain tasolla näihin tarpeisiin. Eheyttävän opetuksen 

toteutukselle on nähty haasteena koulun perinteinen oppiaine-spesifinen opetussuunnitelma ja 

lukujärjestys (Weinberg & McMeeking, 2017). Nykyisen LOPS:n moduuleihin siirtyminen 

mahdollistaa paremmin eri opetussuunnitelmien integroinnin. Kehitetty oppimateriaali 

huomioi tämän mahdollisuuden ja yhdistää kemian ja terveystiedon moduuleita opintojakson 

mittaiseksi projektityöksi.  

Oppikirja-analyysistä havaittiin, ettei tutkituissa kemian kirjoissa ollut juurikaan 

yhteyksiä muihin terveyskäyttäytymisen osa-alueisiin kuin päihteisiin ja lääkeaineisiin. 

Välittäjäaineita kuvattiin pinnallisella ja irrallisella tavalla pääosin elimistön toiminnoissa. 

Usein ne esitettiin kuitenkin ilman välittäjäaine- tai terveyskontekstia. Välittäjäainemainintoja 
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oli lisäksi harvassa kemian kirjassa. Sisällönanalyysistä kuitenkin havaittiin, että välittäjäaineet 

soveltuvat erinomaisesti kemian ja terveyskontekstin integroinnille. Samalla kemian sisältöihin 

saisi yhdistettyä relevanttia mielenterveysteemaa. Näin ollen suunniteltiin oppimateriaali, jossa 

opetussuunnitelman mukaisia kemian sisältöjä opiskellaan terveyskäyttäytymisen 

näkökulmasta mielenterveyskontekstissa.  

Oppimateriaalissa itsemyötätunto-osuus vastaa materiaalin yleisiin tavoitteisiin, jotka 

nousevat tutkimuksiin perustuvasta tarpeesta (esim. Aalto-Setälä ym., 2021; Walburg, 2014; 

THL, 2021). Teoreettisessa ongelma-analyysissä havaittiin, että itsemyötätunto soveltuu 

projektityön mielenterveysteemaan hyvin (Phillips & Hine 2021; Warren ym., 2016). Lisäksi 

se tarjoaa runsaasti erilaisia hyötyjä kaikenikäisille yksilö- ja yhteiskuntatasolla (esim. Neff, 

2011). Käsite ei esiinny LOPS:ssa. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat eivät välttämättä tutustu 

ollenkaan tähän hyvin tärkeään käsitteeseen. Sen sisällyttämisellä oppimateriaaliin voi olla 

kauaskantoisia myönteisiä seurauksia opiskelijan elämässä.  

Eheyttävän opetuksen keskeisenä haasteena on eheyttämiseen soveltumattomat 

arviointikäytännöt (Weinberg & McMeeking, 2017; An & Reigeluth, 2011). Vaikka tutkimusta 

on vielä vähän, tutkijat ehdottavat käsitekarttatekniikan soveltuvan tieteidenvälisen 

ymmärryksen ja tieteellisen lukutaidon arvioimiseen ja analysointiin (Reiska ym., 2018). 

Oppimateriaalissa käsitekarttatekniikkaa käytetään konstruktiivisen tiedon rakentamisen 

lisäksi formatiivisessa ja summatiivisessa arvioinnissa. Lisäksi oppimateriaalin ohjeistuksessa 

on huomioitu projektityöskentelylle soveltuvat arviointikäytänteet (Bell, 2010; Kokotsaki ym., 

2016). 

7.2 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimuksen tarve 

Kehitetty oppimateriaali sisältää ainutlaatuista tutkimusperäistä materiaalia eheyttävään 

opetukseen. Se voi antaa opettajille käytäntöön uusia ajatuksia siitä, millaisia teemoja voi 

integroida kemian kanssa. Projektin ohjeistuksessa on tutkimusten tukemia ajatuksia 

projektityön toteutukseen liittyen ja erilaisia vinkkejä esimerkiksi eheyttävän opetuksen 

arviointiin. Näitä tietoja voidaan soveltaa myös muissa eheyttävissä materiaaleissa tai 

projektitöissä. Oppimateriaali yhdistää kemian opiskeluun mielenterveysteeman, joka on muun 

muassa nuorten lisääntyvän opiskelu-uupumuksen näkökulmasta ajankohtainen ja relevantti. 

Kyseistä teemaa integroidaan harvemmin kemian oppisisältöihin. Aiheesta ei esimerkiksi olla 

tehty aikaisemmin tutkielmaa Kemian opettajankoulutusyksikössä.   
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Jatkotutkimuksen tarve on ilmeinen, koska oppimateriaali on yhden kehittämissyklin 

ensimmäinen tuotos. Lisäksi maisterintutkielma on luonteeltaan yksilösuoritus, jonka takia 

kehittäminen on tehty ilman kehittämistutkimukseen kuuluvaa asiantuntijayhteistyötä 

esimerkiksi tutkijoiden ja käytännön toimijoiden kanssa. Oppimateriaalista tulisi selvittää, 

miten se vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin ja opettaako se käytännössä niitä tietoja ja taitoja, 

joita opiskelijan tulisi oppia. Lisäksi voitaisiin tutkia itsemyötätunnon toimivuutta tämän 

materiaalin yhteydessä. Muutenkin aktiviteetit vaativat kehittämistä, jotta ne voivat tukea 

paremmin opiskelijoiden tutkimusta. Kehittämistuotetta tulisi tutkia myös käytännön 

opetuksessa. Lisäksi opiskelijoiden näkökulmia materiaalin käytännön toimivuudesta 

tarvittaisiin. 

Oppimateriaalista olisi hyvä saada kemian opettajien arvioita kemian ja mallintamisen 

osuudesta liittyen esimerkiksi kemian sisältöön, tehtävien vaativuustasoon ja 

kuormittavuuteen. Oppimateriaalin kehittäminen vaatisi myös terveystiedon opetuksen 

asiantuntijoiden näkökulmia. Asiantuntijoilta saataisiin tietoa siitä, miten terveystiedon 

moduulin sisältöjä olisi mahdollista vielä tehokkaammin integroida osaksi projektityötä.  

Oppimateriaalin ensimmäisestä versiosta on rajattu pois varsinainen psykologian lukion 

opetussuunnitelman sisältöjen integroiminen. Projektityöhön soveltuisi kuitenkin 

erinomaisesti tietyt psykologian neljännen moduulin tavoitteet ja sisällöt. Tähän liittyy yksi 

jatkokehityksen tarve. Tästä näkökulmasta jatkokehittämisessä voitaisiin tutkia, millaisia 

tarpeita tällaisen materiaalin tuottamiseen olisi ja millainen psykologian sisältö soveltuisi tähän 

projektityöhön. Kehittämisessä oli hyvä olla mukana psykologian opetuksen asiantuntijoita.  

7.3 Tutkimuksen luotettavuus  

Tutkimus on pääosin laadullinen, joten validiteetti ja reabiliteetti eivät sovellu luotettavuuden 

arviointiin (Pernaa, 2013). Kehittämistutkimuksen vahvuutena on tutkimustulosten 

yleistettävyys ja selitysvoima, mikä näkyy käytäntöön siirrettävänä tietona (Anderson & 

Shattuck, 2012). Tavoitteena on uuden teorian hyödyllisyys käytännössä. Tätä näkökulmaa ei 

voida tämän tutkimuksen perusteella arvioida, koska mitään näyttöä materiaalin 

hyödyllisyydestä opetustilanteissa ei ole. Kehitetty materiaali on kuitenkin pyritty tuottamaan 

niin, että sen siirtäminen käytäntöön olisi mahdollisimman helppoa. Kehittäminen on tehty 

tutkimusperustaisesti ja todelliseen tarkoitukseen pohjaten, joten sillä on luotettavuutta 

käytännön validiteetin kannalta (Kiviniemi, 2015). Tuotteen on tutkimusten perusteella 
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arvioitu olevan käytännössä relevantti ja tarjoavan hyötyjä opetus- ja oppimiskäytännöissä, 

mutta todellista käytännön hyötyä ja toimivuutta ei olla tutkimuksin osoitettu.   

Kehittämistutkimus on toteutettu Akselan & Pernaan (2013) toteutussuunnitelman 

mukaisesti. Tutkimuksen jokainen vaihe on pyritty johdonmukaisesti huomioimaan 

oppimateriaalissa, mikä Kiviniemen (2015) mukaan on luotettavuutta lisäävä tekijä. 

Asiantuntijoiden hyödyntäminen kehittämisprosessissa, tuotoksessa ja arvioinnissa sekä 

kehittäjäyhteisön mahdollistama kokonaisvaltainen ongelma-analyysi tukevat tutkimuksen 

luotettavuutta, uskottavuutta ja siirrettävyyttä (Kiviniemi, 2015; Pernaa, 2013). Koska 

maisterintutkielma on luonteeltaan yksilösuoritus, yhteisön panosta ei voitu kehittämisessä 

hyödyntää.   

Kehittämistutkimuksen luotettavuudessa keskeistä on tarkastella sille ominaista syklistä 

luonnetta (Aksela & Pernaa, 2013). Luotettavuutta lisää syklien ja testaamisten määrät sekä 

kehittämisen täsmällinen dokumentointi ja raportointi (Edelson, 2002). Kehittämiskuvauksessa 

on pyritty täsmälliseen dokumentointiin ja raportointiin, jonka tavoitteena on kuvata 

kehittämisprosessia mahdollisimman luotettavasti, tarkasti ja kokonaisvaltaisesti. Lisäksi 

tutkielman liitteisiin on lisätty kaikki mahdolliset tiedot empiirisessä ongelma-analyysissä 

käytetyistä tiedoista ja niiden analysoimisesta. Oppikirjojen sisällönanalyysin suoritti 

kuitenkin vain yksi henkilö, mikä on luotettavuuteen vaikuttava tekijä. Kehittämistä ei olla 

toteutettu syklisesti. Tämän takia tutkimus ei ole luotettava tai tieteellisesti pätevä eikä se osoita 

riittävää tutkimusmenetelmien hallintaa (Aksela & Pernaa, 2013).  
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LIITE 1. OPPIKIRJA-ANALYYSI – KOOSTE TUTKITUISTA OPPIKIRJOISTA 

 

 

 

  

 

Koodi  

(kemian kirjat) 

Kirja 

A1 e-oppi – Orbitaali 1 (LOPS19) 

A2 e-oppi – Orbitaali 3 (LOPS19) 

B1 Edita – Ioni 1 (LOPS19) 

B2 Edita – Ioni 3 (LOPS19) 

C1 Otava – Mooli 1 (LOPS19) 

C2 Otava – Mooli 2 (LOPS19) 

C3 Otava – Mooli 2 (LOPS15) 

C4 Otava – Mooli 3 (LOPS19) 

C5 Otava – Mooli 3 (LOPS15)  

C6 Otava – Mooli 4 (LOPS15) 

C7 Otava – Mooli 5  (LOPS15) 

D1 Sanoma Pro – Sidos KE1 (LOPS19) 

D2 Sanoma Pro – Sidos KE3 (LOPS19) 

Koodi  

(terveystiedon kirjat) 

 

Kirja 

B3 Edita – Lukion Syke 1 (LOPS19) 

C8 Otava – Polku 1 (LOPS19) 

D3 Sanoma Pro – Terve 1 (LOPS19) 
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LIITE 2. KOOSTE OPPIKIRJOISTA LÖYDETYISTÄ MAININNOISTA JA NIIDEN SIJAINNISTA 

KIRJASSA 

Lähde Maininta Sijainti kirjassa (Kpl/teema) 

A2 Monet hermovälittäjäaineet, kuten dopamiini 

ja serotoniini, ovat primäärisiä amiineja. 

Leipäteksti Amiinit - hiilen 

typpiyhdisteet 

A2 V: Tämä johtuu siitä, että se (amfetamiini) 

saa aikaan välittäjäaine dopamiinin sekä 

adrenaliinin ja noradrenaliinin vapautumisen 

keskushermostossa. 

Tehtävä Hermoston 

toimintaan 

vaikuttavat amiinit 

A2 Elimistössä esiintyy myös monia 

aminohappojohdannaisia. Serotoniini on 

tryptofaanin johdannainen ja toimii 

elimistössä hermoimpulssien välittäjänä. 

Leipäteksti Elinympäristön 

aminohappoja 

 

A2 Soveltava tehtävä: Hermostoon toimintaan 

vaikuttavat amiinit: Tutki ja ota selvää. 

Monet hermoston toimintaan vaikuttavat 

hormonit, lääkkeet ja huumeet ovat amiineja. 

Ne voivat esimerkiksi lamauttaa kipua tai 

aiheuttaa hyvänolon tunnetta. 

a) Tunnista seuraavista orgaanisista 

typpiyhdisteistä funktionaaliset ryhmät. 

b) Määrittele, ovatko amiinit ja amidit 

primäärisiä, sekundäärisiä vai tertiäärisiä. 

c) Ota selvää, miten kyseinen aine vaikuttaa 

ja mistä se johtuu. 

d) Ovatko aineet luonnollisia vai 

keinotekoisesti tuotettuja? 6. Serotoniini  (V: 

Serotoniinissa on sekundäärinen ja 

primäärinen amiini. Serotoniini on 

ihmiskehon tuottama hormoni ja 

välittäjäaine. Serotoniini säätelee mielialaa ja 

sen on todettu liittyvän esimerkiksi 

masennukseen.) 

Tehtävä Hermoston 

toimintaan 

vaikuttavat amiinit 

 

A2 Serotoniinin rakennekaava Tehtävä Hermoston 

toimintaan 

vaikuttavat amiinit 

A2 V: Sen (melatoniinin) toiminta muistuttaa 

serotoniinin toimintaa. 

Tehtävä Hermoston 

toimintaan 

vaikuttavat amiinit 

A2 Noradrenaliinin rakennekaava Tehtävä Hermoston 

toimintaan 

vaikuttavat amiinit 

A2 Sivuketju: negatiivisesti varautunut, 

aminohappo: glutamiinihappo, nimilyhenne: 

Glu, kirjainlyhenne: E, moolimassa: 146, 

rakennekaava ja erityispiirre: 

Karboksyyliryhmä ionisoituu fysiologisessa 

pH:ssa; tunnetaan myös nimellä glutamaatti. 

 

Taulukko Aminohappojen 

luokittelua 

 

A2 Aivot: GABA Kuva Aminohapot 

elimistössä 
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A2 V: Morfiini matkii hyvänolontunnetta 

aiheuttavaa endorfiinia, mutta on 

huomattavasti sitä voimakkaampi. 

Tehtävä Hermoston 

toimintaan 

vaikuttavat amiinit 

A2 Adrenaliini on sekundäärinen amiini. Leipäteksti Amiinit - hiilen 

typpiyhdisteet 

A2 V: Noradrenaliini lisää elimistön 

aktiivisuutta, kuten adrenaliinikin. 

Tehtävä Hermoston 

toimintaan 

vaikuttavat amiinit 

A2 Adrenaliini on tyrosiinin johdannainen ja 

toimii elimistössä hormonina. 

Leipäteksti Elinympäristön 

aminohappoja 

A2 Histamiinin rakennekaava ja 3D-mallit: 

pallotikku- sekä kalottimalli 

Kuva Amiinit - hiilen 

typpiyhdisteet 

A2 Suuret amiinipitoisuudet voivat aiheuttaa 

äkillisen allergisen reaktion. Tyypillisin 

amiinimyrkytyksen aiheuttaja on histamiini. 

Histamiinia voi saada mm. ampiaisen 

pistoksesta, hyttysen syljestä ja nokkosen 

poltinkarvoista. 

Leipäteksti Amiinit - hiilen 

typpiyhdisteet 

 

A2 Histamiini on histidiinin johdannainen ja 

osallistuu allergiareaktioihin. 

Leipäteksti Elinympäristön 

aminohappoja 

A2 Biologisesti tärkeät solun energia-

aineenvaihdunnan yhdisteet ADP 

(adenosiinidifosfaatti) ja ATP 

(adenosiinitrifosfaatti) ovat fosforihapon 

estereitä. Niissä fosforihappo on esteröitynyt 

adenosiinin sokeriosan kanssa.  Sisältää 

ATP:n ja ADP:n 3D pallotikkumallit. 

Leipäteksti Estereiden 

rakenne ja 

luokittelu 

 

A2 Sivuketju: pooliton, aminohappo: glysiini, 

nimilyhenne: Gly, kirjainlyhenne G, 

moolimassa: 75, rakennekaava ja 

erityispiirre: Ainoa aminohappo, jossa ei ole 

kiraalista hiiliatomia. 

Taulukko Aminohappojen 

luokittelu 

 

A2 Aminohappo: glysiini, aminohapon 

sivuketju: pooliton ja hydrofobinen sivuketju 

Taulukko Aminohappojen 

luokittelu 

A2 Glysiini löydettiin gelatiinista. Glysiini 

maistuu makelat ja nimettiin kreikkalaisen 

makeaa tarkoittavan sanan perusteella… 

Nimityksen lähtökohtana on mahdollista 

käyttää myös alaniinia, koska kaikki 

aminohapot glysiiniä lukuunottamatta ovat 

alaniinin johdannaisia. 

Leipäteksti Aminohappojen 

nimeäminen 

 

A2 Aivot: glysiini, aivolisäke: glysiini, lihakset: 

glysiini…, sappirakko: glysiini… 

vatsalaukku: glysiini, 

Kuva Elinympäristön 

aminohappoja 

 

B2 Monet hermoston välittäjäaineet ja hormonit, 

kuten adrenaliini, kuuluvat amiineihin. 

Leipäteksti Amiinit, amidit ja 

nitroyhdisteet/ 

Muita hiilen 

yhdisteitä 

B2 Toinen ibuprofeenin muodoista estää kipua 

ja tulehdusta voimistavien välittäjäaineiden 

muodostumista. 

Leipäteksti Stereoisomeria 

 

B2 Adrenaliinin rakennekaava Kuva Amiinit, amidit ja 

nitroyhdisteet/ 
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Muita hiilen 

yhdisteitä 

B2 Monet ihmisen hormoneista ovat amiineja. 

Esimerkiksi adrenaliini on stressitilanteissa 

erittyvä hormoni ja tyroksiini eli 

kilpirauhashormoni on ihmisen 

aineenvaihduntaa monella tapaa säätelevä 

hormoni. 

Kuvateksti Amiinit, amidit ja 

nitroyhdisteet/ 

Muita hiilen 

yhdisteitä 

C3 Serotoniini puolestaan on yksi 

keskushermoston välittäjäaineista, joka 

osallistuu muun muassa tunne-elämän, 

muistin ja kehon lämpötilan säätelyyn. 

Leipäteksti Poolisuuden 

vaikutus 

orgaanisen 

yhdisteen 

ominaisuuksiin 

C3 Serotoniinin rakennekaava Kuva Poolisuuden 

vaikutus 

orgaanisen 

yhdisteen 

ominaisuuksiin 

C3 Aminoryhmä voi sijaita myös eri hiilessä 

kuin karboksyyliryhmä. Tällaisia 

aminohappoja ovat esimerkiksi β-alaniini ja 

γ-aminovoihappo, jotka molemmat toimivat 

välittäjäaineina hermokudoksessa. 

Leipäteksti Biomolekyylit - 

proteiinit 

 

C3 β-alaniini ja γ-aminovoihappo ovat aivojen 

välittäjäaineita. 

Kuvateksti Biomolekyylit - 

proteiinit 

C3 GABA:n rakennekaava Kuva Biomolekyylit - 

proteiinit 

C3 Tonnikalasta ja soijasta löydetty histamiini 

on hormoni, joka laajentaa verisuonia ja lisää 

mahahapon (HCl) eritystä. Histamiinin 

pitoisuus elimistössä kohoaa myös allergisten 

reaktioiden yhteydessä, mistä syystä 

allergisia henkilöitä hoidetaan histamiinin 

vaikutuksia estävillä aineilla, 

antihistamiineilla. 

Kuvateksti Poolisuuden 

vaikutus 

orgaanisen 

yhdisteen 

ominaisuuksiin 

 

C3 Esimerkiksi moolimassaltaan pienimmänkin 

aminohapon glysiinin sulamispiste on peräti 

262 °C. 

Leipäteksti Biomolekyylit - 

proteiinit 

C3 Esitä yhden sellaisen tripeptidin 

muodostumisreaktio, jossa glysiini, alaniini 

ja seriini liittyvät toisiinsa tässä 

järjestyksessä. Kuinka monta peptidisidosta 

kyseisessä molekyylissä on? V: Koska 

ensimmäinen aminohappo glysiini voi liittyä 

alaniiniin joko karboksyyliryhmällä tai 

aminoryhmällä, muodostuvia tripeptidejä on 

kaksi erilaista. Ohessa on esitetty tripeptidin 

muodostumisreaktio siten, että glysiini reagoi 

karboksyyliryhmällään. 

Tehtävä Biomolekyylit - 

proteiinit 

C3 Glysiinin rakennekaava 

 

 

Tehtävä Biomolekyylit - 

proteiinit 

C3 Hyödynnä taulukkokirjaa ja täydennä 

taulukko merkitsemällä kullekin 

aminohapolle sopivat kemialliset 

ominaisuudet. -> glysiini 

Tehtävä Biomolekyylit - 

proteiinit 



 

96 

 

C6 5.22 Proteiinit ja peptidit ovat soluissa 

esiintyviä biopolymeerejä, jotka rakentuvat 

aminohapoista peptidisidoksilla. Oksitosiini 

(rakennekaava ohessa) on niin sanottu 

peptidihormoni, jota vapautuu verenkiertoon 

esimerkiksi synnytyksen aikana. a) Merkitse 

rakennekaavaan kaikki peptidisidokset. 

Montako peptidisidosta löysit? Voit ladata 

kuvan laitteellesi yläreunan linkistä ja 

palauttaa sen merkintöineen tehtävään. b) 

Mistä aminohapoista oksitosiini on 

rakentunut? c) Mikä sidos (merkitty 

nuolella) on muodostunut kahden 

aminohappomolekyylin välille? Mitkä 

aminohapot ovat liittyneet keskenään tällä 

sidoksella? 

 

Tehtävä Polymeroitumisre

aktiot 

D2 Kahvin sisältämä kofeiini on piriste, joka 

lisää valvetta ja vähentää unta estämällä 

tietyn välittäjäaineen toimintaa aivoissa. 

Leipäteksti Pienet 

hiiliyhdisteet 

nimetään 

systemaattisesti 

 

 

D2 Adrenaliini toimii hermoston 

välittäjäaineena ja hormonina. 

Kuvateksti Amiinit, amidit, 

aminohapot ja 

eräät 

heterosykliset 

yhdisteet 

sisältävät typpeä 

D2 Noradrenaliini on hormoni, joka toimii 

aivoissa välittäjäaineena. Merkitse ja nimeä 

asetyylisalisyylihapon ja noradrenaliinin 

funktionaaliset ryhmät. 

Tehtävä Funktionaalisten 

ryhmien 

tunnistaminen 

D2 Entakaponi on suomalaisten kehittämä lääke 

Parkinsonin taudin hoitoon. Entakaponin 

tehtävänä on tehostaa taudin oireisiin 

vaikuttavan levodopan eli l-dopan 

vaikutusta. Levodopa muuttuu elimistössä 

dopamiiniksi. Tarkastele entakaponin, l-

dopan ja dopamiinin rakennekaavoja ja 

vastaa niiden perusteella seuraaviin 

kysymyksiin. 

Tehtävä 

 

Stereoisomeria 

 

D2 Dopamiinin, levodopan ja entakaponin 

rakennekaavat 

Tehtävä Stereoisomeria 

 

D2 Noradrenaliinin rakennekaava Tehtävä Funktionaalisten 

ryhmien 

tunnistaminen 

D2 Adrenaliinin rakennekaava Kuva Amiinit, amidit, 

aminohapot ja 

eräät 

heterosykliset 
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yhdisteet 

sisältävät typpeä 

D2 Adrenaliini toimii hermoston 

välittäjäaineena ja hormonina. Adrenaliinia 

vapautuu vereen, kun ihminen kokee 

jännitystä, pelkoa tai kipua. Adrenaliinin 

vapautuminen lisää suorituskykyä, koska 

sydämen syke nopeutuu ja lihasvoima 

kasvaa. 

Kuvateksti Amiinit, amidit, 

aminohapot ja 

eräät 

heterosykliset 

yhdisteet 

sisältävät typpeä 

D2 Mitä funktionaalisia ryhmiä on 

a) adrenaliinissa V: a) Adrenaliinissa on 

sekundäärinen hydroksiryhmä, 

sekundäärinen aminoryhmä ja kaksi 

fenolista hydroksiryhmää. 

Tehtävä Amiinit, amidit, 

aminohapot ja 

eräät 

heterosykliset 

yhdisteet 

sisältävät typpeä 

D2 Adrenaliinin rakennekaava Tehtävä Amiinit, amidit, 

aminohapot ja 

eräät 

heterosykliset 

yhdisteet 

sisältävät typpeä 

D2 Yhdisteryhmä: aminohapot, funktionaalinen 

ryhmä: rakennekaava, funktionaalisen 

ryhmän nimi: aminoryhmä ja 

karboksyyliryhmä, esimerkki: glysiini 

Taulukko Amiinit, amidit, 

aminohapot ja 

eräät 

heterosykliset 

yhdisteet 

sisältävät typpeä 

D2 Glysiinin rakennekaava Taulukko Amiinit, amidit, 

aminohapot ja 

eräät 

heterosykliset 

yhdisteet 

sisältävät typpeä 

D2 Glysiinin rakennekaava Kuva Amiinit, amidit, 

aminohapot ja 

eräät 

heterosykliset 

yhdisteet 

sisältävät typpeä 

D2 Glysiini ja tyrosiini ovat luonnon 

aminohappoja. 

 

Kuvateksti Amiinit, amidit, 

aminohapot ja 

eräät 

heterosykliset 

yhdisteet 

sisältävät typpeä 
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LIITE 3. SISÄLLÖNANALYYSI PELKISTYKSINEEN 

Pääluokka Yläluokka Alaluokka Pelkistykset 

Välittäjäaineet 

terveyskäyttäytymisessä 

Päihteet ja 

lääkeaineet 

Vaikutus 

välittäjäaineeseen 

• Kannabis vaikuttaa 

hermovälittäjäaineisiin. 

• Amfetamiini saa aikaan katekoliamiinien 

vapautumisen keskushermostossa. 

• Alkoholi vähentää mielialaan vaikuttavan 

serotoniinin erittymistä. 

• Toinen ibuprofeenin muodoista estää 

kipua ja tulehdusta voimistavien 
välittäjäaineiden muodostumista.  

• Kahvin sisältämä kofeiini on piriste, 

joka… estää tietyn välittäjäaineen 
toimintaa aivoissa. 

• Entakaponi on Parkinson lääke, joka 

tehostaa levodopan eli l-dopan 

vaikutusta. 

• Histamiinin pitoisuus elimistössä kohoaa 

allergisten reaktioiden yhteydessä, mistä 

syystä allergisia henkilöitä hoidetaan 
antihistamiineilla. 

  Vaikutus välittäjäaineen 

kaltainen 

• Morfiini matkii hyvänolontunnetta 

aiheuttavaa endorfiinia, mutta on 
huomattavasti sitä voimakkaampi. 

  Vaikutus mielialaan • Kannabis voi altistaa masennukselle ja 

ahdistukselle. 

  Vaikutus vireystilaan ja 

uneen 

• Kahvin sisältämä kofeiini lisää valvetta ja 

vähentää unta. 

 Ravitsemus Välittäjäaineisiin 

vaikuttava ravinto 

• Hitaasti imeytyvät hiilihydraatit ja 

proteiinipitoinen ruoka lisäävät 

dopamiinin erittymisen kautta mielihyvän 

kokemista. 

• Hitaasti imeytyvät hiilihydraatit ja 

proteiinipitoinen ruoka lisäävät 

serotoniinin erittymisen kautta 
mielihyvän kokemista. 

• Sokerin hiilihydraatit lisäävät insuliinin 

eritystä, joka vauhdittaa mielialaa 

kohottavan serotoniinin erittymistä. 

• Liikkuja tarvitsee rasvaa kehon 

välittäjäaineiden ylläpitoon. 

  Syömiskäyttäytymiseen 

liittyvät välittäjäaineet 

• Keskushermostossa toimii syömiseen 

liittyviä välittäjäaineita. 

• Hyvänmakuisen ruoan syöminen lisää 

välittäjäaineiden erittymistä.  

  Ruuansulatuskanavaan 

liittyvät välittäjäaineet 

• Suolen seinämän ja keskushermoston 

hermosolut käyttävät samoja 

välittäjäaineita. 

• Noin 90 prosenttia aivojen 

välittäjäaineista syntyy suolistossa. 

• Suoliston mikrobiomi osallistuu 

mielialaan vaikuttavien välittäjäaineiden 
valmistamiseen. 

• Suolen mikrobit vaikuttavat 

välittäjäaineiden esiasteisiin. 

  Välittäjäainetta sisältävät 

elintarvikkeet 

• Histamiinia löytyy tonnikalasta ja 

soijasta. 

• Glysiini löydettiin gelatiinista 

 Unen ja vireystilan 

säätely 

Unen vaiheita säätelevät 

välittäjäaineet 

• Unen eri vaiheita säätelevät useat aivojen 

välittäjäaineet. 

• Asetyylikoliinin eritys kohoaa REM-unen 

aikana valvetilan tasolle. 

• REM-unen aikaisesta aivotoiminnasta ei 

jää muistijälkiä, koska niiden 

syntymiseen tarvitaan noradrenaliinia. 

• ...REM-unen aikana se (serotoniinin 

eritys) loppuu lähes kokonaan. 

• ...REM-unen aikana se (dopamiinin 

eritys) loppuu lähes kokonaan. 
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• ...REM-unen aikana se (noradrenaliinin 

eritys) loppuu lähes kokonaan. 

• Non-REM-unen aikana serotoniinin 

eritys pienenee merkittävästi… 

• Non-REM-unen aikana noradrenaliinin 

eritys pienenee merkittävästi… 

• Non-REM-unen aikana dopamiinin eritys 

pienenee merkittävästi… 

  Valvetilaa ylläpitävät 

välittäjäaineet 

• Noradrenaliini toimii aktiivisesti 

valvetilassa. 

• Asetyylikoliini toimii aktiivisesti 

valvetilassa. 

• Serotoniini toimii aktiivisesti 

valvetilassa. 

• Dopamiini toimii aktiivisesti valvetilassa. 

  Unta edistävät 

välittäjäaineet 

• Adenosiini edistää nukkumista. 

• Adenosiini aiheuttaa väsymystä, kun se 

sitoutuu soluissa valvetilaa ylläpitäviin 

reseptoreihin ja hidastaa niiden toimintaa. 

 Liikunta  Endorfiinien vaikutus 

mielihyvään 

• Aivoissa endorfiini…  lisää 

mielihyväkokemusta liikkumisessa. 

• Liikunta kiihdyttää mielihyvää 

aikaansaavien välittäjäaineiden kuten 

endorfiinin erittymistä hermostossa. 

  Liikunnan 

kuormittavuuden yhteys 

mielihyvään 

• Sopivasti haastava ja kuormittava liikunta 

nostaa mielialaa rentoutumisen ja 

endorfiinin erittymisen kautta. 

• Mitä rankempaa liikunta on, sitä 

enemmän endorfiinia erittyy. 

  Liikkujaan liittyvä 

mielihyvä 

• Parempi kunto ennustaa suurempaa 

endorfiinin eritystä, joten aktiivisesti 

liikkuvat saavat liikunnasta enemmän 

mielihyvää. 

  Liikkumiseen liittyvät 

välittäjäaineet 

• Liikunta kiihdyttää dopamiinin 

vapautumista. 

• Liikkuminen vapauttaa osalla ihmisistä 

mielihyvähormoni endorfiinia aivoissa. 

• Liikunta kiihdyttää serotoniinin 

vapautumista. 

• Liikunta vapauttaa aivoihin dopamiinia. 

• Liikunta vapauttaa aivoihin 

noradrenaliinia. 

• Fyysinen rasitus ja liikunta lisäävät 

endorfiinin eritystä. 

  Liikunnan vaikutus 

kognitioon 

• Liikunta edistää hermosolujen yhteyksien 

rakentumista. 

• Liikunta parantaa vireyttä ja 

keskittymiskykyä vapauttamalla aivoihin 

dopamiinia ja noradrenaliinia. 

Välittäjäaineet elimistön 

toiminnassa 

Välittäjäaineen 

tehtävä 

Tehtävä stressireaktiossa • Adrenaliinin vapautuminen lisää 

suorituskykyä, koska sydämen syke 

nopeutuu ja lihasvoima kasvaa. 

• Adrenaliini hormonina lisää 

suorituskykyä stressitilanteissa. 

• Adrenaliini on hormoni, joka kiihdyttää 

sydämen toimintaa, laajentaa 

keuhkoputkia ja lisää lihasten energian-
saantia muuttamalla 

sokeriaineenvaihduntaa. 

• Kortisoli aktivoi sympaattista hermostoa, 

joka tehostaa adrenaliini-hormonin 

eritystä. 

  Tehtävä allergiareaktiossa • Histamiini osallistuu allergiareaktioihin. 

  Tehtävä 

kivunlievityksessä 

• Noradrenaliini on kipua estävä tai 

lievittävä hormoni. 

• Aivoissa endorfiini... vähentää kivun 

tunnetta… 

• Endorfiini on hormoni, joka lieventää 

kipua…   

  Muut fysiologiset tehtävät • Histamiini laajentaa verisuonia… 

• Histamiini... lisää mahahapon eritystä. 
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• Noradrenaliini lisää elimistön 

aktiivisuutta, kuten adrenaliinikin. 

• Melatoniinin ja serotoniinin toiminta 

muistuttavat toisiaan. 

• Serotoniini osallistuu... kehon lämpötilan 

säätelyyn. 

  Tehtävät viestiaineena • Serotoniini toimii elimistössä 

hermoimpulssien välittäjänä. 

• Serotoniini on ihmiskehon tuottama 

välittäjäaine. 

• Adrenaliini toimii hermoston 

välittäjäaineena. 

• Adrenaliini toimii hermoston 

välittäjäaineena. 

• Noradrenaliini on hormoni. 

• Serotoniini on ihmiskehon tuottama 

hormoni. 

• Adrenaliini toimii hormonina. 

• Adrenaliini toimii hormonina. 

• Adrenaliini toimii elimistössä hormonina. 

  Tunteisiin (mielihyvään 

ja mielialaan) liittyvät 

tehtävät 

• Endorfiini on mielihyvää tuottava 

hormoni. 

• Endorfiini on hormoni, joka... tuottaa 

hyvää oloa. 

• Aivoissa endorfiini saa aikaan hyvänolon 

tunteen… 

• Dopamiini-välittäjäaine säätelee aivojen 

palkitsemis- ja mielihyväkeskuksia 

• Dopamiini on mielihyvää ja nautintoa 

tuottava hormoni. 

• Dopamiini on välittäjäaineena keskeinen 

mielihyvän kokemuksen syntymisessä. 

• Serotoniini on... tyytyväisyyshormoni. 

• Rentoutuessa mielihyvää tuottavien 

hormonien kuten endorfiinin määrä 

lisääntyy. 

• Oksitosiini tuottaa mielihyvää ja 

nautintoa. 

• Oksitosiini on onnellisuus- tai 

rakkaushormoni 

 

• Noradrenaliini vaikuttaa mielialaan. 

• Serotoniini välittäjäaineena vaikuttaa 

mielialaan. 

• Serotoniini on mielialahormoni. 

• Serotoniini tasoittaa mielialojen 

vaihtelua. 

• Dopamiini auttaa säätelemään 

tunnereaktioita. 

• Serotoniini osallistuu tunne-elämän... 

säätelyyn. 

• Serotoniini säätelee mielialaa… 

• Serotoniinin... on todettu liittyvän 

masennukseen. 

  Kognitioon liittyvät 

tehtävät 

• Dopamiini auttaa keskittymään ja 

toimimaan järjestelmällisesti. 

• Serotoniini osallistuu… muistin... 

säätelyyn. 

 Välittäjäaineen 

erittymiseen liittyvä 

tilanne/tapahtuma 

Psyykkinen tapahtuma • Adrenaliinia vapautuu vereen, kun 

ihminen kokee jännitystä… 

• Adrenaliinia vapautuu vereen, kun 

ihminen kokee… pelkoa… 

• Adrenaliini on stressihormoni, jota 

erittyy… psyykkisen paineen 

seurauksena. 

• Lumevaikutuksessa kipua lievittävien 

välittäjäaineiden eritys lisääntyy. 

  Fysiologinen tapahtuma • Adrenaliini on stressitilanteissa erittyvä 

hormoni. 

• Oksitosiinia vapautuu verenkiertoon 

esimerkiksi synnytyksen aikana. 
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• Allergiassa muodostuvat vasta-aineet 

vapauttavat oireita aiheuttavia 

välittäjäaineita. 

• Tyypillisin amiinimyrkytyksen aiheuttaja 

on histamiini. 

• Adrenaliini on stressihormoni, jota erittyy 

fyysisen... paineen seurauksena. 

• Adrenaliinia vapautuu vereen, kun 

ihminen kokee… kipua. 

  Vuorovaikutteinen 

tapahtuma 

• Hellyys, kehuminen ja seksi lisäävät 

aivojen dopamiinituotantoa. 

• Kosketus ja läheisyys lisäävät 

oksitosiinin erittymistä. 

 Välittäjäaineen 

toimintapaikka 

elimistössä 

Aivot ja keskushermosto            • β-alaniini ja γ-aminovoihappo ovat 

aivojen välittäjäaineita. 

• Aivot sisältävät GABA:a. 

• Glysiiniä löytyy aivoista, 

aivolisäkkeestä… 

• Endorfiini on aivoissa erittyvä 

välittäjäaine. 

• Noradrenaliini toimii aivoissa 

välittäjäaineena. 

• Serotoniini on keskushermoston 

välittäjäaine. 

  Hermokudos • β-alaniini ja γ-aminovoihappo toimivat 

välittäjäaineina hermokudoksessa. 

  Ruuansulatuselimistö • Glysiiniä löytyy… lihaksista, 

sappirakosta ja vatsalaukusta. 

Välittäjäaineiden kemia Kemiallinen 

ominaisuus 

Kokoon liittyvä • Glutamiinihapon moolimassa on 146 

g/mol. 

• Glysiinin moolimassa on 75 g/mol. 

• Glysiini on moolimassaltaan pienin 

aminohappo. 

• Glysiinin sulamispiste on peräti 262 °C 

  Sivuketjuun liittyvä • Glutamiinihapon sivuketju on 

negatiivisesti varautunut. 

• Glysiinin sivuketju on pooliton… 

• Glysiinin sivuketju on… hydrofobinen. 

• Glysiinin sivuketju on pooliton. 

  Aistimiseen liittyvä • Glysiini maistuu makealta. 

  Stereokemiaan liittyvä • Glysiini on ainoa aminohappo, jossa ei 

ole kiraalista hiiliatomia. 

 Kemiallinen rakenne Yhdistetyyppi • Monet hermoston välittäjäaineet kuuluvat 

amiineihin. 

• Serotoniini on  primäärinen amiineja. 

• Serotoniinissa on sekundäärinen ja 

primäärinen amiini. 

• Dopamiini on primäärinen amiini 

• Adrenaliini kuuluu amiineihin. 

• Adrenaliini kuuluu amiineihin. 

• Adrenaliini on sekundäärinen amiini. 

• Glysiini on aminohappo. 

• Glysiini on luonnon aminohappo. 

• Glysiini on aminohappo. 

• Glutamiinihappo on aminohappo. 

• Oksitosiini on peptidihormoni. 

  Funktionaalisuus • γ-aminovoihapon ja β-alaniinin 

aminoryhmä sijaitsee eri hiilessä kuin 

karboksyyliryhmä. 

• Merkitse ja nimeä noradrenaliinin 

funktionaaliset ryhmät. 

• Adrenaliinissa on sekundäärinen 

hydroksiryhmä, sekundäärinen 
aminoryhmä ja kaksi fenolista 

hydroksiryhmää. 

• Glysiinillä on amino- ja 

karboksyyliryhmä. 

  Rakennekaava ja 

molekyylimalli 

• Glutamiinihapon rakennekaava. 

• Serotoniinin rakennekaava 

• Serotoniinin rakennekaava 

• GABA:n rakennekaava 
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• Histamiinin rakennekaava ja 3D-mallit: 

pallotikku- sekä kalottimalli 

• Oksitosiinin rakennekaava 

• Noradrenaliinin rakennekaava 

• Noradrenaliinin rakennekaava 

• Entakaponin, l-dopan ja dopamiinin 

rakennekaavat. 

• Adrenaliinin rakennekaava 

• Adrenaliinin rakennekaava 

• Adrenaliinin rakennekaava 

• Glysiinin rakennekaava 

• Glysiinin rakennekaava 

• Glysiinin rakennekaava 

• Glysiinin rakennekaava 

  Lähtöaine/prekursori • Serotoniini on tryptofaanin johdannainen. 

• Histamiini on histidiinin johdannainen. 

• l-dopa muuttuu elimistössä dopamiiniksi. 

• Adrenaliini on tyrosiinin johdannainen. 

• Kaikki aminohapot glysiiniä 

lukuunottamatta ovat alaniinin 

johdannaisia. 

• Adenosiinia syntyy, kun aivosolujen 

käyttämä ATP kuluu ja hajoaa osiin. 

• ATP:ssa ja ADP:ssa fosforihappo on 

esteröitynyt adenosiinin sokeriosan 
kanssa. 

• Glutamiinihapon karboksyyliryhmä 

ionisoituu fysiologisessa pH:ssa, jolloin 
se tunnetaan glutamaattina. 

 Nimeäminen Aminohappojen 

nimeäminen 

• Glutamiinihapon nimilyhenne on Glu ja 

kirjainlyhenne E. 

• Glysiinin nimilyhenne on Gly ja 

kirjainlyhenne G. 
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LIITE 4. EHEYTTÄVÄ PROJEKTITYÖ 

 

Eheyttävä projektityö 

 

Kohderyhmä 

Projektityö on kohdennettu lukion 1. vuoden opiskelijoille. Se sovittaa yhteen KE3 (molekyylit ja 

mallit) sekä TE1 (terveys voimavarana) moduulien sisältöjä. 

Kesto 

Projektityö vaatii noin yhden jakson eli 1–2 kuukautta.  

Tavoitteet 

Yleinen tavoite 

• Opiskelijan jaksamisen tukeminen ja voimavarojen lisääminen 

• Opiskelu-uupumuksen ennaltaehkäisy tai oireiden lievittäminen  

Kemia 

• Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa tietoa hiilen yhdisteistä jokapäiväisen elämän ilmiöissä. 

• Opiskelija osaa tutkia erilaisia malleja käyttäen hiilen yhdisteitä. 

• Opiskelija osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä. 

Terveystieto 

• Opiskelija tunnistaa omiin elintapoihinsa vaikuttavia tekijöitä ja pystyy arvioimaan 

elintapavalintojen merkitystä omalle ja lähiympäristön terveydelle sekä antamaan 

perusteltuja ehdotuksia siitä, miten terveyttä edistäviä elintapoja voidaan ylläpitää.   

Laaja-alaiset taidot 

• Opiskelija kehittyy hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaamisessa sekä monitieteisessä ja luovassa 
osaamisessa. 

• Opiskelija kehittää kriittistä ajattelua, luovaa ongelmanratkaisua ja oppimaan oppimisen 

taitoa. 

 

Projektin tarkoitus 

Opiskelijapienryhmä (noin 3 opiskelijaa) toteuttaa tutkimuksen, jossa tutkitaan tutkimuskysymyksen 

ohjaamana itsemyötätuntointervention vaikutusta sellaisen terveyskäyttäytymisen osa-alueeseen, 

johon kaivataan parannusta oman jaksamisen näkökulmasta. Tarkoituksena on perehtyä kolmion 

(kuva 1) kulmissa oleviin aiheisiin ja löytää näiden väliset yhteydet mielenterveyden ja oman 

jaksamisen edistämisessä. Apuna tähän toimii aktiviteetit/tehtäväpaketit. Terveyskäyttäytymistä on 

mahdollista tarkastella kolmesta näkökulmasta: ravitsemuksesta, jonka voi edelleen rajata 

mikrobeihin, liikunnasta ja unesta. Opiskelijat rajaavat itse terveyskäyttäytymisen osa-alueen ja 

muodostavat selkeän ja hyvin rajatun tutkimuskysymyksen. Tutkimuskysymysten ohjaamina voidaan 

muodostaa pienryhmät.  
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Kuva 1. Terveyskäyttäytyminen, itsemyötätunto ja välittäjäaineet ovat yhteydessä toisiinsa mielenterveyden 
edistämisessä.  

 

Lopputyön (artefaktin) sisältö ja muoto 

Lopputyössä tulee esittää: 

• tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymys 

• taustateoria (selittää kolmion teemojen väliset yhteydet) 

• tutkimusmenetelmät ja mittarit (opiskelijoiden itse suunnittelemat) 

• tutkimustulokset (ryhmän jokainen opiskelija tuottaa omat tulokset, jotka kootaan samaan 

lopputyöhön)  

• pohdinta  

o tulosten vertailu, analyysi ja reflektio taustateoriaan 

o tutkimusmenetelmien ja mittarien analyysi 

o omat pohdinnat (esim. miten muut muuttujat voivat vaikuttaa tuloksiin, pohdinnat 

oman mielenterveyden tukemisen yksilö- ja yhteiskuntatason merkityksestä) 

• johtopäätökset 

 

Lopputyössä tulee esittää keskeisistä välittäjäaineista tai niiden johdannaisista 3D-malli, rakenne- ja 

molekyylikaava. Lisäksi työssä tulee käyttää erilaisia tiedon esitysmuotoja (abstrakteja, konkreettisia, 

kuvallisia ja verbaalisia).  

Lopputyön muoto (vapaavalintainen): 

• tutkimusraportti 

• PowerPoint 

• sähköinen posteri 

 

Projektituotokset 

• henkilökohtainen projektipäiväkirja, johon liitetään käsitekartta 

o projektipäiväkirjaa kirjoitetaan koko projektityön ajan 

o käsitekarttaa työstetään orientaatiovaiheesta artefaktin valmistumiseen 

• artefakti (kuvattu yllä) 

 

Projektituotokset kerätään opettajan määrittämälle julkiselle alustalle, jossa ne ovat kaikkien 

luettavissa. Työn voi halutessaan esittää sopivalle kohdeyleisölle.  
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Muita projektityöskentelyyn sisällytettäviä asioita 

• Säännöllisin väliajoin pidettävät aivoriihet ja keskustelut pienryhmien välillä, joilla on sama 

aihealue tutkimuksen kohteena.  

• Tutkimuksen seuraavan vaiheen suunnitelmat tulee hyväksyttää opettajalla ennen vaiheen 

työstämisen aloittamista. 

 

Arviointi 

• Henkilökohtainen projektipäiväkirja ja sen sisältämä käsitekartta  

o Projektipäiväkirjasta palautetta tulee antaa projektityön eri vaiheissa. 

• Artefakti  

• Vertaisarviointi toisen ryhmän työstä sen eri vaiheissa ja lopussa 

• Itsearviointi ja reflektio (sisällytetään projektipäiväkirjaan) 

 

Hyviä kirjallisia tietolähteitä projektityön tueksi 

Ravitsemus 

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 

Fineli 

Liikunta 

Liikunnan käypä hoito -suositukset 

Lasten ja nuorten liikkumissuositus 

Uni 

Uni ja ohjeita hyvään uneen 

Riittävä uni 

Unen merkitys sairauksien synnyssä  

 

 

Vinkkejä opettajalle 

• Välittäjäaineosuus eli aktiviteetti 2 voidaan käydä kemian tunneilla ja aktiviteetit 3–6 

terveystiedontunneilla. Itsemyötätuntoon liittyvän aktiviteetin 1 voi antaa opiskelijoille 

itsenäisesti tehtäväksi.  

• Aktiviteettien järjestyksellä on merkitystä tiedon omaksumisen näkökulmasta. Ensin on 

suositeltavaa käydä aktiviteetti 1 ja 2 ja vasta näiden jälkeen aktiviteetit 3–6.  

• Aktiviteetit kannattaa ajoittaa sopivaan kohtaan opetusta niin, että niiden tehtävät tukisivat 

syvällistä ja mielekästä oppimista. Esimerkiksi orgaanisten yhdisteiden funktionaalisuudet ja 

yhdistetyypit kannattaa esitellä opiskelijoille ennen aktiviteettia 2.  

 

 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
https://fineli.fi/fineli/fi/index
https://www.kaypahoito.fi/hoi50075
https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/lasten-ja-nuorten-liikkumissuositus/
https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/uni
https://www.kaypahoito.fi/nix02713
https://www.duodecimlehti.fi/duo97135
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Orientaatiovaihe 

• Opiskelijoille tulee antaa tarvittavat tiedot, jotta he pääsevät alkuun oman työn 

suunnittelussa. 

• Käsitekarttatekniikka ja siihen liittyvien ohjelmistojen käyttö tulee ohjeistaa opiskelijoille 

projektityön orientaatiovaiheessa.   

• Opiskelijat tarvitsevat ohjeistuksen ja tukikysymykset projektipäiväkirjan kirjoittamiseen. 

• Orientoimisvaiheessa selvitetään yhdessä opiskelijoiden kanssa projektin aikataulutus, 

oppimistavoitteet, projektipäiväkirjojen palautuspäivät sekä arviointiperusteet ja -

menetelmät.  

• Projektityöskentelyyn voidaan orientoitua kuvan 1 avulla ja aktivoida aiheeseen liittyvät 

aikaisemmat tiedot. Kuvan osa-alueista ja yhteyksistä voidaan keskustella yhdessä luokan 

kesken. Kuvan ja keskustelujen avulla voidaan aloittaa käsitekartan hahmottelu. 

• Projektityötä varten voidaan luoda esimerkiksi Facebook-ryhmä, jossa opiskelijat pääsevät 

keskustelemaan kiinnostavista aiheista ja kysymään opettajilta projektityöhön liittyviä 

kysymyksiä. Alustalla opiskelijat voivat antaa päivityksiä projektin etenemisestä.  

 

Arviointi 

• Projektipäiväkirja on keskeinen formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin kohde, mutta myös 

tärkeä oppimisen väline opiskelijalle. Opiskelijan tulisi jokaisen työvaiheen jälkeen kirjoittaa 

päiväkirjaa ja työstää siihen kuuluvaa käsitekarttaa. Päiväkirja on oppimispäiväkirjan 

kaltainen, jonne opiskelijat kirjoittavat, mitä ovat oppineet projektin eri vaiheissa ja 

peilaavat oppimistaan asettamiinsa välitavoitteisiin. Päiväkirjaan voidaan liittää 

tutkimussuunnitelma, tutkimusmuistiinpanot ja työskentelytavat. Lisäksi opiskelijat 

kirjoittavat omasta edistymisestään projektissa sekä ottavat kantaa ryhmätyöskentelyyn. 

Päiväkirjan kirjoittamiseen voi liittää kysymyksiä opiskelijoiden avuksi. 

• Käsitekartassa tulee ohjata opiskelijoita tekemään mahdollisimman paljon yhteyksiä eri 

oppiaineisiin liittyvien käsitteiden välillä. Käsitekartan avulla pyritään arvioimaan opiskelijan 

tieteidenvälistä oppimista.   

• Projektin loppuun tulee antaa itsearviointiin liittyvät kysymykset, joihin opiskelija vastaa 

oppimispäiväkirjassa. Opiskelija voi arvioida esimerkiksi projektisuunnitelman, 

tutkimusmuistiinpanot, työskentelytavat, (esityksen) ja lopputyön.  Itsearvioinnissa opiskelija 

ei vain arvioi oppimistaan ja oppimisprosessia vaan ottaa kantaa myös sosiaalisen 

vuorovaikutuksen onnistumiseen. Opiskelijoille annettavat tukikysymykset voivat liittyä 

esimerkiksi siihen, kuinka hyvin opiskelija on onnistunut työskentelemään ryhmässä 

yhteistyössä muiden kanssa. Opiskelija voi arvioida neuvottelu- ja kuuntelutaitojaan sekä 

sitä, kuinka hyvin hän on ottanut muiden ryhmän jäsenten ajatuksia huomioon. Opiskelija 

voi arvioida projektin lisäksi pyrkimyksiä, motivoituneisuutta, kiinnostuksen kohteita ja 

tuottavuuteen liittyviä seikkoja. Opiskelija voi pohtia lisäksi omia vahvuuksiaan sekä 

kehittämiskohteita. 

 

 

 

 

https://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/tieto/kasitek/main.htm
https://cmap.ihmc.us/
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Itsemyötätunto – aktiviteetti 1 

 

Tutustu seuraaviin verkkosivuihin ja vastaa kysymyksiin linkkien avulla. Voit hyödyntää muitakin 

lähteitä. Ilmoita käyttämäsi lähteet vastausten yhteydessä.  

1. Testaa itsemyötätuntosi: https://www.itsemyotatunto.com/testaa-

itsemyoumltaumltuntosi.html  

2. Tutustu itsemyötätunnon käsitteeseen ja sen kolmeen osa-alueeseen. Mihin elementteihin 

itsemyötätunto jaetaan ja mikä on niiden keskeinen sisältö? 

(https://www.selfcompassion.fi/itsemyotatunto/)   

3. Mitä hyötyä on itsemyötätunnon harjaannuttamisesta? Pohdi vaikutuksia myös linkin 

sisältöä laajemmin. Millaisia vaikutuksia itsemyötätunnon harjaannuttamisella ja oman 

mielenterveyden ylläpitämisellä voi olla yksilö- ja yhteiskuntatasolla?  

https://www.itsemyotatunto.com/itsemyoumltaumltunto.html  

4. Tutustu erilaisiin harjoitusiin: https://www.selfcompassion.fi/harjoituksia/  

5. Valitse muutamia sinulle sopivia harjoituksia. Suunnittele tietty hetki jokaisesta päivästä, 

jolloin voit harjoituksen tehdä. Harjoituksen ajoituksella saattaa olla merkitystä. Esimerkiksi 

pyrkiessäsi syömään laadukkaamman aamiaisen, voisiko harjoitus olla parempi ajoittaa 

aamuun ennen aamupalaa? Jos tarkoitus on mennä aikaisemmin nukkumaan, voisiko 

itsemyötätuntoharjoituksella olla paremmat vaikutusmahdollisuudet, jos sen ajoittaa iltaan? 

Pyri kuitenkin tekemään harjoitus päivittäin koko projektityön ajan.   

6. Tutkimuksissa on havaittu, että itsemyötätuntointerventiot edistävät terveyskäyttäytymisen 

osa-alueita ja vaikuttavat välittäjäaineisiin. Pohdi, miten voisit selvittää tällaisen 

itsemyötätuntointervention vaikutusta terveyskäyttäytymisen osa-alueeseen.  

 

Välittäjäaineet – eheyttävä mallinnustyöpaja (aktiviteetti 2) 

 
Aivot ovat kemiallisen toiminnan keskus. Hermosolut viestivät toistensa ja kohdekudoksen kanssa 

erittämällä kemiallisia viestiaineista – välittäjäaineita. Hermosoluissa informaatio siirtyy sähköisten 

hermoimpulssien avulla. Hermosolusta toiseen informaatio siirtyy tuovan ja vastaanottavan 

hermosolun välisen synapsirakenteen kautta kemiallisesti välittäjäaineiden avulla (kuva 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Hermosolun ja synapsin rakenne. (Särkämö & Sihvonen, 2020a) 

https://www.itsemyotatunto.com/testaa-itsemyoumltaumltuntosi.html
https://www.itsemyotatunto.com/testaa-itsemyoumltaumltuntosi.html
https://www.selfcompassion.fi/itsemyotatunto/
https://www.itsemyotatunto.com/itsemyoumltaumltunto.html
https://www.selfcompassion.fi/harjoituksia/
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Tärkeimmät välittäjäaineet ovat aminohappoja, jotka toimivat 80–90 %:ssa keskushermoston 

synapseista. Lisäksi 5–10 %:ssa välittäjäaine on kemialliselta rakenteeltaan amiini ja 1–2 %:ssa peptidi. 

Keskeisimpiin välittäjäaineisiin kuuluvat aminohapot glutamaatti ja gamma-aminovoihappo (GABA).  

Välittäjäaineet voidaan karkeasti jakaa voimistaviin ja estäviin välittäjäaineisiin. Voimistaviin kuuluvat 

muiden muassa glutamaatti, dopamiini, noradrenaliini, serotoniini ja asetyylikoliini. Näiden avulla 

hermoimpulssi siirtyy hermosolusta toiseen. GABA on yksi tärkeimmistä estävistä välittäjäaineista, 

joka estää hermoimpulssin etenemistä hermosolusta toiseen. Keskushermoston toiminnoissa on 

usein keskeistä tasapaino voimistavien ja estävien välittäjäaineiden välillä. Näiden epätasapaino tai 

välittäjäainejärjestelmän toimintahäiriö johtaa usein erilaisiin sairauksiin. Dopamiini-, serotoniini-, 

noradrenaliini- ja asetyylikoliinijärjestelmät ovat merkittäviä kognitiivisten ja psyykkisten toimintojen 

säätelijöitä ja niiden häiriöt johtavat moniin sairauksiin (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Aivojen keskeiset välittäjäainejärjestelmät ja niiden vajaa- ja liikatoiminnan vaikutukset. (Taulukon 

sisältö ja kuvat ovat lähteestä Särkämö & Sihvonen, 2020b) 

Asetyylikoliiniradasto Dopamiiniradasto Noradrenaliiniradasto Serotoniiniradasto 

 

 

  

Vähäisyyden vaikutus 

• muistihäiriöt 

• tarkkaavuuden 
häiriöt 

• apatia 

• harhaluulot ja 
näköharhat 

• masennus 

• agitaatio 

• aggressiivisuus 

Vähäisyyden vaikutus 

• parkinsonismioireet 

• tiedonkäsittelyn 
hitaus 

• tarkkaavuuden ja 
toiminnanohjauksen 
häiriöt 

• masennus, 
anhedonia 

• hyperkinesia 

• mania 

• addiktio 

• psykoosi 

Vähäisyyden vaikutus 

• tarkkaavuuden 
häiriöt 

• masennus 

• ahdistuneisuus 

• agitaatio 

• aggressiivisuus 

Vähäisyyden vaikutus 

• impulsiivisuus 

• masennus 

• ahdistuneisuus 

• aggressiivisuus 

• mania  

• psykoosi 

• tic-oireet 

• obsessiivis-
kompulsiiviset 
oireet 

Runsauden vaikutus 

• masennus 

• agitaatio 

• aggressiivisuus 

Runsauden vaikutus 

• hyperkinesia 

• mania 

• addiktio 

• psykoosi 

Runsauden vaikutus 

• ahdistuneisuus 

• agitaatio 

• aggressiivisuus 

Runsauden vaikutus 

• mania 

• psykoosi 

• tic-oireet 

• obsessiivis-
kompulsiiviset 
oireet 
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Välittäjäaineina toimii suuri määrä hyvin erilaisia yhdisteitä. Niiden koko voi vaihdella yksittäisestä 

ionista, kuten sinkki-ionista, suuriin sadoista atomeista koostuviin neuropeptideihin. Välittäjäaineet 

toimivat myös monissa muissa tehtävissä elimistössä. Useat niistä toimivat verenkierron välityksellä 

kohdesoluun vaikuttavina hormoneina. 

Alla on esitetty erilaisten välittäjäaineiden rakenteita. Välittäjäaineet voidaan luokitella kemiallisen 

rakenteen mukaan.    

 

 

 

 

 

1. Pohdi, miten voisit luokitella viivakaavalla esitettyjä välittäjäaineita kemiallisen 

rakenteen mukaan. Sama yhdiste voi kuulua useampaan luokkaan. 

2. Luokittele sitten välittäjäaineet rakenteen mukaan seuraaviin ryhmiin: 

Amiinit 

Aminohapot 

Puriinit 

Kaasut 

Peptidit  

 

Aminohapot – glutamaatti ja GABA 

Aminohappoja saadaan ruuasta ja ne toimivat energianlähteenä varsinkin paaston aikana. Vapaita 

aminohappoja saadaan paitsi ravinnosta myös kehon omien proteiinien hajoamisesta ja 

vaihtumisesta. Aminohapot ovat monien elintärkeiden yhdisteiden lähtöaineita, koska ne toimivat 

lähtöaineina peptideille ja proteiineille kuten välittäjäaineille ja monille hormoneille.  

Korkealaatuisen proteiinin riittävä saanti ravinnosta on tärkeää, koska yksittäisillä aminohapoilla voi 

olla vaikutusta aivojen toimintaan ja mielenterveyteen. Hyviä proteiininlähteitä ovat esimerkiksi 

lihat, munat, maito ja maitotuotteet, koska ne sisältävät paljon proteiinia ja välttämättömiä 

aminohappoja. Koska monet välittäjäaineet ovat aminohappoja tai niiden johdannaisia, niiden 

vähäinen saanti ravinnosta voi johtaa välittäjäainesynteesin vähenemiseen sekä mieliala- ja 

käyttäytymisongelmiin. 
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Glutamaatti 

Glutamaatti on aivojen tärkein voimistava välittäjäaine. Glutamaattia viestiaineenaan käyttävät 

hermosolut toimivat lähes kaikkialla keskushermostossa. Näiden hermosolujen toiminta kuluttaa 

jopa 80 % aivojen energiankulutuksesta. Tämä on yksi keskeinen syy aivojen erittäin suurelle 

glukoosin ja hapen tarpeelle. Glutamaatti vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin kuten oppimiseen ja 

muistiin liittyviin prosesseihin. Se on myös pääasiallinen aisti-informaation, motorisen koordinaation 

ja tunteiden välittäjä. Glutamaatti on glutamiinihapon anioni. Hermopäätteissä glutamaattia 

syntetisoidaan joko glukoosista tai suoraan glutamiinista. Glutamaatti toimii lähtöaineena GABA:lle. 

Gamma-aminovoihappo eli GABA 

GABA on aivojen tärkein estävä välittäjäaine, joka toimii laajalla alueella keskushermostossa. Kuten 

glutamaatin synteesissä (valmistuksessa), GABA:n yleisin lähtöaine on glukoosi. 

Glukoosiaineenvaihdunta tuottaa glutamiinihappoa, joka muokataan edelleen GABA:ksi. Se säätelee 

muun muassa mielialaa ja vireystilaa sekä vaikuttaa muistiin.  

3. Millaisia lähtöaineita glutamaatilla ja GABA:lla on? Mainitse jokin ravinnon lähde, joka 

tarjoaa lähtöaineen näiden välittäjäaineiden synteesiin. 

4. Mallinna GABA:n ja sen synteesiin tarvittavien yhdisteiden kemialliset rakenteet. Hae 

ensin yhdisteiden 2D- ja 3D-rakenteet kirjoittamalla niiden englanninkielinen nimi 

MolView -ohjelmiston hakukenttään. Vertaile model-ylävalikosta erilaisia 3D-mallin 

esitysmuotoja ja vertaa niitä 2D-malliin. Millaisia asioita molekyylistä erilaiset mallit 

painottavat? Ohjelmistolla voit pyöritellä molekyylejä ja tarkastella niitä eri suunnista.  

5. Millaisia funktionaalisia ryhmiä löydät molekyyleistä? Mihin yhdistetyyppeihin ne 

voidaan luokitella? 

6. Vertaile GABA:n ja glutamaatin rakenteita. Miksi ne luokitellaan aminohapoiksi? 

Glutamaatti on alfa-aminohappo ja GABA on gamma-aminohappo. Miten tämä näkyy 

aminohapon rakenteessa? 

7. Kirjoita mallien avulla GABA:n ja glutamaatin molekyylikaavat. 

 

 

Katekoliamiinit – dopamiini ja noradrenaliini 

Katekoliamiinit kuuluvat monoamiinien ryhmään. Ne ovat molekyylejä, jotka sisältävät 

katekoliytimen eli bentseenirenkaan, jossa on kaksi vierekkäistä hydroksyyliryhmää. Aivojen 

ensisijaiset katekoliamiiniset välittäjäaineet ovat dopamiini ja noradrenaliini. Katekoliamiinien 

biosynteesi alkaa ravinnon tyrosiinista, joka siirtyy verenkierrosta veri-aivoesteen läpi aivojen niihin 

hermosoluihin, jotka käyttävät katekoliamiineja hermosolujen välisessä viestinnässä. Nisäkkäillä 

tyrosiinia voi muodostua myös ravinnon fenyylialaniinista. Katekoliamiinit ovat peräkkäisiä tuotteita 

yhdessä synteesireitissä. Tyrosiinin 3-asema hydroksyloituu eli siihen liitetään hydroksyyliryhmä. 

Näin muodostuu 3,4-dihydroksi-1-fenyylialaniinia, jota kutsutaan myös DOPA:ksi. Tästä 

muodostetaan dopamiinia. Dopamiinissa katekoliytimen hydroksyyliryhmät sijaitsevat hiilissä 3 ja 4, 

ja katekoliytimen 1-asemaan on kiinnittynyt etyyliamiinisivuketju. Dopamiinista syntetisoidaan 

tietyissä hermosoluissa edelleen noradrenaliinia.  

Aivoissa on kolme dopamiinia välittäjäaineenaan käyttävää hermojärjestelmää, joista kukin säätelee 

tiettyjä toimintoja. Esimerkiksi yksi säätelee motoriikkaa, toinen mielihyvää, motivaatiota ja 

oppimista ja kolmas tarkkaavuutta, työmuistia ja aloitekykyä. Dopamiini liittyy moniin eri 
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toimintoihin kuten palkitsemiskäyttäytymiseen, motivaatioprosesseihin, uneen, mielialaan, 

tarkkaavaisuuteen, oppimiseen ja käyttäytymiseen ja osallistuu liikkeen, tunteiden ja kognition 

hallintaan. Näiden järjestelmien toimintahäiriö on osallisena monissa keskushermoston sairauksissa 

(ks. taulukko 1). 

 

8. Piirrä MarvinSketch-ohjelmistolla katekoliytimen kemiallinen rakenne.  

9. Muokkaa katekoliytimen rakennetta niin, että saat dopamiinin rakenteen. Tätä varten 

bentseenirenkaan hiilet tulee numeroida. 

10. Lisää dopamiinin rakenteeseen tarvittava funktionaalinen ryhmä, jotta muodostuu 

noradrenaliinin rakenne. Sen sivuketju on CH(OH)CH2NH2.  

11. Mitä ravitsemuksesta saatavia yhdisteitä tarvitaan katekoliamiinien muodostamiseksi? 

Millaisia nämä ovat kemialliselta rakenteeltaan? Millaisista elintarvikkeista näitä 

saadaan? Pystyykö elimistö muodostamaan näitä yhdisteitä vai saadaanko ne aina 

ruuasta? 

 

Kaikkien katekoliamiinien katabolia eli hajotus on samanlainen ja siihen vaikuttaa kaksi keskeistä 

entsyymiä E1 ja E2 kuvan 2 mukaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Noradrenaliinin kataboliareitit ja ensisijainen lopputuote. E1 ja E2 kuvaavat reaktioita 
katalysoivia entsyymejä. 

 

12. Millaisia funktionaalisia ryhmiä noradrenaliinilla on ja mihin yhdistetyyppeihin se 

kuuluu? 

13. Miten entsyymi 1 ja 2 vaikuttavat funktionaalisuuden muuttumiseen noradrenaliinin 

kataboliassa? 

14. Miten noradrenaliinin ja vanillyylimantelihapon funktionaalisuudet eroavat toisistaan? 

15. Tapahtuuko reaktiossa noradrenaliinin hapettumista tai pelkistymistä? Jos tapahtuu, 

kuvaa reaktio/reaktiot.  

16. Etsi internetistä, millaisia vaikutuksia noradrenaliinilla on elimistössä. Millaisiin 

toimintoihin se osallistuu? Mihin sairauksiin noradrenaliini yhdistetään? (Huom. 

Noradrenaliinista käytetään myös nimitystä norepinefriini.) 
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Serotoniini 

Serotoniinia esiintyy hermosolujen lisäksi monissa muissa solutyypeissä ja kehon eri osissa. Erityisen 

runsaasti sitä esiintyy maha-suolikanavassa. Serotoniini vaikuttaa muun muassa uneen, 

tarkkaavaisuuteen, aistinvaraisten tietojen käsittelyyn, tunteisiin ja mielialan säätelyyn. Serotoniini 

on kemialliselta rakenteeltaan indoliamiini (kuva 3). Indoli on heterosyklinen aromaattinen yhdiste, 

jossa bentseenirenkaaseen on yhdistynyt viisiatominen pyrrolirengas. Serotoniinisynteesin lähtöaine 

on tryptofaani. Serotoniinia viestiaineena käyttävät hermosolut muokkaavat entsyymien avulla 

tryptofaanista 5-hydroksitryptofaanin (5-HTP) kautta serotoniinia eli 5-hydroksitryptamiinia (5-HT). 

Serotoniinissa indoliamiinin 5-asemassa on hydroksyyliryhmä ja hiiliketjussa on primäärinen 

aminoryhmä. Nämä tekevät serotoniinista fysiologisessa pH:ssa hydrofiilisen aineen, jonka takia se ei 

läpäise veri-aivoestettä. Serotoniini muuttuu käpyrauhasessa 5-metoksi-N-asetyylitryptamiiniksi eli 

melatoniiniksi. Melatoniinilla on tärkeä rooli muun muassa unen tuottamisessa ja vuorokausirytmin 

säätelyssä. Sen synteesiin ja erittymiseen vaikuttaa merkittävästi valon ja pimeyden vuorottelu. 

Synteesiä säätelee sisäinen ”kello” hypotalamuksessa. Biologisten rytmien säätelyn lisäksi 

melatoniini vaikuttaa esimerkiksi uni- ja mielialahäiriöissä. 

 

 

 

 

Kuva 3. Indoliamiinin yleinen rakenne. 

17. Esitä 3D malli käyttämällä joko Edumol- tai MolView -ohjelmistoa seuraavista 

rakenteista: bentseenirengas, pyrrolirengas ja indolirakenne. Kirjoita näiden 

molekyylikaavat mallien avulla.  

18. Serotoniini kuuluu tryptamiineihin. Tryptamiini on indoliamiini, jonka perusrakenteessa 

on primäärinen amiini. Piirrä MarvinSketch-ohjelmistolla tryptamiinin rakenne.   

19. Selvitä millainen yhdiste tryptofaani on? Mistä tryptofaania saadaan serotoniinin 

lähtöaineeksi? Pystyykö elimistö muodostamaan kyseistä yhdistettä? Anna esimerkki 

elintarvikkeesta, jossa on runsaasti tryptofaania. Selvitä tarkka tryptofaanin määrä 

tuotteessa (ks. Finelistä).  

20. Täydennä piirtämääsi tryptamiinin rakennetta niin, että saat tryptofaanin rakenteen.  

21. Mene Edumol-ohjelmistoon ja hae sieltä kyseisen tryptofaanin 3D-malli. Aminohapot 

esiintyvät elimistössä L-konfiguraatiossa. Varmista, että olet piirtänyt tryptofaanin tähän 

muotoon NIST-tietokannan avulla. Paina Edumolin vasemman yläkulman nuolesta ja 

avaa kyseinen tietokanta, josta löydät kaksi tryptofaanin stereoisomeeriä. Muuta 

rakenne vastaamaan tryptofaanin oikeaa avaruudellista muotoa.  

22. Mallinna biosynteesi tryptofaanista serotoniiniksi MarvinSketchin avulla. Nimeä 

yhdisteet. Tapahtuuko reaktiossa serotoniinin hapettumista vai pelkistymistä? Perustele. 

23. Millaisia funktionaalisuuden muutoksia tryptofaaniin tulee tehdä, jotta siitä saadaan 

elimistössä serotoniinia? Mihin yhdistetyyppeihin serotoniinin voi luokitella? 

24. Hae haluamastasi mallinnusohjelmistosta melatoniinin 2D- ja 3D-rakenteet. Millaisia 

funktionaalisia ryhmiä melatoniinissa on? Hapettuuko vai pelkistyykö serotoniini 

kyseisessä reaktiossa?  

 

https://fineli.fi/fineli/fi/index
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Kuva 4. Joitakin välittäjäainesynteesissä välttämättömiä vitamiineja ja kivennäisaineita. BH4 eli 

tetrahydrobiopteriinin muodostuksessa ja pitoisuuden ylläpitämisessä folaatti (eli B9-vitamiini) on keskeinen. 

P5P on aktiivinen B6-vitamiini, joka toimii GABA:n, katekoliamiinien ja serotoniinin synteeseissä. 

 

Mielenterveyshäiriöistä kärsivillä on usein puutteita sellaisista vitamiineista ja kivennäisaineista, 

jotka voivat vaikuttaa välittäjäaineiden tuotantoon ja tasapainon ylläpitämiseen. Riittämätön B-

vitamiinien saanti on yhteydessä mielenterveys- ja käyttäytymisongelmiin nuorilla. Vitamiineilla ja 

kivennäisaineilla on tärkeä rooli välittäjäainesynteesissä. Kuvassa 4 on esitetty serotoniinin, 

katekoliamiinien ja GABA:n synteesireittien keskeiset yhdisteet. Yhdisteen muuttuminen toiseksi 

vaatii elimistössä entsyymiä, joka mahdollistaa reaktion. Jokaisen nuolen kohdalla toimii sille 

reaktiolle ominainen entsyymi. Jotta entsyymi olisi toimintakykyinen, se tarvitsee rakenteeseensa 

osan, joka usein on vitamiini tai kivennäisaine.  

25. Millaisia vitamiineja ja kivennäisaineita tarvitaan dopamiinin, serotoniinin, 

noradrenaliinin ja GABA:n muodostukseen kuvan 4 mukaan? 

26. Millaisia aineita nämä kemiallisesti ovat? 

27. Millaiset elintarvikkeet ovat hyviä vitamiinien ja kivennäisaineiden lähteitä? (ks. Finelin 

linkki) 

28. Paljonko sinun tulisi saada ikäsi ja sukupuolesi huomioiden päivässä näitä aineita 

ravitsemussuositusten mukaan? (ks. Ruokaviraston linkki) 

 

Asetyylikoliini 

Asetyylikoliinilla on pitkä historia eliökunnan evoluutiossa. Sitä esiintyy jopa alkeellisissa eliöissä 

kuten bakteereissa ja levissä, mikä viittaa sen muodostumiseen jo ennen keskushermoston 

kehittymistä. Sillä uskotaan olevan myös muita kuin hermostollisia tehtäviä. Asetyylikoliini 

syntetisoitiin ensimmäisen kerran vuonna 1867. Se eristettiin kasvimateriaalista vuonna 1914 ja 

eläinkudoksesta vuonna 1929. Hieman tämän jälkeen se tunnistettiin välittäjäaineeksi ja on nykyään 

parhaiten tutkittu sellainen.  

Asetyylikoliini (kuva 5) on sekä keskus- että ääreishermoston välittäjäaine. Se on tärkein välittäjäaine 

parasympaattisessa hermostossa, jossa se toimii hermo-lihasliitoksissa lihaksia aktivoiden. 

Keskushermostossa se vaikuttaa muun muassa tarkkaavuuteen, muistiin ja oppimiseen.  

 

https://fineli.fi/fineli/fi/index
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
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29. Asetyylikoliinin lähtöaineet ovat CH3COOH ja CH2(OH)CH2N(CH3)3
+. Esitä yhdisteiden 

rakennekaavat ja 3D-mallit. Nimeä yhdisteet.  

30. Alla on asetyylikoliinin viivakaava. Millaisia funktionaalisia ryhmiä yhdisteessä on? Mihin 

yhdistetyyppeihin se kuuluu? Ympyröi asetyylikoliinista sen lähtöaineiden rakenteet. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Asetyylikoliinin viivakaava. 

 

Neuropeptidit – endorfiinit ja oksitosiini 

Hermosolujen toimintaan vaikuttaa satoja rakenteeltaan ja toiminnaltaan erilaisia peptidejä. 

Neuropeptidit ovat pieniä proteiineja tai polypeptidejä, jotka voivat toimia välittäjäaineen tavoin 

hermostossa. Neuropeptidit säätelevät monia erilaisia keskushermoston toimintoja ja vaikuttavat 

esimerkiksi unen ja vireystilan säätelyyn, palkitsemiseen, ruokahaluun, kipuun, kognitioon (kuten 

oppimiseen), stressivasteisiin ja tunteisiin.  

Peptidit ovat aminohapoista muodostuneita ketjumaisia rakenteita. Peptidejä ja proteiineja 

muodostetaan 20 erilaisesta α-aminohaposta. Aminohapot eroavat toisistaan sivuketjun perusteella, 

jonka perusteella niitä voidaan myös luokitella. Osa aminohapoista on välttämättömiä, joten niitä 

saadaan vain ravinnon kautta. Tutustu α-aminohapon yleiseen rakenteeseen ja erilaisiin 

aminohappojen luokitteluihin tämän linkin avulla. 

31. Kuinka moneen luokkaan sivusto on jaotellut aminohapot? Mihin luokittelu perustuu? 

 

Endorfiinit ovat esimerkki opioidipeptideistä. Opiaatit vaikuttavat aivoissa mielihyvää tuottaviin 

reitteihin. Endorfiinit näyttävät muokkaavan myös kipusignaalien välittymistä aistinreiteillä. Näin 

ollen endorfiinit voivat tuottaa mielihyvää ja lievittää kipua. Taulukossa 2 on yleisimpiin 

opioidipeptideihin kuuluvien endorfiinien aminohappojärjestykset. Aminohapot voidaan nimetä 

kolmen kirjaimen yhdistelmällä, jossa ensimmäinen kirjain kirjoitetaan aina isolla ja muut pienellä 

kirjaimella. Niitä voidaan myös nimetä yhdellä isolla kirjaimella. Nimeämisohjeet löydät yllä olevasta 

linkistä.  

Taulukko 2. Endorfiinien aminohappojärjestykset.  

 Opioidipeptidi Aminohappojärjestys 

α-Neoendorfiini Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Lys-Tyr-Pro-Lys 

β-Neoendorfiini Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Lys-Tyr-Pro 

β-Endorfiini Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-Thr-Leu-Phe-Lys-Asn-Ala-Ile-Ile-Lys-
Asn-Ala-Tyr-Lys-Lys-Gly-Glu 

 

32. Mistä aminohapoista beeta-neoendorfiini on rakentunut?  

33. Esitä kyseisen molekyylin aminohappojärjestys lyhimmällä mahdollisella tavalla.  

https://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/proteiinien_aminohapot/2/
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Eräs keskeinen neuropeptidi on oksitosiini, joka nonapeptidinä koostuu yhdeksästä aminohaposta. 

Se tunnetaan erityisesti sen hormonaalisista vaikutuksista. Se toimii kuitenkin myös välittäjäaineen 

tavoin aivoissa. Oksitosiini osallistuu sosiaalisen vuorovaikutuksen säätelyyn. Sen on havaittu 

vähentävän pelkoa ja ahdistusta sekä edistävän prososiaalista käyttäytymistä. Oksitosiini voi estää 

välttämiskäyttäytymistä ja vähentää aggressiota. Ihmiskokeissa nenäsumutteella annettu oksitosiini 

on lisännyt esimerkiksi luottamusta lumesuihkeeseen verrattuna. Oksitosiini liittyy myös projektin 

kannalta keskeiseen käsitteeseen – itsemyötätuntoon.  

Oksitosiinin aminohapposekvenssi on Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly 

34. Mallinna Edumolilla tai MolView:lla oksitosiinin muodostavat aminohapot. Ota 

rakenteista kuvakaappaus ja liitä ne vierekkäin esimerkiksi Word-tiedostoon, jossa voit 

tarkastella rakenteita vierekkäin.  

35. Vertaile aminohappojen rakenteita. Mikä rakenne on kaikille aminohapoille yhteinen? 

Mitkä rakenteet erottavat aminohapot toisistaan?  

36. Mallinna oksitosiinin rakenne MolView:lla. Löydätkö kaikki oksitosiinin muodostavien 

aminohappojen sivuketjut rakenteesta? Minkä aminohapon sivuketjut muodostavat 

kahden rikin välisen rikkisillan? Löydätkö tämän oksitosiiniin 2D- ja 3D-rakenteista? 

37. Miten luokittelisit aminohapot? Sama aminohappo voi kuulua useampaan ryhmään. 

Käytä luokittelussa seuraavia ryhmiä:  

- rikkiä sisältävät 

- karbonyyliryhmän sisältävät 

- aminoryhmän sisältävät 

- hydroksyyliryhmän sisältävät 

- amidit 

- aromaattiset aminohapot 

- kaksoissidoksia sisältävät 

- rengasrakenteita sisältävät 

- poolittomat aminohapot 

- pooliset aminohapot 

- sivuketju positiivisesti/negatiivisesti varautunut 

 

38. Jotta elimistö pystyy valmistamaan tarvitsemiaan peptidejä ja proteiineja, tulee 

saatavilla olla aminohapot, joista nämä rakentuvat. Onko oksitosiinin rakenteessa 

välttämättömiä aminohappoa? Jos on, nimeä ne erilaisin kirjainyhdistelmin.   
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Terveyskäyttäytyminen – aktiviteetit 3–6 

 

Opiskelu-uupumus vastaa pitkittynyttä stressiä (distressiä), joka altistaa monille psyykkisille ja 

fysiologisille ongelmille. Se voi aiheuttaa esimerkiksi väsymystä, uni- ja mielenterveysongelmia sekä 

lisätä alkoholin- ja päihteiden käyttöä. Distressi vaikuttaa aivojen välittäjäainepitoisuuksiin. Monilla 

lääkkeettömillä keinoilla, kuten elintavoilla, voidaan vaikuttaa välittäjäaineiden pitoisuuksiin ja 

tasapainoon. Stressaavassa elämäntilanteessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota 

terveyskäyttäytymiseen jaksamisen ja terveyden ylläpitämiseksi ja distressin ehkäisemiseksi. 

Välittäjäaineiden, terveyskäyttäytymisen ja mielenterveyden välillä voidaan nähdä 

vuorovaikutussuhde niin hyvässä kuin pahassa kuvan 6 mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Esimerkki vahvistavasta vuorovaikutussuhteesta dopamiinin, terveellisten elintapojen ja 

mielenterveyden välillä. (Suomennettu lähteestä Begdache ym., 2019) 

 

Seuraavat tehtäväpaketit (aktiviteetit) käsittelevät terveyskäyttäytymisen osa-alueita. Aktiviteetit 3–

6 ovat valinnaisia. Jokainen pienryhmä valitsee yhden tehtäväpaketin tutkimuskysymyksen mukaan. 

Tehtävissä tulee käyttää mahdollisimman monipuolisesti eri lähteitä kuten aktiviteetin 2 tietoja ja 

tämän osion lopussa olevia taulukoita 3 ja 4. Jokaiseen tehtävään on liitetty mallinnustehtävä, jonka 

avulla voit kerrata aktiviteetissa 2 oppimiasi mallinnustaitoja. Poimi aktiviteettien avulla keskeisiä 

käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä käsitekarttaan lopputyötä varten. 
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Ravitsemus – aktiviteetti 3 (valinnainen) 

 

Tutkimuksessa (O’Sullivan ym., 2009) on havaittu yhteys aamiaisen laadulla ja nuorten 

mielenterveydellä. Aamiaisen laatua mitattiin sen sisältämillä elintarvikeryhmillä (leivät ja viljat, 

vihannekset, hedelmät, maitotuotteet, liha ja sen vastineet). Tutkimuksessa havaittiin, että mitä 

enemmän elintarvikeryhmiä aamiainen sisälsi, sitä paremmat olivat nuorten mielenterveyspisteet. 

Tutkimus perustui 14-vuoden seurantatutkimukseen.  

1. Arvioi tämän osion johdantotekstin perusteella oman aamiaisen laatua ja miten sitä voisi 

parantaa. 

2. Muokkaa omaa aamiaista tutkimuksen mukaan mielenterveyden kannalta edullisemmaksi.  

3. Millä tavoin jokainen elintarvikeryhmä voi tukea mielenterveyttä välittäjäaineiden kautta? 

4. Pohdi tutkimuksen tuloksia eri näkökulmista. Millaiset muut tekijät voivat vaikuttaa 

aamiaisen laadun ja mielenterveyden välisen yhteyden taustalla?  

5. Mallinna niitä ravitsemuksellisia molekyyliyhdisteitä, jotka liittyvät eri elintarvikeryhmiin ja 

ovat avainasemassa mielenterveyden kohentamisessa. Piirrä 3D-mallien avulla yhdisteiden 

rakennekaavat MarvinSketch-ohjelmalla. Esitä lisäksi jokaisen yhdisteen molekyylikaava ja 

nimeä molekyylit.  

 

 

 

 

Mikrobit – aktiviteetti 4 (valinnainen) 

 

Suoliston omaa (enteraalista) hermostoa pidetään toisina aivoina. Suoliston mikrobiston 

muokkaamisella ravinnon kautta nähdään merkittävää hyötyä mielenterveyshäiriöiden ehkäisyssä ja 

hoidossa. Mikrobit ja aivot vuorovaikuttavat toistensa kanssa muun muassa välittäjäaineiden kautta. 

Suoliston mikrobisto vaikuttaa mielenterveyteen säätelemällä välittäjäaineiden määrää 

isäntäeliössä. Välittäjäaineiden, mielenterveyden ja suoliston mikrobiston välinen suhde on 

todellisuudessa monimutkainen ja vuorovaikutteinen kaikkien osapuolten kesken (kuva 7). 

Ruuansulatuskanavassa tuotetaan yli 90 % serotoniinista ja noin 50 % dopamiinista. Mikrobit 

tuottavat myös noradrenaliinia, GABA:a ja asetyylikoliinia. 

Probiootit tukevat mielenterveyttä suoliston mikrobiston kautta, koska monet mikrobit tuottavat 

mielialaan, motivaatioon ja kognitioon vaikuttavia välittäjäaineita. Useat maitohappobakteerit, 

kuten Lactiplantibacillus plantarum, vähensivät tutkimuksissa ahdistuneisuuteen ja masennukseen 

liittyviä käyttäytymismalleja. L. Plantarumia on monissa fermentoiduissa elintarvikkeissa. Prebiootit 

ovat probioottien ravintoa, ravinnon liukoisia kuituja, jotka edistävät hyvien mikrobien kasvua. 
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Kuva 7. Suoliston mikrobiotan, välittäjäaineiden ja mielenterveyshäiriöiden välinen suhde. 

Käytä alla olevissa kysymyksissä apuna tämän osion johdantotekstiä ja Liun ja kumppaneiden (2020) 

artikkelin taulukkoa 3, jossa keskity erityisesti + -merkintöihin. (Tutkimuksen tasot eivät ole tässä 

merkityksellisiä.) 

1. Kansantaudit kuten mielenterveyden ongelmat mutta myös yleisen henkisen hyvinvoinnin 

hallinta ovat yksi syy funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiselle. Mikä on 

funktionaalisen elintarvikkeen määritelmä? 

2. Tutki funktionaalisia elintarvikkeita, joihin on lisätty terveyttä edistäviä mikrobeja. Pohdi 

Liun ja kumppaneiden (2020) artikkelin taulukoiden ja kuvien avulla, voisiko elintarvike tukea 

mikrobiston kautta mielenterveyttä? Löydätkö esimerkkiä funktionaalisesta elintarvikkeesta, 

jolla voisi olla mielenterveyttä edistäviä vaikutuksia? Millaisia vaikutuksia sillä voisi olla 

mielenterveyteen?  

3. Miten fermentoidut elintarvikkeet tukevat mielenterveyttä välittäjäaineiden näkökulmasta? 

4. Pohdi myös, miten monipuolinen ruokavalio voi tukea suoliston mikrobiston kautta 

mielenterveyttä. 

5. Esitä niiden välittäjäaineiden 3D-malli, joiden pitoisuuksia valitsemasi elintarvikkeet voivat 

mikrobien kautta lisätä. Piirrä mallin perusteella MarvinSketch-ohjelmalla yhdisteiden 

rakennekaava ja esitä niiden molekyylikaava. 
 
Liu, T., Feenstram, A. K., Heringa, J. & Huang, Z. (2020). Influence of Gut Microbiota on Mental Health via 
Neurotransmitters: A Review. Journal of Artificial Intelligence for Medical Sciences, 1(1), 1–14. 
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Liikunta – aktiviteetti 5 (valinnainen) 

 

Käytä kysymyksissä apuna Kepsun (2022) tutkielman lukua liikunnasta (s. 45). Voit myös käyttää 

muita lähteitä. Ilmoita kuitenkin vastauksissa, mitä muita lähteitä olet käyttänyt. 

1. Millaisia vaikutuksia fyysisellä aktiivisuudella tai liikunnalla nähdään olevan 

mielenterveyteen? 

2. Mihin välittäjäaineisiin tai niiden johdannaisiin fyysinen aktiivisuus tai liikunta vaikuttavat?  

3. Miten edellisen kohdan välittäjäaineet vaikuttavat mielenterveyteen liikunnan kautta? 

4. Katso osion lopussa olevaa taulukkoa 4 matalien välittäjäainetasojen vaikutuksista. Millaisiin 

oireisiin voisit tämän taulukon perusteella liikunnalla vaikuttaa? Perustele.  

5. Pohdi, voiko ravinnon kautta tukea liikunnan mielenterveysvaikutuksia. 

6. Esitä liikunnan kannalta keskeisten välittäjäaineiden tai niiden johdannaisten 3D-malli. Piirrä 

mallin perusteella MarvinSketch-ohjelmalla niiden rakennekaava ja tästä molekyylikaava. Jos 

piirsit välittäjäainejohdannaisen täsmennä, minkä välittäjäaineen johdannaisesta on kyse.  

 

 

 

 

Uni – aktiviteetti 6 (valinnainen) 

 

Käytä kysymyksissä apuna Kepsun (2022) tutkielman lukua unesta (s. 47). Voit myös käyttää muita 

lähteitä. Ilmoita kuitenkin vastauksissa, mitä muita lähteitä olet käyttänyt.  

1. Millainen yhteys unella on mielenterveyden häiriöihin? 

2. Millaiset välittäjäaineet tai niiden johdannaiset vaikuttavat unen eri vaiheissa?  

3. Esitä näiden välittäjäaineiden tai niiden johdannaisten 3D-malli. Piirrä mallin perusteella 

MarvinSketch-ohjelmalla niiden rakennekaava ja tästä molekyylikaava. Jos piirsit 

välittäjäainejohdannaisen täsmennä, minkä välittäjäaineen johdannaisesta on kyse.  

4. Mitkä välittäjäaineet tai niiden johdannaiset edistävät unta? Suunnittele iltapala, jonka 

tehtävä on tukea nukahtamista ja parantaa unenlaatua välittäjäaineiden näkökulmasta. 

Perustele iltapalan elintarvikevalinnat. Esitä iltapalaan liittyvät keskeiset välittäjäaineet tai 

niiden johdannaiset haluamallasi 3D-mallilla. 
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Taulukko 3. Välittäjäaineiden puutoksista johtuvia oireita sekä elintarvikkeita, jotka joko pahentavat puutetta 

tai parantavat oireita. (Suomennettu lähteestä Khanna ym., 2019) 

Välittäjäaine Puutteen vaikutukset Vältettävät 
elintarvikkeet 

Kulutettavat 
elintarvikkeet 

Asetyylikoliini • Muistin ja 
mielikuvituksen 
heikkeneminen 

• Unelmien vähyys 

• Lisääntynyt 
hämmennys, 
unohtaminen ja 
epäjärjestyminen 

• Sokeri 

• Friteeratut 
ruoat 

• Roskaruoat 

• Prosessoidut 
elintarvikkeet 

• Savukkeet 

• Alkoholi 

• Luomu 
kananmunat 

• Luonnonmukaista 
tai 
luonnonvaraista 
kalaa – erityisesti 
lohta, makrillia, 
sardiinia ja 
tuoretta 
tonnikalaa 

Serotoniini • Matala mieliala 

• Uniongelmat 

• Sekava, irrallinen olo 

• Ilon puute 

• Alkoholi • Kala 

• Hedelmät 

• Munat 

• Avokado 

• Vehnänalkio 

• Vähärasvainen 
juusto 

• Vähärasvainen, 
luomu siipikarja 

Dopamiini • Motivaation ja 
innostuksen puute 

• Tarve 
piristeille/stimulanteille 

• Tee ja kahvi 

• Kofeiinipitoiset 
juomat ja 
pillerit 

• Säännölliset, 
tasapainoiset 
ateriat 

• Runsaasti C-
vitamiinia 
sisältävät 
hedelmät ja 
vihannekset  

• Vehnänalkio 

• Fermentoidut 
tuotteet 

Gamma-
aminovoihappo 

(GABA) 

• Rentoutumisen vaikeus 

• Asioista huolissaan 
oleminen 

• Ärtyisyys 

• Itsekriittisyys 

• Sokeri 

• Alkoholi 

• Tee ja Kahvi 

• Kofeiinipitoiset 
juomat 

• Tummanvihreät 
vihannekset 

• Siemenet ja 
pähkinät 

• Perunat 

• Banaanit 

• Munat 
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Taulukko 4. Esimerkki erään koehenkilön oireistosta, siihen liittyvistä välittäjäaineista ja oireiden 

subjektiivisesta lieventymisestä muutamien kuukausien seuranta-aikana eräässä tapaustutkimuksessa. 

Pisteiden vaihteluväli on 1–10, jossa piste 1 tarkoittaa hyvin vähäistä tunnetta tai tunteen esiintymättömyyttä 

ja piste 10 voimakasta tai koko ajan läsnä olevaa tunnetta. (Suomennettu soveltuvin osin lähteestä Ross & 

VanNortwick, 2022)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välittäjäaineiden puutteesta 
johtuvia oireita 

11/17/19 12/03/19 12/17/19 02/19/20 

Matala serotoniini     

Negatiivisuus/pessimismi 5 4 2 2 

Masentuneisuus 5 0 0 0 

Huolestuneisuus/ahdistuneisuus 5 3 2 2 

Pakkoajatukset ja 
käyttäytymismallit 

5 3 1 0 

Perfektionismi/kontrollointi 7 3 3 1 

Ärtyneisyys/raivo 6 3 2 1 

Iltapäivän/illan mielihalut 
erilaisia aineita kohtaan 

3 2 1 0 

Unettomuus/unihäiriöt 8 4 3 2 

Matala verensokeri     

Mielihalut sokeria, 
tärkkelyspitoisia elintarvikkeita, 
alkoholia kohtaan 

3 2 1 2 

Ärtyneisyys aterioiden välillä 3 2 2 2 

Matalat endorfiinit     

Herkkyys emotionaaliselle 
kivulle 

5 3 3 2 

Itkuherkkyys 2 0 0 0 

Mukavuuden, palkintojen, 
nautonnon kaipuu 

3 3 0 0 

Matala GABA     

Jäykät, jännittyneet lihakset 6 5 3 2 

Stressaantuminen/uupuminen 8 4 2 2 

Kyvyttömyys 
rentoutua/nukahtaa 

7 4 1 1 

Asioiden tai elämän tuntuminen 
ylivoimaiselta 

8 3 1 0 

Tarve käyttää päihdeaineita 
olon helpottamiseksi 

2 2 1 0 

Matalat katekoliamiinit     

Apaattinen masennus 7 2 0 0 

Energian puute 9 6 4 3 

Motivaation puute 9 6 3 2 

Keskittymiskyvyttömyys 9 4 2 2 
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